
Cenník platný od 21.11.2022 

 

Vstupné na výstavu/expozíciu: 

Jednorazové vstupné pre jedného návštevníka: 2,00 € 

                                          Zľavnené vstupné: 1,00 €  

 

Zvýhodnené vstupné na dve podujatia (výstava + expozícia, 2 výstavy): 
Jednorazové vstupné pre jedného návštevníka: 2,50 € 

                                          Zľavnené vstupné: 1,50 € 

 

Zvýhodnené vstupné na tri podujatia (výstavy + expozícia): 
Jednorazové vstupné pre jedného návštevníka: 3,00 € 

                                          Zľavnené vstupné: 2,00 € 

 

Vstupné na výtvarné a interaktívne podujatia: 
Jednorazové vstupné pre jedného účastníka: 1,50 € 

                                       
 

Vstupné na prezentačné podujatia s tvorivou dielňou:  
Jednorazový poplatok pre jedného účastníka na jedno podujatie: 1,50 € 

 

Poplatok za terénnu exkurziu: 
Jednorazový poplatok pre jedného účastníka: 1,50 € 

                          Zľavnený poplatok: 1,00 € 

 

Zľavnené vstupné majú: 
     a/ deti MŠ, žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ 

     b/ dôchodcovia 

     c/ držitelia kariet ISIC, ITIC, TOURISTCARD, preukazu ZŤP 

Nárok na uplatnenie zľavy držitelia kariet a preukazu ZŤP musia preukázať 

príslušným dokladom.  
 

Bezplatný vstup na všetky prezentačné podujatia majú: 
     a/ deti do troch rokov 

     b/ držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií ČR 

     c/ pedagogický dozor na všetky podujatia/rodičovský dozor na tvorivú dielňu/ 

 

Poplatok za prednášky: 
Jednorazový poplatok pre jedného účastníka na jednu prednášku: 0,50 € 
 

 

Iné poplatky: 
1. Jednorazový poplatok pre návštevníka za použitie fotoaparátu/videokamery: 3,00 € 

 

Fotografovať a snímať kamerou je povolené len vo výstavných priestoroch 

a expozičných priestoroch po úhrade poplatku. 
 

2. Kopírovanie písomných materiálov:          0,30 €  za 1 stranu A4   

3. Digitalizácia negatívov, skeny pozitívov:   1,50 €  za 1 ks + 0,50 € za 1 CD/DVD 

4. Zápisné do knižnice:                                   5,00 €  na jeden rok  

                                                                               3,00 € na polrok 

5. Odborné konzultácie:                                2,00 €  za 1 hodinu (aj začatú)                          

6. Štúdium zbierkových predmetov              1,00 €  na 1 hodinu (aj začatú) 



7. Fotografovanie dokumentov vlastným     3,00 € 

    fotoaparátom  

8. Fotografovanie z fotoarchívu  vlastným   0,50 € za jeden záber 

    fotoaparátom                  
 

Predaj tlačovín 
Publikácie 
Zdravie, šťastie, pokoj svätý...           2,00 € 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...          2,00 € 

Zborník Tribečského múzea v Topoľčanoch     3,00 € 

Na misu mi dajte ...                                               3,00 € 

Skvosty z depozitára Tribečského múzea           1,00 €                                 

Topoľčany – Z dejín mesta             0,20 € 

Tribečské múzeum – história a súčasnosť           0,20 €  

Z dejín mesta Topoľčany                                     0,20 € 

Chránená príroda okresu Topoľčany                 0,20 € 

  

Pohľadnice 
Prírodovedná expozícia                       0,05 € 
 

Pexeso 
Príroda              0,50 € 

Spoločenské vedy             0,50 € 

 

 

 

 
  


