
 

 

 

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK VÝSTAVNÉHO AREÁLU 

1. Do priestoru výstavného areálu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik (ďalej len štátny podnik) môže 

návštevník vstúpiť na základe platnej vstupenky, alebo iného platného dokladu vydaného štátnym podnikom, 

alebo s jeho súhlasom. 

2. Platná vstupenka, alebo iný doklad, oprávňuje návštevníka k prehliadke výstavy, veľtrhu alebo zúčastniť sa 

podujatia organizovaného so súhlasom štátneho podniku. 

3. Návštevník je povinný umožniť strážnej službe kontrolu osobnej batožiny na všetkých vstupoch do výstavného 

areálu. 

4. Priestor vstupov do areálu je monitorovaný kamerovým systémom. 

5. Návštevníkovi nie je dovolené : 

a) vstupovať do výstavného areálu so psom, ktorý nie je vedený na vôdzke a bez náhubku, 

b) vstupovať so psom do priestorov pavilónov vo výstavnom areáli (okrem výstavy psov), 

c) poškodzovať vo výstavnom areáli majetok štátneho podniku, 

d) vstupovať do priestorov mimo výstav a veľtrhov, ktoré nie sú na to určené, 

e) pohybovať sa vo výstavnom areáli mimo chodníkov a vyznačených ciest, vstupovať na zatrávnené plochy, 

f) vykonávať bez písomného súhlasu štátneho podniku akýkoľvek predaj tovaru a služieb, rozdávať prospekty a 

tlačoviny, prevádzkovať reklamnú činnosť a pod., 

g) fajčiť v pavilónoch, 

h) prinášať do výstavného areálu alkohol, omamné a toxické látky, zbrane a iné nebezpečné predmety, alebo 

prostriedky, ktoré môžu spôsobiť požiar, 

i) pohybovať sa vo výstavnom areáli na bicykli, kolieskových korčuliach, kolobežkách a skateboarde, 

j) vstupovať do výstavného areálu po 20.00 hod. 

6. Vo výstavnom areáli sa nachádza vyznačená zóna pre odkladanie bicyklov - majiteľ bicykla je povinný si tento 

zabezpečiť, štátny podnik nezodpovedá za vzniknuté škody. 

7. Návštevníci môžu parkovať s motorovým vozidlom vo výstavnom areáli na vyhradených parkoviskách, pokiaľ 

štátny podnik neurčí inak. Motorové vozidlá zaparkované mimo vyhradených parkovísk, ktoré bránia prevádzke 

vo výstavnom areáli, budú odtiahnuté. 

8. Každý návštevník je povinný sa správať tak, aby svojim správaním nezapríčinil požiar. 

9. Pri vzniku požiaru sa návštevníci riadia požiarnymi a poplachovými smernicami umiestnenými na viditeľných 

miestach objektov a sú povinní počúvať výzvy k evakuácii a riadiť sa pokynmi osôb riadiacich evakuáciu. 

10. Pri vzniku mimoriadnych udalostí sa návštevníci riadia pokynmi polície a osôb, ktoré sú zodpovedné za evakuáciu. 

11. Návštevníci výstavného areálu sú povinní riadiť sa pokynmi polície a organizačných pracovníkov určených na to 

štátnym podnikom. 

12. Pri úraze návštevníka vo výstavnom areáli je potrebné spísať záznam o úraze za účasti štátneho podniku. Kontaktné 

telefónne číslo – zdravotná služba: + 421 902 969 633. 

13. Štátny podnik nezodpovedá za stratu vecí, ktoré si návštevník prinesie do výstavného areálu a ani za škody 

vzniknuté na majetku či zdraví návštevníka spôsobené jeho vlastným konaním, alebo tretích osôb, ktoré sú v 

rozpore s týmto návštevným poriadkom. 

14. Štátny podnik si vyhradzuje právo zamedziť vstup do výstavného areálu alebo vyviesť z výstavného areálu každú 

osobu, ktorá nevyhovuje podmienkam tohto návštevného poriadku, osobu pod vplyvom alkoholu, alebo 

omamných, či iných toxických látok a osobu, ktorá nedodržiava aktuálne platné hygienické opatrenia a 

to bez náhrady ceny vstupenky. 

 

 

V Nitre dňa 7.9.2021           Ing. Róbert Kanás   

                              riaditeľ 


