
  PREHLIADKA  ZÁMKU S  LEKTOROM

  

 www.muzeumbs.sk          staryzamok@muzeumbs.sk          tel. +421 45 694 94 72                                          

STARÝ  ZÁMOK

VSTUP KAŽDÚ CELÚ HODINU 8:00 10:00 12:00 14:00

Karner (Carnarium) - pohrebná kaplnka sv. Michala

Himmelreich

Expozícia barokovej plastiky

Lapidárium - kamenné múzeum

Socha domobranca (HONVÉDA)

Poveterné delo

Zvonová veža - expozícia historických hodín

Západná polbašta - výstava Hroby 
významných osobností
z banskoštiavnických cintorínov

Zámocká studňa

VSTUP  9,00 - 17,00 Vstupné: plné 3€, zľavnené 1,50€, rodinné 7,50€

The Old Castle

  PREHLIADKA  ZÁMKU BEZ  LEKTORA
Tour in the grounds of the Castle without guide

Entrance: 8 AM  10 AM  12 PM  2 PM Entrance: 9 AM  11 AM  13 PM  3PM

Entrance: 8 AM - 4 PM Admission: Full 6€  Discount 3€  Family 15€

Opatrenia a nariadenia počas ochorenia COVID-19
Všetci návštevníci sú povinní akceptovať základné zásady prevencie, ako aj všetky ostatné opatrenia a nariadenia, ktoré sa realizujú v záujme návštevníkov,

ako aj zamestnancov múzea. Z dôvodu prevencie šírenia koranavírusu COVID – 19 platia v celom areáli múzea zvýšené bezpečnostné a hygienické opatrenia.

Všetky tieto opatrenia  platia až do odvolania!

Zákaz vstupu návštevníkom podozrivým z ochorenia COVID-19
Návštevníci, ktorí nie sú zdravotne v poriadku a vykazujú respiračné príznaky, majú vstup do múzea zakázaný. Vstup do múzea je zakázaný všetkým, ktorí 

majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť. 

Prosíme návštevníkov, aby zvážili svoj zdravotný stav a neohrozovali svojou prítomnosťou ostatných návštevníkov a zamestnancov múzea.

Vstup bez rúška zakázaný
V záujme ochrany zdravia a v zmysle nariadení vlády SR je zakázaný vstup bez použitia rúška, respirátora, šatky, alebo inej vhodnej ochrany, ktorá vytvára 

bariéru medzi tvárou a vonkajším prostredím. Toto opatrenie platí až do odvolania !

Povinná dezinfekcia rúk
Návštevníci  sú  povinní  pred návštevou múzea a počas nej (napríklad pri vstupe na toalety) dezinfikovať  svoje  ruky  dezinfekčným  prostriedkom 

umiestneným pri vstupe do múzea a riadiť sa odporúčaniami na zníženie rizika šírenia infekcie! Dodržujte zásady respiračnej hygieny, pred a po použití toaliet

si umývajte ruky dezinfekčným mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd. Toto opatrenie platí až do odvolania!

Zákaz zhromažďovania
V areáli múzea platí zákaz zhromažďovania, preto sa vyhnite miestam, kde je vyššia koncentrácia ľudí. Vzhľadom na aktuálne preventívne opatrenia je vhodné

nezdržiavať sa v miestach s vyšším počtom ľudí. Udržiavajte sociálny dištanc, odporúčaná vzdialenosť medzi osobami je minimálne 2 metre. 

Toto opatrenie platí až do odvolania!

Umenie kováčov

Náhrobné kamene vstavané do steny oproti
vchodu do Zvonovej veže

Maximálna kapacita 300 návštevníkov.



THE OLD CASTLE  

ENTRANCE            9 AM       11 AM       1 PM      3 PM

A.variant

B.variant
Knights hall, Archeological exhibition, Armory and shooting targets 
exhibition, Uncommon stories of common things – exhibition

ENTRANCE          8 AM      10 AM     12 PM     2 PM

Photography
is allowed for a fee 2€
and possible only
without using a flash

GUIDED TOUR OF THE CASTLE

TOUR IN THE GROUNDS OF THE CASTLE 
WITHOUT GUIDE

Pipe-making workshop, Calvary in asylum, Archeological exhibit, 
Knights hall, Armory and shooting targets exhibition

Ossuary – St. Michael’s funeral chapel, Himmelreich – torture chamber, jail,
captain’s room, Old Castle and Banská Štiavnica in pictures – exhibition,
Castle Well, Lapidary – stone museum, Exhibition of baroque sculptures, 
Sacristy – exhibition of Gothic altar made by Master MS (1506),
North Tower – exhibition of the art of Blacksmiths, Bell Tower – exhibition 
of historic clocks, Graves of the renowned in Banská Štiavnica´s 
cemeteries – exhibition

ENTRANCE                                           8 AM - 4 PM

INTERIER

ENTRANCE  EVERY HOUR

 www.muzeumbs.sk          staryzamok@muzeumbs.sk          tel. 045 694 94 72                                          

Admission              Full 6€             Discount 3€           Family 15€

                                           
(Guided tour of the Castle + tour in the grounds of the Castle without guide)



  

Fajkárska dielňa, Kalvária v azyle,  Archeologická expozícia,
Rytierska sála, Expozícia streleckých terčov a historických zbraní  

VSTUP                10:00      12:00      14:00      16:00

A.variant

B.variant
Rytierska sála, Archeologická expozícia, Expozícia streleckých terčov        
a historických zbraní, Výstava Neobyčajné príbehy obyčajných vecí

VSTUP                  9:00      11:00      13:00      15:00

Vstupné                plné 6€             zľavnené 3€           rodinné 15€

Karner – pohrebná kaplnka sv. Michala, Himmelreich – mučiareň, väzenie, 
kapitánska izba, Zámocká studňa, Lapidárium – kamenné múzeum, 
Expozícia barokovej plastiky, Sakristia - expozícia Neskorogotický oltár 
Majstra MS z roku 1506, Severná veža – expozícia Umenie kováčov, 
Zvonová veža – expozícia historických hodín

VSTUP                                                  9:00 - 17:00

V cene vstupného:  prehliadka s lektorom + prehliadka areálu zámku bez lektora 

INTERIÉR

Fotografovanie:
možné za poplatok 2€
a bez použitia blesku

Expozícia barokovej plastiky, Sakristia – expozícia Neskorogotický oltár 
Majstra MS z roku 1506, Severná veža – expozícia Umenie kováčov, 
Zvonová veža – expozícia historických hodín, Západná polbašta – výstava 
Hroby významných osobností z banskoštiavnických cintorínov 

Karner – pohrebná kaplnka sv. Michala, Himmelreich – mučiareň, väzenie, 
kapitánska izba, Výstava Starý zámok a Banská Štiavnica v obrazoch, 
Zámocká studňa, Lapidárium – kamenné múzeum, 

STARÝ ZÁMOK

VSTUP KAŽDÚ CELÚ HODINU
PREHLIADKA ZÁMKU S LEKTOROM

PREHLIADKA AREÁLU ZÁMKU BEZ LEKTORA

 www.muzeumbs.sk          staryzamok@muzeumbs.sk          tel. 045 694 94 72                                          



THE OLD CASTLE  

A.variant

ENTRANCE          10 AM       12 AM       2 PM      4 PM

B.variant
Knights hall, Archeological exhibition, Armory and shooting targets 
exhibition, Uncommon stories of common things – exhibition

ENTRANCE           9 AM      11 AM      1 PM     3 PM

Photography
is allowed for a fee 2€
and possible only
without using a flash

GUIDED TOUR OF THE CASTLE

Pipe-making workshop, Calvary in asylum, Archeological exhibit, 
Knights hall, Armory and shooting targets exhibition

Ossuary – St. Michael’s funeral chapel, Himmelreich – torture chamber, jail,
captain’s room, Old Castle and Banská Štiavnica in pictures – exhibition,
Castle Well, Lapidary – stone museum, Exhibition of baroque sculptures, 
Sacristy – exhibition of Gothic altar made by Master MS (1506),
North Tower – exhibition of the art of Blacksmiths, Bell Tower – exhibition 
of historic clocks, Graves of the renowned in Banská Štiavnica´s 
cemeteries – exhibition

ENTRANCE                                           9 AM - 5 PM

INTERIER

ENTRANCE  EVERY HOUR

 www.muzeumbs.sk          staryzamok@muzeumbs.sk          tel. 045 694 94 72                                          

(guided tour of the Castle + tour in the grounds of the Castle without guide)
                                           

Admission              Full 6€             Discount 3€           Family 15€

TOUR IN THE GROUNDS OF THE CASTLE 
WITHOUT GUIDE
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