
CENNÍK VSTUPNÉHO V JEDNOTLIVÝCH EXPOZÍCIÁCH V SPIŠSKEJ KAPITULE 
Letná sezóna 2022 

 
Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule (Spišská Kapitula 11) 
1. Základný okruh bez výkladu  
- prízemie katedrály, južná sakristia; vstup bez výkladu; skupiny s vlastným sprievodcom 
- 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 lektorským výkladom 
- 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 
lektorským 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 
výkladu, 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 o 10:00 pri Hodinovej veži 
v Spišskej Kapitule, 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 

 
 
Zľavnené vstupné do všetkých expozícií 
ZŤP a ZŤP/S (sprievod ZŤP uhradí detské vstupné) 
Držitelia preukazu ICOM 
Zamestnanci múzeí na základe preukazu ZMS 
Držitelia členského preukazu Spišského dejepisného spolku 
Držitelia Jánskeho plakety a Kňazovického medaily z územia SR   0,01€ 

 
 
Poplatky za fotografovanie 
Katedrála sv. Martina – bežní návštevníci      1,00€ 
Profesionálne fotografovanie v Biskupskej záhrade (svadby ...)   30,00€/hod. 
 


