
VNÚTORNÉ USMERNENIE pre organizovanie  

Búrz starožitností areáli SNM-Múzea Červený Kameň 
 

 

Článok I. - Základné ustanovenia 

Burzy starožitností sa organizujú počnúc rokom 2007 iba šesťkrát v danom kalendárnom roku. K 

tomuto opatreniu Múzeum Červený Kameň pristúpilo z titulu nepriaznivých klimatických 

podmienok, a to v mesiacoch marec (doznievanie zimy) a október (predĺžená hlboká jeseň). Z tohto 

vyplýva, že Burzy starožitností začínajú v mesiaci apríl a končia v mesiaci september.  

 

 

 

Článok II. - Zásady organizovania 

 predávajúci sa prezentujú na popred určenom mieste areálu hradu Červený Kameň – budova 

vrátnice, prípadne iné miesto podľa situácie. 

 predávajúci uzatvára Zmluvu o nájme nehnuteľnosti (ďalej iba zmluva), ktorú podpisom prijíma 

a zaplatí na základe tejto zmluvy stanovený poplatok za predajné miesto. 

 predávajúci je usmerňovaný určeným pracovníkom Múzea Červený Kameň, priamo na 

predajnej ploche pozemku. Obsah zmluvy bol odsúhlasený na Generálnom riaditeľstve 

Slovenského národného múzea (ďalej iba SNM) – JUDr. Svetlánskou a zmluva predstavuje 

určitú formu zákonnej normy interného charakteru SNM z titulu zabezpečenia predaja a 

právnych usmernení pri výkone tejto akcie – podujatia. 

 pracovníci Múzea Červený Kameň, ktorí sú poverení organizovaním búrz starožitností, sú 

povinní mať oblečenú v reflexnú vestu, čím budú jednoznačne identní. 

 každá Burza starožitností má iné časové rozpätie v daný termín konania a časový rozsah nie je 

fixný (môže sa vyskytnúť v popoludňajších hodinách dôležitá návšteva, ktorou sa má múzeum 

prezentovať, preto je potrebné Burzu starožitností ukončiť skôr, z titulu nečistoty plôch, ...atď). 

O tomto je povinný službukonajúci pokladní informovať predávajúceho. 

 organizácia parkovania motorových vozidiel predávajúcich sa bude vykonávať tak, že do plochy 

prenajatého pozemku je zahrnutá plocha motorového vozidla a plocha výstavy predávaných 

artefaktov.  

 službukonajúci pokladník je povinný podľa zmluvy a taxatívneho finančného určenia prenájmu 

po ukončení uzatvárania zmlúv, prejsť burzovou plochou a prekontrolovať reálnosť poplatkov 

za m
2 

s danou skutočnosťou na tvare miesta prenajatého pozemku. V prípade väčšieho záberu 

plochy a rozdielu pri porovnaní so zaplateným poplatkom je povinný predávajúci na požiadanie 

rozdiel doplatiť.  

 predávajúci je povinný sa pridŕžať pokynov pracovníkov určených k organizovaniu Burzy 

starožitností. 

 službukonajúci pracovník musí klásť dôraz na udržiavanie čistoty, musí upozorňovať 

predávajúceho na tieto požiadavky a taktiež ich kontrolovať. 

 vstup motorovými vozidlami do areálu hradu je iba pre predávajúcich, kupujúci majú vyhradené 

parkovisko v II. prednádvorí, ktoré je zároveň vyznačené aj značkami z titulu usmerňovania. V 

prípade, že kupujúci si kúpi veľkorozmerné artefakty, bude mu umožnený vstup motorovým 

vozidlom na ich prevzatie od predávajúceho priamo alebo v blízkosti jeho predajného miesta. 

 V prípade, že zo strany predávajúcich sa ich správanie bude vymykať normám slušnosti a bude 

narúšať celý priebeh podujatia, službukonajúci pracovník požiada pracovníka SBS o vyriešenie 

a nápravu vzniknutej situácie. Pracovník SBS ak nedokáže takúto situáciu pozitívne doriešiť, je 

povinný požiadať Riaditeľstvo obvodného úradu policajného zboru v Modre o pomoc. 

 

 



Článok III. - Záver 

 toto vnútorné usmernenie nie je konštantné obsahom a bude sa podľa priebehu Búrz 

starožitností dopĺňať a aktualizovať. Vedúci pracovníci Múzea Červený Kameň sú povinní 

usmerniť pracovníkov s jeho obsahom, prípadne materiál im dať preštudovať a riadiť sa podľa 

neho. Toto usmernenie nebude poskytované predávajúcim z titulu šetrenia, ale bude vyvesené 

pri mieste predaja poplatkov za predajnú plochu. 

 vedenie Múzea Červený Kameň prijíma podnety od službukonajúcich pracovníkov určených pre 

organizovanie Búrz starožitností na predajnej ploche a pracovníkov v pokladni za účelom 

vylepšenia a zdokonalenia organizovania práce a z titulu možného odstránenia nedostatkov. 

 

 

 

 

Január 2009        

                                         

                                       PhDr. Ing. Jaroslav Hájiček 

                                              riaditeľ SNM-MČK 


