
 

Návštevný poriadok pre 

Zážitkové centrum vedy Aurelium 

 

Základné informácie 

Informácie o otváracích hodinách sú uvedené na vstupných dverách, na 

recepcii a na webovej stránke Zážitkového centra vedy Aurelium 

(www.aurelium.sk). Nezodpovedáme za správnosť otváracích hodín 

uvedených na iných stránkach. 

Exponáty v Zážitkovom centre vedy Aurelium (ďalej len „Aurelium“) sú 

primárne určené pre vzdelávanie najmä študentov stredných škôl 

a motivovanie k štúdiu fyziky, biológie, matematiky a iných technických 

a prírodných vied. Nekompenzujú atrakcie v zábavnom parku. Preto je 

vhodné, aby mal návštevník aspoň základnú znalosť fyzikálnych zákonov, 

biologických termínov, matematických operácií alebo disponoval značným 

záujmom o vedu a techniku.  

 

 

http://www.aurelium.sk/


Informácie pre jednotlivcov a skupiny 

Jednotlivci 

Vstup neodporúčame deťom mladším ako 8 rokov, nie je však zakázaný. 

Deti do 15 rokov majú vstup povolený iba v sprievode osoby staršej ako 18 

rokov (v prípade školskej skupiny v sprievode vyučujúceho). Deti staršie ako 

15 rokov môžu prísť do Aurelia aj samostatne. 

Sprievod (vyučujúci, rodičia, iní rodinní príslušníci a podobne) je 

zodpovedný za dieťa. Pri poškodení alebo zničení exponátu môže byť 

požiadaný o náhradu škody. 

Skupiny 

V prípade návštevy skupiny viac ako 10 návštevníkov je nevyhnutné sa 

vopred nahlásiť prostredníctvom rezervačného systému na web stránke 

Aurelia (www.aurelium.sk), v časti “REZERVÁCIE NÁVŠTEV“. Všetci 

návštevníci v skupine musia byť starší ako 12 rokov a skupinu musí 

sprevádzať pedagogický dozor. 

Ak sa jedná o cudzojazyčnú skupinu, je potrebné nahlásiť túto informáciu 

vopred (mailom, telefonicky, v poznámke pri rezervácii). 

Vyhradzujeme si právo neumožniť vstup neregistrovaným skupinám 

návštevníkov. 

Parkovanie 

Aurelium ponúka možnosť parkovania pre osobné autá a dva parkovacie 

boxy pre autobusy na vyhradených parkovacích miestach v areáli. Na vrátnici 

je potrebné nahlásiť vstup do areálu. 

http://www.aurelium.sk/


Informácie pre ľudí so zdravotným postihnutím 

Vstup do Aurelia je bezbariérový, takisto je k dispozícii bezbariérová toaleta. 

Letecký simulátor a ovládanie solárnych lietadiel pomocou svetelnej energie 

sa nachádzajú na vyvýšenom podlaží, kde nie je zabezpečený bezbariérový 

prístup. 

Návšteva Aurelia nie je vhodná pre epileptikov, nakoľko sa tu nachádzajú 

svetelné a blikajúce exponáty. 

Vstup takisto nie je vhodný pre návštevníkov s Downovým syndrómom alebo 

iným mentálnym postihnutím. V Aureliu sa nachádzajú exponáty s vysoko 

hlučnými a svetelnými efektmi, ktoré by mohli spôsobiť zdravotné problémy.  

V Aureliu sa nachádzajú exponáty, ktoré sú zdrojom magnetického poľa 

a elektrostatického výboja, ktoré môžu negatívne vplývať na činnosť 

kardiostimulátorov a elektronických zariadení (hodinky, smart hodinky, 

mobilné telefóny a podobne). 

 

Zákazy a prevádzkové obmedzenia 

Pracovníci Zážitkového centra vedy Aurelium (ďalej len „pracovníci“) majú 

právo odoprieť vstup osobám, u ktorých je možné sa domnievať, že by ich 

návšteva mohla narušiť verejný poriadok, bezpečnosť, ohroziť vlastné 

zdravie alebo zdravie iných osôb, majetok alebo vzbudzovať verejné 

pohoršenie. 

Z priestorov Aurelia môže byť bez nároku na vrátenie vstupného vykázaný 

návštevník, ktorý poruší ustanovenia tohto návštevného poriadku alebo 

neuposlúchne zodpovedných pracovníkov a ohrozí tak bezpečnosť, majetok, 

vlastné zdravie či zdravie iných osôb, verejný poriadok a dobré mravy. 



Vstup pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok je prísne zakázaný!  

Fajčenie a manipulácia s otvoreným ohňom je v priestoroch Aurelia a priamo 

pred jeho vchodom prísne zakázaná! 

Platí prísny zákaz vstupu so zbraňami, prakmi, air-soft zbraňami, 

paintballovými pištoľami a inými strelnými zbraňami, nožmi a inými ostrými 

predmetmi, pyrotechnikou a inými výbušnými zariadeniami (predmetmi).  

Do vnútorných priestorov je zakázané vstupovať s bicyklom, kolobežkou, na 

kolieskových korčuliach, skateboarde a iných podobných dopravných 

prostriedkoch. Taktiež je zakázané vyzúvanie sa a chodenie naboso, nakoľko 

by mohlo dôjsť k úrazu! 

Zvieratám je vstup zakázaný, výnimkou sú asistenčné psy. 

Je zakázané zasahovať do elektroinštalácií a iných rozvodov (rozvodné 

skrine elektrických zariadení, hlavné vypínače, hlavné uzávery vody, plynu a 

podobne).  

Takisto je zakázané nabíjať mobilné telefóny a iné zariadenia v priestoroch 

medzi exponátmi. 

Vo vnútorných priestoroch je zakázané odkladať predmety na exponáty 

a konzumovať jedlo a pitie! Konzumácia je povolená na tribúne, návštevník 

je však povinný zachovať na tejto tribúne čistotu.  

V priestoroch Aurelia je prísny zákaz behania a naháňania sa, nakoľko môže 

dôjsť k úrazu alebo poškodeniu, prípadne zničeniu exponátu! Pracovníci 

Aurelia majú právo pri opätovnom neuposlúchnutí upozornenia tohto 

zákazu návštevníka požiadať, aby Aurelium opustil! 

Pracovníci sú oprávnení v prípade potreby nastoliť poriadok v priestoroch 

Aurelia. 



Požiarne pokyny  

V prípade požiaru treba urýchlene opustiť priestor expozícií najbližším 

únikovým východom označeným príslušným svetelným označením a podľa 

požiarneho evakuačného plánu a požiarnych poplachových smerníc 

zverejnených pri hlavnom vchode a únikových východoch. Je nutné sa riadiť 

pokynmi pracovníkov, členov požiarnej hliadky, poprípade členov 

zasahujúcich zložiek integrovaného záchranného systému.  

Je zakázané používať vecné prostriedky požiarnej ochrany na iný účel ako sú 

určené. 

 

Manipulácia s exponátmi 

Návštevníci sú povinní manipulovať s exponátmi len štandardným 

spôsobom – podľa popisu uvedenom na exponáte alebo podľa pokynov 

pracovníkov Aurelia. Je prísne zakázané zámerne poškodzovať exponáty! 

V prípade úmyselného poškodenia exponátu, zariadenia a majetku Aurelia 

môže byť návštevník požiadaný o náhradu škody. 

Platí prísny zákaz vykladať deti na exponáty, sadať si na ne alebo na ne 

vyliezať, pokiaľ na to nie sú určené! Pri neuposlúchnutí tohto zákazu môže 

byť návštevník spolu s dieťaťom požiadaný, aby Aurelium opustil. 

Súčasťou vnútorných priestorov je aj zbierka áut, ktoré nie sú majetkom 

Aurelia, a ku ktorým platí prísny zákaz vstupu! 

Návštevníci sú povinní vyvarovať sa nebezpečenstva pádu, nárazu alebo 

prepadnutia sa z vyšších konštrukcií, ochranných zábradlí, zábran 

a podobných miest. Návštevníkom nie je dovolený vstup na takéto 

konštrukcie. 



Všeobecné ustanovenia 

Fotografovanie a natáčanie exponátov je povolené. 

Návštevníci si môžu nechať nadrozmernú batožinu v priestoroch recepcie 

a šatne. Pracovníci Aurelia nezodpovedajú za zverenú batožinu! 

Pracovníci nie sú za deti a ostatných návštevníkov zodpovední! 

V prípade nedodržania pokynov uvedených v návštevnom poriadku alebo 

pokynov pracovníkov Aurelia sú pracovníci oprávnení vykázať návštevníkov 

z priestorov centra vedy bez nároku na vrátenie príspevku na prevádzku. Od 

návštevníkov, ktorí spôsobia škodu sú pracovníci centra vedy oprávnení 

požadovať náhradu škody.  

 

Platné od 01. 02. 2019 

Schválil:   

       ........................................................ 

       prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., v.r. 

       Generálny riaditeľ CVTI SR  


