
 VSTUPNÉ   DO  EXPOZÍCIÍ   
SLOVENSKÉHO BANSKÉHO MÚZEA  

               

         
 

Expozície Dospelí Zľava 

 
Deti  

4-6 rokov 

Zľava pre   
15 čl. 

školské  
skupiny 

Zľava pre skupiny 
dospelých osôb 

(minimálne 15 osôb) 
Rodinné 
vstupné 

Mimoriadne 
vstupy  

jednotlivec 

Mimoriadne 
vstupy minim.  

vstupné 

Banské múzeum 
v prírode 

- len povrch. expozícia 

 
10,00 € 

  2,00 € 

 
5,00 € 
1,00 € 

 
1,00 € 

 
4,00 € 
-------- 

 
9,00 € 

          --------- 

 
25,00 € 
---------- 

 
15,00 € 
---------- 

 
150,00 € 

/za 10 osôb/ 

Starý zámok 
prehliadka bez lektora 

 
7,00 € 3,50 € 

 
1,00 € 3,00 € 

 
6,00 € 17,50 € 11,00 € 

55,00 € 
/za 5 osôb/ 

Nový zámok 3,00 € 1,50 € 
 

1,00 € 1,00 € 
 

2,00 € 7,50 € 8,00 € 
40,00 € 

/za 5 osôb/ 

BERGGERICHT 
Mineralogická 

expozícia 

3,00 € 2,00 € 

 
1,00 € 1,00 € 

 
2,00 € 8,00 € 8,00 € 

32,00 € 
/za 4 osoby/ 

KAMMERHOF 
Baníctvo na 
Slovensku 

5,00 € 2,00 € 

 
1,00 € 1,00 € 

 
4,00 € 10,00 € 10,00 € 

40,00 € 
/za 4 osoby/ 

Galéria 
Jozefa Kollára 

5,00 € 2,00 € 
 

1,00 € 1,00 € 
 

4,00 € 10,00 € 10,00 €  
40,00 €  

/za 4 osoby/ 

Dedičná štôlňa 
GLANZENBERG 

8,00 € --------- 
 

--------- --------- 
 

--------- -------- 12,00 € 
48,00 € 

/za 4 osoby/ 

Uhoľné baníctvo na 
Slovensku 

3,00 € 2,00 € 
 

1,00 € 1,00 € 
 

2,00 € 6,50 € 8,00 € 
32,00 € 

/za 4 osoby/ 

Michal štôlňa 1,00 --------- 
 

--------- 
--------- 

 
--------- 

--------- --------- --------- 

 

 

Vysvetlivky 
 

Využite ponúkané zľavy – ušetríte eurá! 

Zľava - základná Deti , žiaci, študenti 16 – 26 rokov, seniori - vek od 62 rokov, držitelia preukazu ZŤP, držitelia 

preukazu ISIC, Euro 26, ITIC 

Zľava pre 15-
členné školské 

skupiny 

Vstupné pre skupiny žiakov základných, stredných a vysokých škôl v dennom štúdiu s minimálnym 
počtom 15 osôb, pričom na každých 15 žiakov a stredoškolských študentov  má ich pedagogický 
dozor vstup zdarma- za podmienky aktívnej účasti na interaktívnych aktivitách resp. prehliadke 
expozície SBM. 

Zľava pre skupiny 
dospelých osôb 
(min. 15 osôb) 

 
Vstupné pre skupiny dospelých osôb, pričom skupiny musí mať minimálne 15 osôb. 

Rodinná 
vstupenka 

Rodinná vstupenka oprávňuje k vstupu do expozície max. 2 dospelé osoby a max. 4 deti vo veku  
6-15 rokov. 

Mimoriadne 
vstupy 

Vstupné mimo riadnych otváracích hodín pre jednotlivca za podmienky minimálnej skupiny 4-och, 
5-tich, 10-tich návštevníkov (podľa druhu expozície), respektíve pri menšom počte ako je 
stanovená minimálna skupina, platí vstupné v cene minimálne určenej skupiny.   

Vstup zdarma 
 
ICOM, ZMS, novinársky preukaz, deti do 4 rokov, doprovod  ZŤP 

 

Platné od 01.01.2022                                                                             Mgr. Zuzana Denková, PhD. ,v. r. 

V Banskej Štiavnici                                                                                              riaditeľka múzea 

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM 
KAMMERHOFSKÁ 2, 969 01  BANSKÁ ŠTIAVNICA 
+421-45- 694 94 22, +421-45-692 05 35 
www.muzeumbs.sk, sbm@muzeumbs.sk 
 

http://www.muzeumbs.sk/

