
 

 

 

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK NÁKUPNO  –  ZÁBAVNÉHO CENTRA BORY MALL  

Vážení návštevníci,  

budova a areál nákupno-zábavného centra s označením „Bory Mall“ (ďalej spolu len  

„Centrum“)  je  spoločenským priestorom, ktorého  cieľom  je poskytnúť Vám nielen  

možnosť pohodlného nákupu a zábavy, ale aj trávenie voľného času v príjemnom a 

kultúrnom prostredí.   

Na dosiahnutie  tohto cieľa potrebujeme aj Vašu aktívnu  pomoc, ktorá spočíva v 

dodržiavaní tohto Návštevného poriadku.  

Ďakujeme Vám za pochopenie a prajeme príjemne prežitý čas v Centre.  

Vo vnútorných priestoroch budovy Centra je zakázané:  

- fajčenie, vrátane elektronickej cigarety (mimo vyhradených priestorov  

na to výslovne určených);  

- zakladanie, používanie alebo akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom  

(okrem prípadu zapaľovania cigariet v priestoroch výslovne určených na fajčenie);  

- konzumácia alkoholických nápojov alebo potravín mimo vyhradených  

priestorov na to svojou povahou určených;  

- nabíjanie elektrických spotrebičov (telefóny, notebooky a pod.)  

v priestoroch Centra (food court, parking) mimo vyhradených miest na to určených;  

- vstup s bicyklom a/alebo odloženie bicyklov na iných miestach, ako sú  

miesta na to výslovne určené;   

- vstup pod vplyvom omamných či návykových látok;  

- uskutočňovať osobnú hygienu (iné než bežné  umývanie, t.j. najmä  

umývanie do pol pása, umývanie nôh, čistenie zubov a pod.);  

- vnášať akékoľvek toxické a omamné látky, nadmerné batožiny, zbrane  

a iné  nebezpečné  predmety do Centra; o nebezpečnosti  jednotlivých predmetov má 

právo rozhodnúť Manažment Centra a/alebo bezpečnostná služba vykonávajúca 

činnosť v Centre (ďalej len „SBS“);  

- vstup s horľavinami I. triedy nebezpečnosti nad 5 l obsahu;  

- vstup s jedovatými, znečisťujúcimi, zapáchajúcimi alebo nebezpečnými  

látkami;  

- odkladanie akéhokoľvek materiálu, odpadu alebo iných hnuteľných vecí  

mimo vyhradených priestorov na to výslovne určených a/alebo ponechanie zvierat v 

priestoroch Centra bez dozoru fyzickej osoby;  

- zneužitie prostriedkov požiarnej ochrany (ručné hasiace prístroje,  

požiarne poplachové systémy, požiarne brány a pod.);  

- akákoľvek manipulácia s majetkom Centra a/alebo nájomcov v Centre  

bez ich predchádzajúceho súhlasu;  

- vstup so zvieratami všetkého druhu, ktoré by mohli spôsobiť v Centre  

neprimeraný hluk, zápach alebo poškodenie majetku alebo zdravia iných 

návštevníkov Centra, najmä nebezpečných zvierat;  

- vstup so psom bez náhubku a vôdzky; okrem vodiacich a asistenčných psov  

sprevádzajúcich držiteľov preukazu ZŤP a okrem  



 
 
 

prípadu, ak je pes umiestnený v špeciálnej schránke alebo inom predmete, ktorý 

neumožňuje voľný pohyb psa;     

- vstup so psom do priestorov Foodcourtu na 1.NP;  

- vstup v znečistenom odeve alebo obuvi;  

- jazda na kolieskových korčuliach, skateboardoch, kolobežkách, bicykloch  

a pod.;  

- vyhotovovanie obrazových a/alebo obrazovo-zvukových záznamov na  

komerčné využitie bez súhlasu Manažmentu Centra;  

- žobranie;  

- sedenie na miestach, ktoré nie sú na to svojou povahou určené, ležanie  

a/alebo spanie;  

- podomový predaj;  

- vykonávanie akejkoľvek propagačnej, či zárobkovej činnosti, akou je rozdávanie  

letákov, organizovanie ankiet a prieskumov alebo predaj žrebov, či predmetov pre 

humanitárne účely bez súhlasu Manažmentu Centra;  

- produkovanie hlasnej hudby, spevu alebo vystúpenia bez súhlasu  

Manažmentu Centra;  

- vykonávanie akejkoľvek inej činnosti, ktorá môže (i) neprimerane rušiť,  

poburovať alebo obmedzovať iných návštevníkov Centra a/alebo nájomcov v Centre, 

(ii) poškodzovať akýkoľvek majetok nachádzajúci sa v Centre, (iii) neprimerane rušiť 

kľud alebo (verejný) poriadok v Centre.  

Vo vonkajších priestoroch Centra je zakázané:  

- odkladanie akéhokoľvek materiálu, odpadu alebo iných hnuteľných vecí  

mimo vyhradených priestorov na to výslovne určených;  

- vjazd na dláždené chodníky, trávnik alebo iné priestranstvá, ktoré na to  

nie sú svojou povahou výslovne určené;  

- vstup s jedovatými, znečisťujúcimi, zapáchajúcimi alebo nebezpečnými  

látkami;  

- akákoľvek manipulácia s majetkom Centra a/alebo nájomcov v Centre  

bez ich predchádzajúceho súhlasu;  

- jazda na kolieskových korčuliach, skateboardoch, kolobežkách a pod.  

v priestoroch parkovísk;  

- vyhotovovanie  obrazových a/alebo obrazovo-zvukových záznamov na  

komerčné využitie bez súhlasu Manažmentu Centra;  

- žobranie;  

- podomový predaj, ako i predaj z vozidla;  

- vykonávanie akejkoľvek propagačnej, či zárobkovej  činnosti, akou  je  

rozdávanie letákov, organizovanie ankiet a prieskumov alebo predaj žrebov, či 

predmetov pre humanitárne účely bez súhlasu Manažmentu Centra;  

- produkcia alebo organizovanie hlasnej hudby, spevu, vystúpení, zrazov a  

zhromaždení bez povolenia Manažmentu Centra;  

- akákoľvek činnosť, ktorá svojou povahou môže poškodiť trávnaté plochy  

a/alebo kvetinovú výsadbu;  

- zakladanie, používanie alebo akákoľvek manipulácia s otvoreným  

ohňom (okrem prípadu zapaľovania cigariet);  

- vykonávanie akejkoľvek inej činnosti, ktorá môže (i) neprimerane rušiť,  

poburovať alebo obmedzovať iných návštevníkov Centra  a/alebo nájomcov v Centre, 

(ii) poškodzovať akýkoľvek majetok nachádzajúci sa v Centre, (iii) neprimerane rušiť 

kľud alebo (verejný) poriadok v Centre.  

Ďalšie ustanovenia Návštevného poriadku:  



 
 
 
 

- je zakázaný vstup do vnútorných priestorov Centra mimo otváracej doby Centra, t.j. 

mimo 7:30 – 23:00 hod. (uvedené neplatí pre návštevníkov vybraných nájomných 

jednotiek, ktoré majú stanovenú odlišnú otváraciu dobu, ako je otváracia doba 

Centra, avšak len v rozsahu nevyhnutnom na vstup a odchod z takejto nájomnej 

jednotky);  

- je zakázaný vstup do priestorov vyhradených pre obslužný personál Centra, SBS,   

Manažment Centra, resp. do priestorov označených zákazom vstupu;  

- každý návštevník je povinný dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové  

a  informačné  tabule, prípadne iné upozornenia a nesmie ich ničiť, poškodzovať 

alebo odstraňovať;  

- každý  návštevník  Centra je povinný dodržiavať Parkovací poriadok  

Centra;   

- vstup a pobyt v priestoroch Centra sú podmienené dodržiavaním  

všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov Centra. Návštevný  

poriadok a Parkovací  poriadok Centra sú k dispozícii na nahliadnutie v Centre a na 

webovej adrese www.borymall.sk;  

- každý návštevník Centra  je povinný dbať o ochranu a bezpečnosť vlastného   

zdravia ako aj o ochranu a bezpečnosť ostatných návštevníkov;  

- každý návštevník Centra je povinný správať sa tak, aby nedochádzalo  

k poškodzovaniu majetku Centra, nájomcov v Centre alebo iných návštevníkov;  

- priestory Centra a Areálu Centra sú monitorované priemyselnými  

kamerami;  

- každý, kto spozoruje v priestoroch či na zariadení Centra poruchu  

ohrozujúcu bezpečnosť osôb či majetku, má povinnosť takúto poruchu ihneď 

nahlásiť SBS alebo na infopulte;  

- náhrada všetkých škôd spôsobených zákazníkmi a návštevníkmi bude  

vymáhaná podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky;  

- vlastník Centra ani Manažment Centra nezodpovedá za škody spôsobené  

na majetku a zdraví zákazníkov a návštevníkov, pokiaľ nebudú spôsobené 

porušením povinnosti na jeho strane;  

- vlastník ani Manažment Centra nezodpovedá za osobné veci  

návštevníkov stratené alebo odcudzené v Centre;  

- každý návštevník Centra je povinný dodržiavať pokyny SBS a určeného  

personálu Centra, najmä zamestnancov Manažmentu Centra;  

- v prípade  evakuácie Centra je každá osoba zdržujúca sa v Centre  

povinná dodržiavať Evakuačný plán a riadiť sa pokynmi poverených pracovníkov a 

inštrukciami vysielanými miestnym rozhlasom.  

Centrum je súkromným majetkom a Manažment Centra a/alebo SBS môže podľa svojho 

uváženia požiadať osobu, ktorá porušuje ustanovenia tohto návštevného  poriadku  alebo  

u ktorej je dôvodný predpoklad, že bude porušovať ustanovenia tohto návštevného 

poriadku, aby Centrum opustila. Táto osoba tak musí bezodkladne vykonať, inak bude 

vyvedená. Na pobyt v Centre nie je právny nárok. 

 


