BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
HOREHRONSKÉ MÚZEUM

Cenník platených služieb
Platené služby poskytované Horehronským múzeom z hľadiska obsahového korešpondujú
s hlavnými úlohami múzea v zmysle Zriaďovacej listiny Horehronského múzea vydanej
Banskobystrickým samosprávnym krajom dňa 1. apríla 2002 pod číslom 2002/001005 a jej
Dodatku č.1a 2. Z hľadiska formálneho a cenového ohraničenia sa opierajú o ustanovenia
Občianskeho zákonníka v znení Zák. 509/91 Z. z. a neskorších predpisov, Obchodného
zákonníka 513/91 Z. z. a zákona 526/1990 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov.
Horehronské múzeum (múzeum) poskytuje podľa týchto pravidiel služby fyzickým
i právnickým osobám (zákazníci) bez rozdielu.
1. VSTUPNÉ
a)
Kategórie

EXPOZÍCIE/ VÝSTAVY**
Individuálne
Hromadné
vstupné
vstupné nad 10
osôb
2€
1,60 €
1€
0,80 €
1€
0,80 €
0,50 €
0,40 €
zdarma
x
5€*
x
1€
0,80 €
1€
0,80 €
zdarma
x
zdarma
X

Vyučovacie
hodiny
Prednášky**

Dospelá osoba od 18 rokov
2€
ŤZP Dospelá osoba od 18 rokov
1€
Žiak, študent od 6 do 26 rokov
1€
ŤZP Žiak, študent od 6 do 26 rokov
0,50 €
Dieťa do 6 rokov v sprievode rodičov
zdarma
Rodinné vstupné
5 €*
Osoba nad 65 rokov
1€
Vojnový veterán
1€
Sprievodca ŤZP
zdarma
Držitelia novinárskeho preukazu
zdarma
Držitelia preukazu ZMS, RGS,
zdarma
x
zdarma
ICOM, NESCO
* V cene: vstupenka pre 2 dospelé osoby a 1 dieťa (vstupné sa vzťahuje aj na početnejšiu rodinu)
** Vstupné na výstavy, aktivity, služby a doplnkový tovar môže byť upravené štatutárom.
Príplatok za lektora je 1 € na osobu.
b) Tvorivé dielne
Vstupné v závislosti od povahy tvorivej dielne, najmenej 1 € pre všetky kategórie.
2. PROPAGAČNÉ MATERIÁLY
Cenové výmery na propagačné materiály (pozvánky, skladačky, pohľadnice, publikácie,
katalógy a iné materiály) vydáva riaditeľ múzea na základe odporúčania Komisie pre
cenotvorbu služieb, jednotlivo za každý materiál a to podľa vynaložených nákladov na
obstaranie materiálu, ako aj podľa účelu, na ktorý bude slúžiť.
Aktuálna ponuka propagačného materiálu:
a) katalógy: Smaltovaný riad z Hronca
7,00 € / ks
Liatinová krása
8,00 € / ks
Ľudový odev a textil z okolia Brezna
7,00 € / ks
Horehronské múzeum v Brezne 1960-2010 5,00 € / ks
Múzejné perličky
2,00 € / ks
b) Múzejné perličky
c) pexeso Nie je drevo ako drevo
d) vianočné a veľkonočné pohľadnice

2,00 € / ks
2,00 € / ks
0,20 € / ks

e) dznaky

0,20 € / ks

3. SPROSTREDKOVANIE PREDAJA A PREDAJNÉ VÝSTAVY
Múzeum v rámci distribúcie vlastných propagačných materiálov, prípadne v rámci
predajných výstav môže predávať výrobky iných osôb. Za tieto služby múzeum požaduje
15 % z čiastky získanej predajom.
4. ZAPOŽIČANIE VÝSTAV PRE CUDZIE INŠTITÚCIE
Cenu určí riaditeľ múzea podľa druhu, rozsahu a doby zapožičania výstavy.
5. ZAPOŽIČANIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
Múzeum môže zapožičať v odôvodnených prípadoch zbierkové predmety iným
právnickým osobám v zmysle zákona 206 / 2009 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane
predmetov v znení neskorších predpisov. Služba je platená, vyjmúc výpožičky pre organizácie
rezortu kultúry. Cena služby je diferencovaná v závislosti od funkcie výpožičky (nájmu).
6. KOPÍROVANIE TLAČ
a) Kopírovanie tlačených dokumentov z voľných alebo viazaných listov, kopírovanie z
dokumentačných fondov múzea ( len vo formáte papiera A4) do rozsahu 10 strán
cena: 0,20 €/ ks
b) kopírovanie fotopozitívov a plošných dokumentov zbierkovej povahy
cena: 0,60 € / ks
7. FOTODOKUMENTÁCIA A VIDEODOKUMENTÁCIA
1. Múzeum poskytuje služby opierajúce sa o fotodokumentáciu a videodokumentáciu
zbierkových a dokumentačných fondov múzea v týchto cenách:
a) vyhotovenie digitálneho obrazového záznamu zo zbierok HM a dokumentačných fondov
cena: 2,00 € / ks
cena záznamového média : CD
0,20 € / ks
DVD 0,30 € / ks
cena balného:
0,20 € / ks
cena poštovného: podľa platného cenníka Slovenskej pošty, a.s.
- služba pre žiakov a študentov všetkých stupňov škôl: zdarma
b) fotografovanie zbierkových predmetov v expozícii zákazníkmi pre nekomerčné využitie
cena: 2,00 € /kus
c ) snímanie v expozíciách a výstavách múzea na videodokumentáciu pre nekomerčné využitie
cena: 10 €
Ceny za služby podľa odseku 1
a) možno zvýšiť až 5 x ak využitie vzniknutého foto a videomateriálu bude mať komerčný
charakter (vrátane reklamy)
b) možno odpustiť v prípade vyhotovenia obrazového záznamu predmetu pre darcu predmetu
2. V prípadoch, keď by poskytnutím služieb podľa bodu l. mohla utrpieť bezpečnosť zbierok
alebo záujmy múzea, je možné tieto služby odmietnuť. Rozhodnutie v tejto veci prislúcha
riaditeľovi múzea.
V Brezne, 11.3. 2021
Ivica Krištofová
riaditeľka

