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Prevádzkový poriadok Mestského kultúrneho strediska Veľký Krtíš
Základné ustanovenie
Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš (ďalej len MsKS) je správca objektu Kultúrny dom vo
Veľkom Krtíši, ktorý sa nachádza na Námestí A. H. Škultétyho 4 a je majetkom Mesta Veľký Krtíš.
Prevádzková/otváracia doba:
Pondelok - piatok: 8:00 - 15:00 hod.
1. Pri návšteve podujatia organizovaného MsKS a pri využívaní služieb poskytovaných MsKS majú
návštevníci povinnosť riadiť sa pokynmi osôb na to oprávnených, ako aj osobitnými pravidlami
využívania konkrétnych služieb, pokiaľ sú vydané a/alebo sú nimi návštevníci písomne alebo
ústne oboznámení. Počas predstavenia je návštevník povinný dodržiavať poriadok a pokoj.
Návštevníka, ktorý porušuje poriadok a pokoj, resp. narušuje priebeh predstavenia, môže
službukonajúci pracovník vykázať zo sály, resp. z priestorov kultúrneho domu. Takýto návštevník
nemá právo na vrátenie vstupného. V prípade nerešpektovania pokynov službukonajúceho
pracovníka návštevníkom budú privolaní príslušníci policajného zboru, resp. mestskej polície.
2. Návštevníci majú povinnosť dodržiavať najmä všeobecne záväzné protipožiarne, bezpečnostné,
hygienické predpisy a predpisy z oblasti životného prostredia.
3. Povinnosťou je udržiavať čistotu a poriadok v celom areáli kultúrneho domu.
4. Je/sú zakázané/-ý/-á:
- manipulácia s akýmkoľvek bezpečnostným a/alebo protipožiarnym vybavením v areáli
kultúrneho domu,
-

odhadzovanie odpadkov v celom areáli kultúrneho domu mimo nádob na to určených,

-

fajčenie v budove kultúrneho domu mimo priestorov vyhradených pre fajčiarov a zákaz
odhadzovať ohorky/nedopalky inde, než do nádob na to určených,

-

predaj a konzumácia alkoholu v areáli kultúrneho domu, s výnimkou predaja a
konzumácie v prevádzkach, v ktorých je prenajímateľom písomne povolený predaj a
konzumácia alkoholu,

-

užívanie akýchkoľvek nedovolených omamných a návykových látok v celom areáli
kultúrneho domu

-

akékoľvek činnosti v celom areáli kultúrneho domu, ktoré spočívajú v poškodzovaní
(interiéru aj exteriéru budovy, zelených plôch, atď.), ďalšieho majetku prenajímateľa
MsKS, majetku funkcionárov, riadiacich a iných zamestnancov prenajímateľa, nájomcov
MsKS, návštevníkov MsKS a iných osôb nachádzajúcich sa v areáli kultúrneho domu
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a/alebo ktoré ohrozujú alebo by mohli ohroziť tento majetok resp. bezpečnosť uvedených
osôb,
-

odkladanie osobných vecí, nákupov a odpadov na miesta, ktoré na to nie sú určené, zákaz
odstraňovania, vynášania, premiestňovania, znehodnocovania, pozmeňovania resp.
vymieňania akýchkoľvek zastavaných a mobilných zariadení a iných predmetov
nachádzajúcich sa v areáli kultúrneho domu, ani ich častí resp. ich príslušenstiev,
dekoračných prvkov, lavičiek, odpadových košov, kvetináčov, reklamných a iných tabúľ
a plagátov, letákov, iných upútaviek, vyvesených oznamov a zákaz akýchkoľvek iných
nepovolených zásahov do týchto zariadení a predmetov. Výnimka platí pre tých, ktorým
prislúcha tomu zodpovedajúce právo resp. povolenie uvedeným spôsobom nakladať s
týmito zariadeniami a inými predmetmi,

-

vstup a vodenie zvierat do kultúrneho domu,

-

vstup do budovy kultúrneho domu so strelnými a obdobne účinnými zbraňami (s
výnimkou osôb, pre ktorých nosenie zbrane súvisí s výkonom ich služby vyplývajúcej z
osobitného predpisu), fľašami, pohármi, palicami, pyrotechnickými predmetmi,
nahrávacími zariadeniami a inými

-

vstup osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok do kultúrneho domu,

-

v priestoroch sály kultúrneho domu zhotovovanie akýchkoľvek záznamov (audio, video,
fotografia), v prípade narušenia tohto zákazu je divák povinný tento záznam okamžite
odstrániť a je povinný opustiť sálu bez nároku na vrátenie vstupného, v prípade zisteného
závažného porušenia bude kontaktovaná polícia z dôvodu porušenia Autorského zákona,

-

vstup do sály s nápojmi a jedlom, kde by mohlo dôjsť k znečisteniu priestorov a zariadenia
sály.

5. Sála je zvyčajne sprístupnená 15 minút pred začiatkom predstavenia. Sála bude uzatvorená 5
min. po začiatku predstavenia. Snažíme sa tak zabezpečiť, aby návštevníci oneskoreným
príchodom a nevhodným správaním nevyrušovali divákov predstavenia.
6. V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním, resp. používaním mobilného telefónu,
bude návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného.
7. Po opustení budovy kultúrneho domu po začatí predstavenia nebude návštevníkovi opätovný
návrat umožnený.
8. Zmena programu je vyhradená. Program možno meniť iba vo vážnych a vopred nepredvídateľných udalostiach.
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9. Pokladňa je otvorená 60 min. pred začiatkom predstavenia. Pred filmovými predstaveniami je
pokladňa otvorená 30 min. pred začiatkom premietania.
10. Zakúpené vstupenky, ako i vydané peniaze si prekontrolujte ihneď pri pokladni, pretože dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Za finančné rozdiely zistené mimo pokladne prevádzkovateľ nezodpovedá.
11. Vstupenky si uchovajte nepoškodené do konca predstavenia.
12. V pokladni a v kancelárii MsKS je možná platba za vstupenky výlučne v hotovosti. Bezhotovostným prevodom je možné zakúpiť vstupenky prostredníctvom internetového portálu pre online
predaj vstupeniek spravovaného prevádzkovateľom. Predaj vstupeniek prostredníctvom internetového portálu sa riadi Obchodnými podmienkami zverejnenými na tomto portáli. Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť späť do pokladne MsKS.
13. Rezervovanie vstupeniek je možné priamo v kancelárii MsKS osobne alebo telefonicky. Rezervované vstupenky na predstavenie je potrebné vyzdvihnúť si do 14 dní od uskutočnenia rezervácie
vstupeniek inak budú opätovne vrátené do predaja.
14. Minimálny počet návštevníkov je určený pre filmové predstavenie - 10 návštevníkov. Maximálny
počet návštevníkov na jednom predstavení je 369 - z toho 349 na pevnom sedení a 20 na pridaných
mobilných stoličkách.
15. S výhradným súhlasom riaditeľky MsKS a spoluorganizátora podujatia je možné doložiť mobilné
stoličky pre potreby MsKS.
16. Službukonajúci pracovník MsKS má právo na kontrolu vstupenky, pri lístkoch so zľavou (ZŤP,
ZŤPS) má službukonajúci pracovník MsKS právo na kontrolu preukazu ZŤP a ZŤPS, na ktorý
bola vstupenka vydaná. Návštevníkovi, ktorý sa nepreukáže platne zakúpenou vstupenkou, resp.
voľným lístkom, a to aj pri opakovanom vstupe do sály, nebude vstup do sály umožnený. Návštevníka nespĺňajúceho minimálnu vekovú hranicu prístupnosti predstavenia na túto skutočnosť
upozorní službukonajúci pracovník MsKS.
Dieťa má povolený vstup na predstavenie len na základe riadne zakúpenej vstupenky. Vstup na
podujatie pre detského diváka bude umožnený len v sprievode dospelej osoby, ktorá musí mať
tiež riadne zakúpenú platnú vstupenku a nesie za dieťa zodpovednosť.
17. Návštevníci, ktorí sú držiteľmi ZŤP a ZŤPS preukazov sú povinní bez vyzvania pri kúpe vstupeniek o tejto skutočnosti informovať zamestnanca MsKS, aby im mohol vydať zľavnené vstupenky
(na tie podujatia, kde je zľava možná). Zľava ZŤP a ZŤPS sa nevzťahuje na filmové predstavenia.
Na určené podujatia organizované MsKS a s výhradným súhlasom riaditeľky MsKS sa uplatňuje
zľava na Kartu mesta, kde sú podujatia vypísané na zadnej strane danej karty, ktorá je neprenosná
a platná len s občianskym preukazom držiteľa Karty mesta.
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Vozíčkari majú vstup zdarma na podujatia so vstupným, ktorých usporiadateľom je Mestské kultúrne stredisko. Cudzie subjekty, ktoré usporadúvajú podujatia v priestoroch Mestského kultúrneho strediska, stanovujú vlastné podmienky pre poskytovanie zliav. Jeden člen sprievodu pre
vozíčkara má nárok na zľavu 50 % zo vstupného (ak sa daná zľava na podujatie dá uplatniť).
18. V prípade neuskutočnenia predstavenia zo zavinenia prevádzkovateľa, z dôvodu poruchy technických zariadení, z dôvodu výpadku elektrickej energie, resp. z iných vážnych príčin, ktoré nebolo možné predvídať, a ktoré nie je možné do plánovaného začiatku predstavenia odstrániť, je
prevádzkovateľ povinný návštevníkovi vrátiť vstupné v plnej výške na základe predloženej zakúpenej platnej vstupenky.
19. Ak osoba nachádzajúca sa v areáli kultúrneho domu poruší tento Prevádzkový poriadok, môže
byť požiadaná, resp. vyzvaná, na opustenie areálu kultúrneho domu, pričom takejto osobe môže
byť súčasne odopretý ďalší vstup do areálu kultúrneho domu. Ak takáto osoba nevyhovie žiadosti,
resp. neuposlúchne výzvu na opustenie areálu kultúrneho domu, takáto osoba bude zákonným
spôsobom vyvedená z areálu kultúrneho domu.
20. Návštevník podujatia dáva výslovný súhlas na bezodplatné použitie filmového, fotografického,
zvukového alebo iného záznamu, zachytávajúceho jeho podobu alebo jeho iný prejav,
vyhotoveného počas podujatia. Záznam môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom bez časového
obmedzenia.

Bližšie informácie Vám ochotne podáme na telefónnych číslach: 047/4830347, 047/4831376.
Vstupom do zariadenia vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a
zaväzuje sa ním riadiť.
Tento prevádzkový poriadok upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľa a návštevníkov Kultúrneho domu vo Veľkom Krtíši, práva a povinnosti zamestnancov MsKS vo Veľkom Krtíši, ako aj
základné údaje a pravidlá, podľa ktorých sa prevádzka riadi. Prevádzkový poriadok MsKS vo Veľkom Krtíši je interným normatívnym aktom vydaným Mestom Veľký Krtíš.
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Názov prevádzky:
Štatutárny zástupca:
Zodpovední pracovníci:
Adresa prevádzky:

Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš
Mgr. Zuzana Braunsteinová, riaditeľka
Dana Trtíková - kultúrno-propagačný pracovník,
Mgr. Zuzana Tomášiková - kultúrno-výchovný manažér
PaedDr. Soňa Kuviková – kultúrno-osvetový manažér
Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš
Námestia A. H. Škultétyho 4
990 01 Veľký Krtíš

Telefónne čísla:
Záchranná služba - 155
Polícia - 158
Ohlasovňa požiarov - 150
Mestská polícia - 159

..................................................................
Ing. Dalibor Surkoš
primátor Mesta Veľký Krtíš
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