
 

 

CENNÍK - účinný od 13.07.2018 

 

Por. 

číslo 
Služba, tovar 

Jednotka Cena v EUR 

01. Edukačné programy 
vyučovacia 

hodina/ os. 
1,00 

02. 

Vstupné  - prednášky 

vstup/ os. 

 

deti do 3 rokov , vojnoví veteráni zdarma 

deti od 3 do 6 rokov, žiaci od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia,  držitelia 

ZŤP 0,50 

dospelí 1,00 

03a. 

Vstupné  - výstavy s lektorským výkladom (vopred ohlásené skupiny)   

deti do 3 rokov , vojnoví veteráni vstup/ os. zdarma 

deti od 3 do 6 rokov, žiaci od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia,  držitelia 

ZŤP 
 0,60 

dospelí  1,20 

03b. 

Vstupné  - výstavy bez lektorského výkladu   

deti do 3 rokov , vojnoví veteráni 

vstup/ os. 

zdarma 

deti od 3 do 6 rokov, žiaci od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia,  držitelia 

ZŤP 
0,50 

dospelí  1,00 

04. 
Tvorivé dielne (podľa finančnej náročnosti použitých materiálov) 

vstup/os. 
1,00 – 3,00 

sprevádzajúca osoba  zdarma 

05. 
Sken pomocnej dokumentácie zbierkového fondu – formát A3, A4 s 

napálením na nosič 
strana 1,00 

06. 

Reprografické služby:   

čiernobiela tlač, formát A4  

ks 

 

0,20 

čiernobiela tlač, formát A3  0,40 

farebná tlač, formát A4  0,50 

farebná tlač, formát A3  1,00 

skenovanie – max. formát A3 strana 0,50 

skenovanie diapozitívu, negatívu ks 1,50 

07. 
Fotodokumentácia  zbierkových predmetov pracovníkom múzea záber 3,00 

poplatok za napálenie CD/DVD ks 0,50 

08. 

Publikácia “História hudobnej kultúry mesta Považská Bystrica”  

ks 
2,50  

Publikácia “Ing. Klement Ružička v zrkadle času”        10,00 

Publikácia “Drevený kostolík v Hornej Marikovej – Ráztoke” 6,00 

09. 
Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici 2012 ks 1,00 

Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici 2014 ks 1,50 

10. Katalóg (skladačka) motocyklov ks 1,00 

11. Pexeso ks 2,00 

12. 

Magnetka – s vyobrazením zbierkového predmetu ks 1,00 

Magnetka – sada   ks 5,00 

Magnetka – ručná výroba  ks 4,00 

13. Taška  s potlačou (rôzne veľkosti) ks 3,00 – 5,00 

14. 
Zasielanie publikácií na dobierku do SR 

balík 
3,50 

Zasielanie publikácií na dobierku do ČR 8,50 

 

 
Akceptujeme platbu kultúrnymi poukazmi.         Mgr. Petronela Rágulová, PhD. 

V Považskej Bystrici, 12.07.2018     riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici 


