
CENOVÝ VÝMER VSTUPNÉHO  

PRE JEDNOTLIVÉ EXPOZÍCIE V SPIŠSKEJ KAPITULE PRE LETNÚ SEZÓNU 2021 

 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Tento cenový výmer upravuje výšku a ďalšie náležitosti vstupného a iných poplatkov, 

súvisiacich s prístupom verejnosti do jednotlivých expozícií v Spišskej Kapitule. 

2. Pre sezónu 2021 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie sprístupňuje 

verejnosti nasledujúce expozície: 

a. Katedrála sv. Martina 

b. Expozícia Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule 

c. Biskupská záhrada 

d. Spišský Jeruzalem 

3. Expozície sú v správe Dokumentačného centra Spišskej diecézy (ďalej len DCSD), 

lektorský servis a pokladňa sú sústredené v Informačnom centre, Spišská Kapitula 13. 

4. Vstupné pre dospelých, deti, študentov, seniorov od 60 rokov veku a pre rodiny s deťmi 

je určené tak ako je uvedené nižšie. 

5. Rodinnú vstupenku môžu využiť rodiny – 2 rodičia, s minimálne jedným a maximálne 

piatimi deťmi do veku 15 rokov. 

6. Pedagogický dozor, ktorý sprevádza skupinu minimálne 15 žiakov alebo študentov, 

uhradí zľavnené vstupné (ako dieťa/študent/senior). 

7. V prípade žiadosti o vydanie zľavnenej vstupenky sa návštevník v pokladni DCSD 

preukáže platným dokladom, na základe ktorého žiada o zľavu. Zľavy sa poskytujú 

v nasledujúcich prípadoch: 

a. držiteľom ZŤP a ZŤP/S (sprievod ZŤP uhradí detské vstupné) 

b. držiteľom preukazu ICOM 

c. zamestnancom múzeí na základe preukazu ZMS 

d. držiteľom členského preukazu Spišského dejepisného spolku 

e. držiteľom Jánskeho plakety a Kňazovického medaily z územia SR. 

Návštevníci v týchto prípadoch uhradia vstupné 0,01 €. Zľava sa vzťahuje len na držiteľa 

príslušného dokladu. 

8. Študentom sa poskytuje zľava na základe preukazu ISIC. 

9. Dospelí obyvatelia obcí Spišské Podhradie, Baldovce, Buglovce, Jablonov, Katúň, Lúčka, 

Nemešany a Studenec (farnosti Spišská Kapitula a Spišské Podhradie) po predložení 

dokladu totožnosti (s trvalým pobytom v uvedených obciach) zaplatia zľavnené vstupné 

(ako dieťa/študent/senior) bez ohľadu veku. Zľava sa vzťahuje len na držiteľa dokladu. 

10. Zmena výšky vstupného počas podujatí a akcií je vyhradená. 

11. Voľný vstup v prvú nedeľu v mesiaci je možný iba v múzeách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti MK SR. Táto zľava sa v expozíciách v Spišskej Kapitule neuplatňuje. 

12. Poplatky za fotografovanie sú stanovené nasledovne: 

a. Katedrála sv. Martina – bežní návštevníci     1,00 € 

b. profesionálne fotografovanie v Katedrále sv. Martina (svadby ...) 30,00 €/hod. 



c. Katedrála sv. Martina pri náboženských podujatiach (svadby, krsty, vysviacky ...)

      podľa dohody s celebrantom obradu 

d. profesionálne fotografovanie v Biskupskej záhrade (svadby ...)  30,00 €/hod. 

 

Cenník vstupného v jednotlivých expozíciách: 

 

Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule (Spišská Kapitula 11) 

1. Základný okruh bez výkladu 

- prízemie katedrály, južná sakristia 

- vstup bez výkladu, prípadne skupiny s vlastným sprievodcom, možnosť, použiť mobilnú 

aplikáciu „Katedrála sv. Martina“, prípadne požičať si v IC tablet s aplikáciou 

- vstupy v polhodinových intervaloch, prípadne na objednávku 

- dĺžka vstupu cca. 20 min. 
 

Dospelý          2,50 € 

Dieťa do 15 rokov, študent, senior       1,50 € 

Rodinná vstupenka (2 dospelí + 1-5 detí)      6,00 € 

Skupinová vstupenka dospelí (nad 15 osôb)      1,50 €/os. 

Skupinová vstupenka deti, študenti (nad 15 osôb)     1,00 €/os. 

 

2. Základný okruh s lektorským výkladom 

- prízemie katedrály, južná sakristia  

- vstup s lektorom s príslušným výkladom, možnosť použiť tlačený text (v prípade 

požiadavky cudzieho jazyka, ktorý Infocentrum nie je momentálne schopné zabezpečiť) 

- vstupy v polhodinových intervaloch, prípadne na objednávku 

- dĺžka vstupu cca. 25 min. 
 

Dospelý          3,00 € 

Dieťa do 15 rokov, študent, senior       2,00 € 

Rodinná vstupenka (2 dospelí + 1-5 detí)      7,00 € 

Skupinová vstupenka dospelí (nad 15 osôb)      2,00 €/os. 

Skupinová vstupenka deti, študenti (nad 15 osôb)     1,00 €/os. 

 

3. Rozšírený okruh 

- k základnému okruhu navyše poschodie katedrály: kanonická knižnica, archeologická 

expozícia katedrály, westwerk – kráľovská kaplnka (Leo Albus – Biely lev) 

- vstup s lektorom s príslušným výkladom 

- vstup v celých hodinách, prípadne na objednávku, podľa možností pracovníkov IC 

- dĺžka vstupu cca. 45 min. 

- maximálny počet návštevníkov v skupine: 20 
 

Dospelý          4,00 € 

Dieťa do 15 rokov, študent, senior       3,00 € 

Rodinná vstupenka (2 dospelí + 1-5 detí)      10,00 € 

Skupinová vstupenka dospelí (nad 15 osôb)      3,00 €/os. 



Skupinová vstupenka deti, študenti (nad 15 osôb)     2,00 €/os. 

 
 

Expozícia Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule (Spišská Kapitula 13) 

- prízemie budovy bývalého učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule (vstup z IC) 

- vstup bez sprievodcu, na objednávku, školské exkurzie len v sprievode pedagogického 

dozoru 

- dĺžka vstupu cca. 20 min. 

 

Dospelý          1,00 € 

Dieťa do 15 rokov, študent, senior       0,50 € 

Rodinná vstupenka (2 dospelí + 1-5 detí)      2,00 € 

Skupinová vstupenka dospelí (nad 15 osôb)      0,50 €/os. 

Skupinová vstupenka deti, študenti (nad 15 osôb)     0,20 €/os. 

 
 

Spišský Jeruzalem 

- sprevádzaná terénna exkurzia po kalvárii v lokalite Spišská Kapitula – Sivá Brada 

- dĺžka trasy cca. 3,5 km, trvanie cca. 2 hod. 

- sprevádzanie sa uskutočňuje len v utorky a štvrtky so začiatkom pri Hodinovej veži 

v Spišskej Kapitule o 10:00, prípadne na objednávku, podľa možností pracovníkov IC 

- minimálny počet návštevníkov v skupine: 10 

- na základe objednávky vopred možnosť návratu zo Sivej Brady do Spišskej Kapituly 

vláčikom Spišiačikom (zabezpečuje externý dodávateľ, cestovné sa uhrádza priamo 

vo vláčiku) 

 

Dospelý          4,50 € 

Dieťa do 15 rokov, študent, senior       3,50 € 

Rodinná vstupenka (2 dospelí + 1-5 detí)      10,00 € 

Skupinová vstupenka dospelí (nad 15 osôb)      4,00 €/os. 

Skupinová vstupenka deti, študenti (nad 15 osôb)     2,50 €/os. 

 
 

Biskupská záhrada 

- nespoplatnený vstup bez sprievodcu v rozmedzí otváracích hodín zariadenia 

 

Spišské Podhradie 30. júna 2021 

 

 

Vypracoval:       Schválil: 

Mgr. Vladimír Olejník, PhD.    Mons. ThDr. ICLic. Ján KUBOŠ, PhD. 

        riaditeľ DCSD      diecézny administrátor 


