
Vstupné 

 
 
1. Vopred nahlásené skupinové návštevy – exkurzie  

(program v prednáškovej miestnosti a v planetáriu) – základné vstupné na osobu:  3,00 € 
Zľavnené vstupné: 
 deti MŠ, žiaci 1. – 3. ročník ZŠ     2,00 € 
 mládež a dospelí vyžadujúci zvláštnu starostlivosť  2,00 € 
 žiaci 4. – 9. ročník ZŠ, študenti SŠ a VŠ    2,50 €  
 dôchodcovia        2,50 € 

 
2. Programy určené pre deti s rodičmi (soboty o 11.00 hod.) 

 jednotné vstupné na osobu  2,00 € 
 

3. Večerné programy (náučno-populárne a hudobné) v planetáriu uvádzané o 18.00 hod. 
 jednotné vstupné na osobu  3,00 € 

 
4. Verejné astronomické pozorovania na pracovisku s využívaním prístrojového vybavenia 

organizácie 
 jednotné vstupné na osobu  2,00 € 

 
5. Individuálne návštevy počas prázdnin určených Ministerstvom školstva SR: 

 jednotné vstupné na osobu vo zverejnených termínoch na detský program                 2,00 € 
 vstupné v prípade náhodilých návštev mimo zverejnených termínov na osobu           3,00 € 

minimálne 12,00 € za predstavenie v trvaní do 20 minút,  
pri dlhších programoch minimálne 16,00 € na akciu 

 jednotné vstupné na osobu vo zverejnených termínoch na program pre dospelých      3,00 € 
 vstupné v prípade náhodilých návštev mimo zverejnených termínov na osobu           3,50 € 

minimálne 20,00 € za predstavenie v trvaní do 40 minút, v prípade požiadavky 
na hudobný program vstupné na osobu 3,50 €, minimálne 30,00 € na akciu. 
 

6. Pri osobitných požiadavkách organizovaných návštev v mimopracovných dňoch (v sobotu – 
popoludní a večer, vo sviatok a v nedeľu – celý deň) je od počtu 15 osôb jednotné vstupné na 
osobu 3,50 €, resp. cena za predstavenie v závislosti od požiadaviek stanovená na minimálne 
50,00 €.  
 

7. Zľavnený vstup:  
 pre vojnových veteránov – 100 % zľava zo vstupného, 
 pre držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazoviského medaily – 50 % zľava 

zo vstupného, 
 v rámci sobotných rozprávkových dopoludní - od štvrtého člena rodiny je zľava 1,00 €. 

  
8. V prípade iných mimoriadnych akcií vstupné určuje riaditeľ organizácie. 

 
 
Výška vstupného nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2021. 


