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PREVÁDZKOVÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK VEŽE 
RÍMSKOKATOLÍCKEHO KOSTOLA NAJSV. TELA PÁNA 

 
Článok I. 

Účel 
1. Účelom prevádzkového a návštevného poriadku je stanoviť základné pravidlá, postupy a zásady 
pri zabezpečovaní prevádzky veže Rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšieho Tela Pána v 
Stropkove (ďalej len veža). Užívateľom veže je mesto Stropkov (ďalej len užívateľ).  
 

Článok II. 
Platnosť dokumentu 

1. Prevádzkový a návštevný poriadok je záväzný pre zamestnancov a brigádnikov Turistického 
informačného centra v Stropkove ako aj všetkých návštevníkov veže. Je viditeľne umiestnený v 
slovenskom jazyku v tlačenej forme v priestoroch veže. Porušenie prevádzkového poriadku môže 
viesť k vykázaniu návštevníka obslužným personálom veže.  
 

Článok III. 
Technická špecifikácia prístupných priestorov veže 

1. Vstupné dvere so schodiskom – dvere sa nachádzajú na západnej strane kostolnej veže.  

2. Veža so schodiskom – priestor so štvorcovým pôdorysom, ktorý má v interiéri schodisko s 
počtom 116 kamenných a drevených schodov. Kamenné schody vedú na 4. nadzemné podlažie 
a odtiaľ na vyhliadkovú ochodzu 7. nadzemného podlažia vedú drevené schody. 
3. Priestor na 2. – 3. poschodí – slúži ako výstavná galéria.  
4. Priestor na 4. poschodí – hodinový stroj a vstup do krovu kostola. 

5. Priestor zvonice – 5. poschodie veže s troma zvonmi uliatymi v rokoch 1922 a 1950. 

6. Priestor na 6. poschodí – osi ciferníkov. 

7. Vyhliadková ochodza – miestnosť s preskleným stropom na krov veže a balkón vo výške 30 m 

nad úrovňou námestia, umožňuje výhľad na všetky svetové strany.  
 

Článok IV. 
Vstupný poriadok 

1. Pre návštevníkov priestorov veže platia nasledovné pokyny:  
• Vstup na vežu je povolený výhradne v prípade vhodných klimatických podmienok. Počas 
nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, víchrica, námraza, búrka a pod.) je vstup na vežu 

zakázaný. 
• Na ochodzu veže je povolený vstup pre max. 9 osôb, v spoločnosti osoby poverenej užívateľom 

veže. 

• Pre výstup na vežu je potrebné mať pohodlnú a bezpečnú obuv. 

• Dieťa od 6 do 15 rokov môže vstúpiť LEN v sprievode dospelej osoby. Dospelá osoba plne 
zodpovedá za správanie a bezpečnosť detí. 
• Vstup detí do 5 rokov je zakázaný.  

• Maximálna doba prehliadky veže s výkladom spolu s vyhliadkou je 60 min.  

• Posledný vstup na vežu určí užívateľ veže.  

• Návštevníkov žiadame o zvýšenú opatrnosť pri pohybe na ochodzi (balkóne) veže.  

• Návštevníci sú povinní rešpektovať a počúvať pokyny sprievodcu. 
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• Každý návštevník vystupuje na vežu na vlastné riziko, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za 
stratu a poškodenie osobných vecí návštevníkov.  

• Každý vystupujúci na vežu si je vedomý toho, že vstupuje na vežu dobrovoľne a bude sa 
pohybovať na veži a balkóne veže na vlastné riziko.  

• Návštevník sa správa na veži tak, aby svojím konaním a správaním neohrozoval seba, ani iných 

návštevníkov veže.  

• Návštevník bude rešpektovať nápisy – Nevstupovať, Zákaz vstupovať a iné usmerňujúce oznamy.  

• V prípade podozrenia požitia alkoholických nápojov alebo iných omamných látok vstup na vežu 
nebude umožnený. 

 

2. V priestoroch veže a na ochodzi je zakázané:  
• vstupovať so zvieraťom,  

• vstupovať so zmrzlinou a jedlom,  

• fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky,  

• pri výstupe/zostupe nakláňať sa cez zábradlie dreveného schodiska,  

• počas výstupu/zostupu skákať a dupať po drevených stupniciach,  

• na ochodzi nakláňať sa cez zábradlie, 
• vyhadzovať z veže akékoľvek predmety,  

• dvíhať deti na ruky nad úroveň zábradlia,  

• vystupovať na 5. poschodie veže so zvonmi mimo trasy dreveného schodiska, 

• manipulovať so zvonmi,  
• pri pohybe na schodisku má „prednosť“ vždy zostupujúci, v ostatných prípadoch starší.  
 

 

Článok V. 
Otváracie hodiny 

1. V sezóne od 1. mája do 30. septembra  

 

utorok – piatok 10:00 do 17:00 h (vstupy: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00) 

sobota – nedeľa 13:00 do 17:00 h (vstupy: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00) 

  

2. V sezóne od 1. marca do 30. apríla - 1. októbra do 30. novembra 

utorok – piatok 10:00 do 16:00 h (vstupy: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00) 

sobota – nedeľa 13:00 do 16:00 h (vstupy: 13:00, 14:00, 15:00) 

 

3. V sezóne od 1. decembra do 28. februára bude veža zatvorená 

 

• V pondelok je veža zatvorená. 

• V prípade nepriaznivého počasia (dážď, búrka, prudký vietor - víchrica) nie je z bezpečnostných 
dôvodov vstup na vežu možný.  

• Počas víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja (1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9.) je 

nutné výstup dohodnúť a objednať v TIC najneskôr do piatku do 14:00 h v rámci prevádzky. 

• Nočný výstup na vežu sa uskutoční vždy každý posledný piatok v mesiaci so sprievodcom bez 

jeho výkladu. Vstup: 20:00, 20:45, 21:30 h. 

• Užívateľ si vyhradzuje právo zmeniť otváracie hodiny a umožniť vyhliadku počas konania 
kultúrno-spoločenských akcií.  
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Článok VI. 
Cenník vstupného na vežu 

Cenník vstupného na vežu je nasledovný:  
dospelý - 2,00 €,  

dieťa od 6 rokov, študent, senior od 60 rokov, ZŤP - 1,00 €,  

fotografovanie – bezplatne,  

rodinné vstupné (3 - 5 osôb) - dospelí 1,00 € a deti (6 - 15 rokov) 0,50 €, 

skupinové vstupné (6 - 9 osôb) - dospelí 1,00 € a deti, študenti, seniori 0,50 € osoba. 

 

 

Článok VII. 
Prevádzka na veži 

Prevádzka veže je zabezpečovaná zamestnancami Mestského úradu v Stropkove, pracovníkmi 
Turistického informačného centra v Stropkove na pracovnoprávny vzťah alebo na dohodu. 
 

 

Článok VIII. 
Majetkovo-právne vzťahy 

Veža je majetkom Rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšieho Tela Pánovho, Stropkov. Užívateľ má 
vežu v užívaní na dobu 10  rokov a zabezpečuje jej prevádzku.  
 

 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Za vypracovanie, pripomienkovanie, schválenie a aktualizáciu tohto Prevádzkového a 
návštevného poriadku zodpovedá mesto Stropkov. 

2. Kontrolu dodržiavania tohto Prevádzkového a návštevného poriadku vykonávajú poverení 
zamestnanci mesta Stropkov. 

3. Prevádzkový a návštevný poriadok bol vyhotovený v troch výtlačkoch, ktoré sa nachádzajú vo 
veži rímskokatolíckeho kostola, v Turistickom informačnom centre mesta Stropkov a na Mestskom 

úrade v Stropkove. Prevádzkový a návštevný poriadok bude zverejnený aj na internetovej stránke 
mesta Stropkov. 

4. Tento Prevádzkový a návštevný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 07. 2021. 

 

        

 

  

 

 

JUDr. Ondrej Brendza, v.r. 

                 mesto Stropkov 

                 primátor mesta 


