NÁVŠTEVNÝ PORIADOK ARCHEOSKANZENU NIŽNÁ MYŠĽA
PREAMBULA
Archeologický komplex opevnených osád a pohrebiska v Nižnej Myšli sa nachádza na výraznej vyvýšenine
Várhegy nad sútokom riek Hornádu, Torysy a Olšavy. Túto, v rámci celej Košickej kotliny strategicky výhodnú
polohu s nadmorskou výškou 217 m využil ľud Otomanskej kultúry v staršej dobe bronzovej na vybudovanie
opevnenej osady a následné intenzívne, viacnásobné osídlenie celej lokality.
Systematický archeologický výskum tu od roku 1977 realizuje Archeologický ústav SAV Nitra - pobočka
Košice, od roku 1988 v úzkej spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach.

VPS

V roku 1995 vzniklo Občianske združenie Collegium Myssle, ktorého základným cieľom je vytváranie
všestrannej pomoci pri realizácii a propagácii archeologického výskumu a budovanie ARCHEOSKANZENU v
Nižnej Myšli.
Článok I.
Účel nariadenia
1.
2.
3.

Tento návštevný poriadok určuje základné podmienky využívania Archeoskanzenu Nižná Myšľa (ďalej len
ANM) návštevníkmi, organizáciami a organizovanými skupinami.
Tento návštevný poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov a iných užívateľov ANM.
Účelom návštevného poriadku je ochrana ANM, ochrana osôb pri pohybe v areáli ANM a zároveň
ochrana okolitej prírody, stavieb a zariadení ANM.

Článok II.
Podmienky užívania ANM návštevníkmi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Návštevníkom ANM (ďalej len „návštevník“) je každá fyzická osoba, ktorá sa v areáli ANM zdržiava za
účelom jeho kultúrno-výchovného využívania.
Kultúrno-výchovným využívaním ANM sa rozumie každá činnosť spojená s poznávaním ANM,
rekreačnými a spoločenskými aktivitami, najmä prehliadky za účelom oboznámenia sa s históriou ANM,
turistika a krátkodobý oddych na vyhradených miestach.
Vstupovať do areálu ANM a užívať ho v rozpore s účelom špecifikovaných v bode 1. tohto článku je
zakázané.
Návštevník nesmie obmedzovať činnosti spojené s archeologickým výskumom.
Návštevník nesmie vstupovať do priestorov, kde prebiehajú archeologické, rekonštrukčné a konzervačné
práce. Priestor je vyznačené zábranami, ktoré je návštevník povinný rešpektovať a nevstupovať za ne.
Zakladanie ohňa a táborenie mimo na to určených a tomu prispôsobených miest označených tabuľou
„ohnisko“ alebo „táborisko“ je zakázané.
Poškodzovanie krovinovej a stromovej vegetácie je prísne zakázané.
Návštevníci používajú len vyznačené hygienické zariadenia.
V čase zdržiavania sa na ANM musí každý návštevník dodržiavať poriadok a čistotu, neprimeraným
hlukom neobťažovať ostatných návštevníkov, konzumovať potraviny len na vyznačeným miestach a
všetky odpadky umiestniť do vyhradených zberných nádob.
Využívanie zariadení spôsobujúce hlukové efekty, t.j. takých zariadení, ktoré sú využívané na
reprodukovanie hudby, hovoreného slova alebo akýchkoľvek iných zvukov presahujúcich hladinu 60 dB
je návštevníkom zakázané.
Voľný pohyb psa je zakázaný.
V prípade vzniku požiaru je návštevník povinný toto bezodkladne nahlásiť na bezplatný telefonický
kontakt: 150, respektíve 112.
Lektorská služba ANM je oprávnená upozorniť návštevníka na porušovanie návštevného poriadku.
V prípade, ak návštevník napriek napomenutiu porušuje ustanovenia návštevného poriadku, alebo
neuposlúchne pokyny lektorskej služby, môže poverený zástupca ANM návštevníka v krajnom prípade,
podľa povahy priestupku, z areálu vykázať, alebo požiadať o pomoc políciu.

15. Dieťa do 10 rokov má povolený vstup len v sprievode rodičov, prípadne inej dospelej osoby staršej ako
18 rokov, ktorá zodpovedá za jeho správanie.
16. Pri hromadnom vstupe školských, či inak organizovaných skupín je zodpovedný pedagóg alebo vedúci
skupiny.
17. Zakazuje sa vnášať a používať alkohol, omamné a psychotropné látky a vstupovať pod vplyvom alkoholu
či iných omamných látok, vnášať a používať zbrane, pyrotechniku a iné predmety, ktoré môžu ohroziť
život a zdravie osôb alebo spôsobiť škodu v areáli ANM.

Článok III.
Dobrovoľný príspevok na budovanie ANM
1.
2.
3.

Príspevok na budovanie ANM obsahuje : poplatok za prehliadku areálu ANM, poplatok za parkovanie
a využívanie sociálneho zariadenia.
Komentovaná prehliadka ANM je poskytovaná za poplatok sprievodcovskej službe vo výške 1,- EUR za
osobu, komentované prehliadky budú počas sezóny (od 1. mája do 30. septembra) denne, okrem
pondelka.
Použitie príspevku na budovanie areálu ANM slúži výlučne na účely budovanie a prevádzku ANM.

Článok IV.
Prevádzková doba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprístupnenie ANM je zabezpečené lektorskou službou.
Areál ANM je sprístupnený návštevníkom bez časového obmedzenia.
Prevádzková doba je: pondelok - zatvorené, utorok, streda, piatok : od 10:00 do 16:00 hod., štvrtok od
12:00 do 20:00 hod.,
sobota – nedeľa : od 12:00 hod. do 18:00
hod.
Komentované prehliadky ANM budú: utorok, streda, piatok 10:30; 13:00; 15:00 hod., štvrtok 13:00,
15:00, 18:00 hod.,
sobota - nedeľa 13:00; 15:00; 17:00
hod.
Približná dĺžka komentovanej prehliadky je 60 min.
Lektorskú službu zabezpečuje OZ Collegium Myssle.

Článok V.
Osobitné ustanovenia
1.
2.

OZ Collegium Myssle zabezpečuje prevádzku areálu ANM, má právo kontrolovať dodržiavanie tohto
nariadenia a usmerňovať aktivity v lokalite ANM.
Distribuovanie informácií pre domácich a zahraničných turistov, predávanie občerstvenia, propagačných
materiálov, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti v areáli ANM zabezpečuje OZ Collegium
Myssle, prípadne na základe zmluvného vzťahu iná fyzická alebo právnická osoba.

Článok VI.
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva OZ Collegium Myssle prostredníctvom
určených osôb.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia
1.
2.

Priania, pripomienky a sťažnosti môžu návštevníci poslať mailom na
adresu: collegiummyssle@gmail.com .
Tento návštevný poriadok nadobúda účinnosť od 01. 06. 2020.

