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Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

   Mestský úrad 

Radničná 25 

986 01 Fiľakovo 

 
 

Váš list číslo/zo dňa:                 Naše číslo:                    Vybavuje/linka:            Fiľakovo  

                                  HMF/008-001/2017           Tittonová        19.01.2017 

 

 

Vec: Žiadosť o schválenie zmien v rámci predaja vstupeniek 

   

Vážené Mestské zastupiteľstvo! 

 

V mene Hradného múzea vo Fiľakove (HMF) žiadam schválenie zmien v rámci predaja 

vstupeniek do Mestského vlastivedného múzea (MVM) a do Hradného múzea. Zmeny sa 

týkajú: 

1. Zvýšenia ceny vstupenky do MVM pre deti a mládež od dovŕšenia 6 - do dovŕšenia 26 

rokov a dôchodcov vo veku po dovŕšení 61 - do dovŕšenia 70 rokov z 0,35 EUR na 0,50 EUR 

a pre dospelých vo veku od dovŕšenia 26 - do dovŕšenia 61 rokov z 0,70 EUR na 1,00 EUR.  

 

2. Zavedenia zľavnenej vstupenky pre zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP), ktorá v ponuke 

doteraz nefigurovala: 

 a) V MVM tak dospelé osoby vo veku od dovŕšenia 26 - do dovŕšenia 61 rokov po 

preukázaní sa platným ZŤP preukazom dostanú zľavnenú vstupenku v cene 0,50 EUR, deťom 

a mladistvým vo veku od dovŕšenia 6 - do dovŕšenia 26 rokov, a tiež aj dôchodcom vo veku 

po dovŕšení 61 rokov s platným ZŤP preukazom budú výstavy sprístupnené bezplatne. Pre 

sprievodcov zdravotne ťažko postihnutých osôb bude poskytnutá taktiež zľavnená vstupenka 

v hodnote 0,50 EUR. 

 b) Pri vstupe do hradného areálu a HMF dostanú dospelé osoby vo veku od dovŕšenia 

26 - do dovŕšenia 61 rokov po preukázaní sa platným ZŤP preukazom zľavnenú vstupenku v 

hodnote 1,50 EUR, deťom a mladistvým vo veku od dovŕšenia 6 - do dovŕšenia 26 rokov, a 

tiež aj dôchodcom vo veku po dovŕšení 61 rokov s platným ZŤP preukazom bude hrad a 

múzeum sprístupnené bezplatne. Ich sprievodcom bude poskytnutá zľavnená vstupenka v 

hodnote 1,50 EUR. 
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3. Zvýšenia poplatku za sprievodcovské služby z ceny 4,00 EUR na 5,00 EUR. Nakoľko od 

15. marca 2017 nastanú zmeny v spôsobe sprístupnenia výstavných priestorov HMF - 

Bebekova bašta bude otvorená počas celej doby otváracích hodín hradu -, zamestnanec múzea 

nebude v každú celú hodinu púšťať skupinu do múzea (ako doteraz) a bezplatne ju 

sprevádzať. Sprievodcovské služby pre skupiny väčšie ako 15 ľudí tiež nebudú bezplatné, ale 

v rovnakej cene ako pre skupiny menšie ako 15 ľudí, čiže v hodnote 5,00 EUR. V prípade 

špeciálneho sprevádzania pre deti - múzejná pedagogika s aktuálnym programom pre dopredu 

prihlásené skupiny - bude platný lístok na sprievodcovské služby v hodnote 5,00 EUR. 

 

4. Zavedenia bezplatného vstupu pre pedagóga alebo vedúceho skupiny v prípade skupinovej 

návštevy HMF a MVM (skupina väčšia ako 20 ľudí) - školské výlety, poznávacie zájazdy. 

 

5. Ďalšie zmeny sa týkajú zrušenia tzv. "Foto lístkov" v hodnote 1,50 EUR a poplatku za 

komerčné usporiadanie otvorených vyučovacích hodín v hradnom areáli v hodnote 20,00 

EUR. Nakoľko je našou snahou zviditeľniť inštitúciu v čo najširšom kruhu návštevníkov, 

navrhujeme zrušenie uvedeného lístka a poplatku. 
 

Za kladné vybavenie žiadosti ďakujeme! 

 

S pozdravom     

 

 

 

 

    

        Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 

         riaditeľka HMF 

 


