
Hradné múzeum vo Fiľakove a hradný areál 
 

Pôvodný cenník služieb HMF   Upravený cenník služieb HMF 
platný od 15. 03. 2017 

 

Základná vstupenka   od dovŕšenia 26 - do dovŕšenia 61 rokov 3,00 €  Základná vstupenka   od dovŕšenia 26 - do dovŕšenia 61 rokov 3,00 € 

Zľavnená vstupenka  od dovŕšenia 6 - do dovŕšenia 26 rokov  
                                      a po dovŕšení 61 - do dovŕšenia 70 rokov 

1,50 €  Zľavnená vstupenka  od dovŕšenia 6 - do dovŕšenia 26 rokov  
                                      a po dovŕšení 61 - do dovŕšenia 70 rokov 

1,50 € 

Nulová vstupenka     do dovŕšenia 6 roku a nad 70 rokov 0,00 €  Bezplatný vstup          do dovŕšenia 6 roku a nad 70 rokov 0,00 € 

–   Zľavnená vstupenka pre držiteľov preukazu ZŤP 
od dovŕšenia 26 - do dovŕšenia 61 rokov; 
platí aj pre sprievodcov ZŤP - SP 

1,50 € 

–   Bezplatný vstup pre držiteľov preukazu ZŤP 
od dovŕšenia 6 - do dovŕšenia 26 rokov a po dovŕšení 61 rokov 

0,00 € 

–   Bezplatný vstup pre pedagóga alebo vedúceho skupiny v 
prípade skupinovej návštevy hradu (skupina väčšia ako 20 ľudí)  

0,00 € 

Sprievodcovská služba - v prípade skupín nad 15 
                                         osôb v cene základnej vstupenky 

 
 

 –  

Sprievodcovská služba 4,00  €  Sprievodcovská služba 5,00  € 

–   Sprievodcovská služba - múzejná pedagogika 5,00  € 

Foto lístok 1,50  €  –  

Senior karta priateľov Fiľakovského hradu – od dovŕšenia 26 rokov 5,00 €  Senior karta priateľov Fiľakovského hradu – od dovŕšenia 26 rokov 5,00 € 

Senior karta priateľov Fiľakovského hradu – pedagóg  3,00 €  Senior karta priateľov Fiľakovského hradu – pedagóg 3,00 € 

Junior karta priateľov Fiľakovského hradu – do 26 rokov 2,00 €  Junior karta priateľov Fiľakovského hradu – do 26 rokov 2,00 € 

Komerčné usporiadanie otvorených vyučovacích hodín 
v hradnom areáli  (návštevníkom externistom usporiadanej 
otvorenej vyučovacej hodiny zapezbečí iba vstup do hradného 
areálu, nie návštevu Hradného múzea) 

20,00 €  –  

Komerčné príležitostné fotografovanie alebo nahrávanie videa 
v hradnom dvore a na hrade (fotograf alebo kameraman + dve osoby 
/ akcia) 

12,00 €  Komerčné príležitostné fotografovanie alebo nahrávanie videa 
v hradnom dvore a na hrade (fotograf alebo kameraman + dve osoby / 
akcia) 

12,00 € 

Komerčné príležitostné fotografovanie alebo nahrávanie videa 
v hradnom dvore a na hrade (fotograf alebo kameraman + viac osôb / 
akcia) 

20,00 €  Komerčné príležitostné fotografovanie alebo nahrávanie videa 
v hradnom dvore a na hrade (fotograf alebo kameraman + viac osôb / 
akcia) 

20,00 € 



Krátkodobý prenájom hradného dvora na komerčné účely (18x25m = 
450 m² – 100%  zľava  tradičným podujatiam organizovaným mestom) 

200,00 
€/ deň 

 Krátkodobý prenájom hradného dvora na komerčné účely (18x25m = 
450 m² – 100%  zľava  tradičným podujatiam organizovaným mestom) 

200,00 
€/ deň 

Ambulantný predaj na podujatiach v hradnom areáli (100 % zľava 
remeselníkom predávajúcim vlastné výrobky na akciách 
organizovaných mestom) 

10,00 €/ 
deň/ m2  

 Ambulantný predaj na podujatiach v hradnom areáli (100 % zľava 
remeselníkom predávajúcim vlastné výrobky na akciách 
organizovaných mestom) 

10,00 €/ 
deň/ m2 

 
 
 
 
 
 
Mestské vlastivedné múzeum 
 
Pôvodný cenník služieb MVM   Upravený cenník služieb MVM 

platný od 15. 03. 2017 
 

Základná vstupenka     od dovŕšenia 26 - do dovŕšenia 61 rokov 0,70 €  Základná vstupenka      od dovŕšenia 26 - do dovŕšenia 61 rokov 1,00 € 

Zľavnená vstupenka     od dovŕšenia 6 - do dovŕšenia 26 rokov  
                                        a po dovŕšení 61 - do dovŕšenia 70 rokov 

0,35 €  Zľavnená vstupenka      od dovŕšenia 6 - do dovŕšenia 26 rokov  
                                          a po dovŕšení 61 - do dovŕšenia 70 rokov 

0,50 € 

Nulová vstupenka        do dovŕšenia 6 roku a nad 70 rokov 0,00 €  Bezplatný vstup             do dovŕšenia 6 roku a nad 70 rokov 0,00 € 

–   Zľavnená vstupenka pre držiteľov preukazu ZŤP 
od dovŕšenia 26 - do dovŕšenia 61 rokov; 
platí aj pre sprievodcov ZŤP - SP 

0,50  € 

–   Bezplatný vstup pre držiteľov preukazu ZŤP 
od dovŕšenia 6 - do dovŕšenia 26 rokov a po dovŕšení 61 rokov 

0,00  € 

 


