
Návštevný poriadok  

Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 

platný od 1. januára 2023 
 

 

1. Do stálej expozície a na prehliadku výstav je jednotné vstupné a platí pre prehliadku 

celého objektu. 

 

2. Výška vstupného: 

 

Dospelá osoba od 18 rokov        4 € 

ZŤP dospelá osoba od 18 rokov       2 € 

Žiak, študent od 6 do 26 rokov      2 € 

ZŤP žiak, študent od 6 do 26 rokov      1 € 

Dieťa do 6 rokov v sprievode rodičov      zdarma 

Rodinné vstupné (2 x dospelý a deti)      10 € 

Osoba nad 60 rokov        2 € 

Vojnový veterán         2 € 

Sprievod ZŤP         zdarma 

Držiteľ novinárskeho preukazu       zdarma 

Držiteľ kariet ZMS, RGS, ICOM, UNESCO  zdarma 

  
3. V prípade, že návštevník má záujem len o prehliadku výstav, platí vstupné ako je 

uvedené vyššie. 

 

4. Vstupné do expozícií a na výstavy sa neplatí v čase trvania vernisáží. 

 

5. Bez platnej vstupenky do expozičných a výstavných priestorov vstup nie je možný. 

 

6. Vstupenky vydáva pokladník múzea a lektor, alebo iný poverený pracovník. 

 

7. Bezplatný vstup do múzea majú: 

- držitelia preukazu Zväzu múzeí Slovenska  

- držitelia preukazu Asociácie múzeí a galérií ČR 

- držitelia karty ICOM (International council of museums, Paríž) 

- držitelia karty mládeže EURO<26 

 

8. Ďalej neplatia vstupné členovia vedeckých spoločností pri SAV a médiá po preukázaní 

preukazu. 

 

9. Návštevníci expozícií a výstav sú povinní riadiť sa pokynmi lektora múzea (použitie 

návlekov, nedotýkať sa vystavených exponátov, v objekte platí prísny zákaz fajčenia a 

vodenia psov). 



 

10. Lektorský výklad sa poskytuje skupine nad 15 osôb (inak len na požiadanie a dohodu 

vopred). 

 

11. Návštevný poriadok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote nadobúda 

účinnosť dňa 1. januára 2023 

 

Otváracie hodiny platné od 1. 1. do 31. 5.: 

Po - zatvorené 

Ut – Pi  - 9:00 – 17:00 

So -  9:00 – 17:00 

Ne - zatvorené 

 

Otváracie hodiny platné od 1. 6. do 30. 9. (letná turistická sezóna): 

Po - zatvorené 

Ut – Pi – 9:00 – 18:00 

So - Ne –  13:00 – 18:00 

 

Otváracie hodiny platné od 1. 10. do 31. 12.: 

Po - zatvorené 

Ut – Pi  –  9:00 – 17:00 

So – Ne –  13:00 – 17:00 

 

 

V Rimavskej Sobote, dňa 16. decembra 2022 

 

 

        RNDr. Ján Aláč 

                               dočasne poverený výkonom funkcie riaditeľa 


