
 

Seniori  -  zľavy na rok 2022                                               Hrady a Zámky        
Bojnický Zámok – komplexná prehliadka zámku  seniori nad 65 rokov,                     10.-€                             
                                                           ZŤP, sprievodca ZŤP-  každý                                       7.-€   
prehliadka Zámocký okruh, alebo Galerijný okruh - každý  
                                                               seniori nad 65 rokov                                               8.-€                             
                                                                 ZŤP, sprievodca ZŤP každý                                   6.-€ 
 

Vzhľadom 
k pretrvávajúcim hygienickým a bezpečnostným opatreniam, 

rezervácie skupinových prehliadok nie sú možné! 
Bratislavský hrad                        dôchodcovia                                                                 4.-€ 
                                                            ZŤP                                                                vstupné zdarma 
  

MÚZEUM JE ZATVORENÉ z dôvodu protipandemických opatrení ! 
 

Hrad Devín                                    dôchodcovia                                                                 2,50 € 
                                                             ZŤP                                                                vstupné zdarma 
Budatínsky hrad            dôchodcovia, ZŤP                                                         3.-€ 
Čachtický hrad    dôchodcovia, ZŤP                                                         2.- €  
                                                        počas akcií                                                                     2.50 € 
Hrad Beckov    dôchodcovia, ZŤP                                                         3.-€ 
                                                        sezónne 1.4. – 30.9.                                                     3.50 € 
                                                       víkend s programom                                                     4.50 € 
 
Hrad je aktuálne pre verejnosť uzavretý. V prípade priaznivého počasia a priaznivých pandemických opatrení 

bude pre verejnosť otvorený vo februári a marci počas víkendov. 
 
Červený Kameň -      veľký okruh          seniori nad 62 rokov, ZŤP                                4,20 € 

 malý okruh                  seniori nad 62 rokov, ZŤP                               3,60 € 
 renesančná pevnosť   seniori nad 62 rokov, ZŤP                               3.- € 

Hradné múzeum vo Fiľakove a hradný areál seniori do 62 rokov, ZŤP                      2.- € 
                                                                                           seniori od 62 rokov                    2.- € 
                                                                                           ZŤP po 62 rokov              vstupné zdarma  
 
Hrad Ľupča                                                                   seniori do 70 rokov                         2.-€ 
                                                                                       seniori nad 70 rokov, ZŤP   vstupné zdarma 
Hrad Modrý Kameň –                                                dôchodcovia                                     2,70 € 
                                                                                            ZŤP                                    vstupné zdarma 
Hrad Strečno                                                             dôchodcovia, ZŤP                                3,- € 
Kaštieľ Betliar             1. a 2 poschodie + zimná záhrada, staroveký Egypt                  
                                                             dôchodcovia  nad 62 rokov                                      5,- € 
                                                                                      ZŤP                                        vstupné zdarma  
                        
Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu (COVID-19) platí v expozícii 



kaštieľa až do odvolania upravený návštevný poriadok. Okrem všeobecných povinností 
(prekrytie tváre, dezinfekcia rúk a bezp. vzdialenosť 2m), je možný počet maximálne osôb 
25. 
Kaštieľ Svätý Anton         otvorené v režime OP 
 
                                                                  dôchodcovia nad 64 rokov                                     7.-€ 
                                                                                           ZŤP                                                     4, 50 € 

Červený Kláštor                                    dôchodcovia                                                                2.- €  
                                                                 ZŤP, invalidní dôchodcovia                                        1.- € 
Levický hrad                                                                                                               vstupné zdarma           
Kežmarský hrad                                   dôchodcovia                                                                3.50.- € 
                                                                  ZŤP                                                                               3.- € 
                               Expozícia historických vozidiel       dôchodcovia, ZŤP                             1.-€ 
 

Vstup zadarmo pre darcov krvi sa týka držiteľov ocenení - zlatej, diamantovej plakety a 
kňazovického medaily za darovanie krvi. V prípade mužov je to viac ako 40 odberov a v prípade 

žien viac ako 30 odberov krvi. 
 
Nitriansky hrad                     malý okruh            dôchodcovia, ZŤP                                      1,50 €         
                                                 veľký okruh            dôchodcovia, ZŤP                                      2,50 €                
  prehliadka Diecéznej knižnice s výkladom      dôchodcovia, ZŤP                                      1,50 €   
Oravský hrad       otvorené v režime OP ! 
                             základný okruh    (Dolný hrad, Stredný hrad, Horný hrad – Citadela)                                    
                                                                               dôchodcovia, ZŤP                                        4,50 €  
                                malý okruh   (Thurzov palác – prízemie, poschodie, Kaplnka sv. Michala)                          
                                                                                dôchodcovia, ZŤP                                       3,50 € 
                                veľký okruh    (spojenie oboch okruhov)                
                                                                                 dôchodcovia, ZŤP                                      6,50 € 
Oravská lesná železnica  - motorový vlak, drezina  
                                               jednosmerný              dôchodcovia, ZŤP                                     3.- € 
                                               obojsmerný                                                                                    3,50 €                                            
                                            - parná lokomotíva           
                                              jednosmerný                 dôchodcovia, ZŤP                                   4,50 € 
                                              obojsmerný                                                                                     5.- € 
Smolenický Zámok                                                     dôchodcovia                                          1,50 € 
Slovenské Banské múzeum, Banská Štiavnica 
- Banské múzeum v prírode                             dôchodcovia od 62 rokov, ZŤP                     5.- € 
- Len povrchová expozícia                                dôchodcovia od 62 rokov, ZŤP                    1.- € 
- Starý Zámok, bez lektora                               dôchodcovia od 62 rokov, ZŤP                    3,50 €               
- Berggericht, mineralogická expozícia         dôchodcovia od 62 rokov, ZŤP                     2.- € 
- Kammerhof, baníctvo na Slovensku            dôchodcovia od 62 rokov, ZŤP                     2.-€ 
- Galéria Jozefa Kollára                                    dôchodcovia od 62 rokov, ZŤP                    2.- € 
- Glanzenberg, Dedičná štôlňa                        dôchodcovia od 62 rokov, ZŤP                    5.-€        
- Uhoľné baníctvo na Slovensku                      dôchodcovia od 62 rokov, ZŤP                    2.- € 



Spišský hrad       celý hrad                                dôchodcovia                                                    6.- €   
                                                                                          ZŤP                                                        4.- € 
                             stredné a dolné nádvorie     dôchodcovia, ZŤP                                           4.- € 
                             nočné prehliadky                   dôchodcovia, ZŤP                                          8.- €     
                                                                              seniory nad 80 rokov                   vstupné zdarma   
Spišská Kapitula                                                 dôchodcovia                                                  2.-  € 
Trenčiansky hrad        veľký okruh                   dôchodcovia                                                 5,50  € 
                                       malý okruh                    dôchodcovia                                                 5.- € 
Zámok Topoľčianky            zimný okruh    1.10.-30.4.  (utorok-piatok)                            4,80 € 
                                                letný okruh    1.5. – 30.9. (utorok – piatok)                           4,80 € 
                                               organizované skupiny  - dôchodca                                           4.-€ 
                            
Žehra, Kostol Ducha Svätého                                                                                                  2.- € 

 
 

 


