
NÁVŠTEVNÝ PORIADOK OPEVNÉNEHO
KLÁŠTORA BZOVÍK 

Návštevník vstupom do areálu Opevneného kláštora Bzovíku súhlasia s
týmto návštevným poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať.

Základné ustanovenia
1. Opevnený kláštor Bzovík (ďalej len „kláštor“) je majetkom obce Bzovík.  
2. Kláštor  je  národná kultúrna pamiatka,  ktorej  ochrana sa  riadi  zákonom č.

49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

1. Otváracia doba, prehliadky 
1.1. Kláštor je otvorený bez obmedzenia okrem zimných mesiacov, keď obec
v prípade počasia môže uzavrieť. 
1.2.  Kláštor si môžete pozrieť bez sprievodcu alebo so sprievodcom.
1.3. Prehliadky  so  sprievodcom  sú  každú  sobotu  a v nedeľu  o 14:00  hod.  a
o 17:00 hod.,   pracovné dni po dohovore na tel. 0907 852 925   
1.4. Dĺžka  prehliadky  je  cca  30  min  v  závislosti  na  charaktere  a  veľkosti
skupiny. 
1.5. Prehliadky so sprievodcom sú obmedzené počtom návštevníkov na jednu 
prehliadku max. v  počte 50 osôb. 
1.6. V prípade  závažného dôvodu si  obec  vymedzuje  právo dočasnej  zmeny
začiatku či skoršieho ukončenia prehliadky, ako aj úpravy trasy prehliadky, o
čom je  povinné  návštevníkov  informovať  vopred  na  webstránke,  sociálnych
sieťach alebo písomným oznámením pred vstupom do kláštora.

2. Areál a priekopa hradu 
2.1. Návštevníci kláštora a priekopy sa môžu pohybovať len po vyhradených
trasách a nesmú vstupovať na miesta s označením „Zákaz vstupu“. V opačnom
prípade môžu byť vykázaní z areálu a z priekopy kláštora. 
2.2. V  prípade  zranenia  spôsobeného  riskantným správaním,  nepozornosťou,
resp.  neuposlúchnutím označenia  „Zákaz vstupu“,  „Pozor  šmýka“ a  „Pozor
nebezpečenstvo pádu“ zo strany návštevníka tento nemá právo na kompenzáciu
zo strany obce. 
2.3. Vstup do areálu kláštora a priekopy nie je dovolený: 
a)  osobám pod  zjavným vplyvom alkoholu  alebo  iných  omamných  látok,  v
prípade zistenia takéhoto stavu je poverený zamestnanec (sprievodca) oprávnený
zavolať políciu, a nepovoliť vstup do areálu kláštora a priekopy, 
b)V exteriéroch a interiéroch kláštora je pohyb psov povolený len s náhubkom a
na vôdzke. 



c)  návštevníkom  so  zbraňami  či  inými  predmetmi,  ktoré  by  mohli  ohroziť
bezpečnosť osôb.
2.4. V areáli kláštora a priekopy je zakázané: 
a) poškodzovať objekty alebo ich inventár, 
b)  presúvať alebo akýmkoľvek iným spôsobom manipulovať s informačnými
tabuľami, kamennými tesanými článkami
c) fajčiť, 
d) manipulovať s otvoreným ohňom, 
e)  parkovať motorové vozidlo v areáli  kláštora,  alebo sa  po ňom pohybovať
motorovým vozidlom bez súhlasu obce, 
f) odhadzovať odpadky mimo smetných košov. 
2.5. Deti do 12 rokov majú do hradného areálu povolený vstup len v sprievode
dospelej  osoby,  ktorá  za  ne  preberá  plnú  právnu  zodpovednosť.  V  záujme
bezpečnosti, poriadku a plynulosti prehliadky vstupujú detské a školské skupiny
do areálu hradu s pedagogickým dozorom.

3. Záverečné ustanovenia 
3.1. Vstupom  na  pozemok  kláštora  a  priekopy  návštevník  súhlasí  s
ustanoveniami  návštevného  poriadku.  Pokiaľ  návštevník  poruší  návštevný
poriadok závažným spôsobom, opakovane alebo neprestane s jeho porušovaním
ani na základe upozornenia ktoréhokoľvek zamestnanca obce alebo sprievodcu
kláštora, bude zodpovedným pracovníkom hradu bezodkladne vykázaný z areálu
kláštora.  V  obzvlášť  závažných  prípadoch  je  zamestnanec  obce  oprávnení
zavolať políciu. 
3.2.  V  prípade,  že  návštevník  svojím  konaním  spôsobí  finančnú  škodu,  je
povinný ju uhradiť podľa pokynov príslušného zamestnanca obce. 
3.3. V prípade nepriaznivého počasia, ktorého následkom môže byť ohrozenie
bezpečnosti a zdravia návštevníkov, si obec vyhradzuje právo predčasne ukončiť
akékoľvek  podujatie,  akciu  alebo  prehliadku.  V  prípade  zrušenia  podujatia,
akcie  alebo  prehliadky  z  vyššie  uvedeného  dôvodu  musí  návštevník  opustiť
areál kláštora.  
3.4. Na podujatiach konaných v kláštore sú vyhotovované fotografické a filmové
záznamy, ktoré môžu byť uverejnené na sociálnych sieťach a stránkach obce.
Majiteľ  vstupenky  dáva  bez  akýchkoľvek  nárokov  organizátorovi  súhlas  na
zhotovenie  a  zverejnenie  akejkoľvek  formy  záznamu  (podobizne,  obrazové
snímky, obrazový a zvukový záznam), zhotoveného primeraným spôsobom na
podujatí,  alebo v súvislosti  s  ním na umelecké účely a  pre  tlačové,  filmové,
rozhlasové a televízne spravodajstvo. 
3.5.  Výnimku  z  návštevného  poriadku  je  možné  udeliť  v  opodstatnených
prípadoch na základe súhlasu povereného zamestnanca obce. 
3.6. Tento návštevný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2020.


