
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
 
Poloha:  Košický kraj 
Počet obyvateľov:  36 000 
Partnerské mestá: 

 Nitra / Slovensko 
 Havlíčkův Brod / Česká republika 
 Grójec / Poľsko 
 Myślenice / Poľsko 
 Kisújszállás / Maďarsko 
 Alsfeld / Nemecko 
 Clausthal - Zellerfeld / Nemecko 
 L'Aigle / Francúzsko 
 Preveza / Grécko 
 Joinville / Brazília 
 Tongzhou - mestská časť Pekingu / Čína 
 Youngstown - Ohio / USA 

 
Charakteristika: Kultúrno-spoločenské, administratívne a hospodárske centrum južného 
Spiša. Mesto vzniklo gotickou zástavbou okolo západno-východnej obchodnej cesty z obcí 
Iglov a Villa Nova. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1268. Účasť v spoločenstve 
Spišských Sasov, 360 rokov v zálohu u poľského kráľa, sídlo provincie XVI. spišských miest. 
V minulosti známe centrum remesiel, baníctva a hutníctva. 
 
Spišská Nová Ves sa rozprestiera v Hornádskej kotline, zo severu je obklopená výbežkami 
Levočských vrchov, z juhu Spišsko-gemerským rudohorím. Mesto, označované aj ako brána 
do raja, je ideálnym východiskom pre milovníkov turistiky po drsných a zároveň malebných 
roklinách Národného parku Slovenský raj, ako aj pre obdivovateľov pamiatok Gotickej 
a Železnej cesty či pamiatok zapísaných do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 
nachádzajúcich sa v okolitom regióne Spiša (napr. Spišský hrad, Spišské Podhradie, Spišská 
Kapitula, Levoča, Žehra, Dobšinská ľadová jaskyňa).  
 
Mesto sa dnes môže pochváliť siedmimi divmi, medzi ktoré patrí Rímskokatolícky farský 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie s najvyššou kostolnou vežou na Slovensku (87 m) a 
súsoším Majstra Pavla z Levoče. Charakteristickým znakom mesta je šošovkovité námestie, 
jedno z najkrajších na Slovensku a najdlhších tohto typu v Európe. Má svoju neopakovateľnú 
atmosféru vďaka množstvu architektonicky cenných historických budov, akými sú ďalšie zo 
siedmich divov, či už Radnica, secesná budova Reduty, Provinčný dom s Levočskou bránou. 
Nachádza sa tu i Miesto prianí a zvon z prelomu 14. a 15. storočia, ktoré pripomínajú slávnu 
gotickú zvonolejáreň Majstra Konráda (1357).  
 
Sídli tu jedna zo štyroch slovenských zoologických záhrad. Neďaleko nej sa nachádza lanový 
park Monkeyland. Deti si prídu na svoje i v experimentálnej galérii LaborARTorium alebo 
v Alex parku, jednom z najväčších interiérových zábavných parkov na Slovensku.   
Bohatá ponuka kultúrnych a športových podujatí po celý rok poskytuje dostatok možností na 
príjemný pobyt, medzi najobľúbenejšie patrí Spišský trh, Festival Živé sochy, hudobný festival 
Musica Nobilis, či Dni mesta a Trh ľudových remesiel. Atraktivitu mesta zvyšujú divadlá, kiná, 
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http://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/o_meste/partnerske_mesta/tongzhou_mestska_cast_pekingu_cina/index.html
http://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/o_meste/partnerske_mesta/youngstown_ohio_usa/index.html


galéria, múzeá, množstvo športových zariadení - krytá plaváreň, letné kúpalisko, 
squash, bowling, krytá strelnica, skate park, tenisové kurty, wellness a fitness centrá, 
bežkárske trate, jazdecký areál, či dokonca športové letisko, kde môžete absolvovať svoj prvý 
parašutistický zoskok alebo vyhliadkový let. 
 
V bezprostrednej blízkosti mesta sa nachádza Národný park Slovenský raj, kde nájdete 
najdlhší riečny kaňon na Slovensku sprístupnený i pre vodákov (Prielom Hornádu), 25 
vodopádov, 9 sprístupnených skalných roklín, viacero náučných chodníkov a stovky 
kilometrov značených turistických chodníkov a cyklistických trás. Destinácia plná zelene patrí 
k najobľúbenejším medzi zahraničnými aj slovenskými turistami. Slovenský raj je rajom 
milovníkov prírody, turistiky i športu a je sprístupnený celoročne. Najobľúbenejším 
vyhliadkovým bodom je Tomášovský výhľad. Romantikov nadchnú rokliny, ako napríklad 
Suchá Belá, Veľký Sokol, či Kláštorská roklina. Cesty sú tam pretkávané rebríkmi, stúpačkami 
a lávkami. Novinkou posledných rokov je sprístupnenie rokliny Kyseľ po 40 rokoch formou 
ferraty. 
 
Využite príležitosť absolvovať v Spišskej Novej Vsi výhodný rodinný, romantický alebo 

adrenalínový pobyt.  

 
 
Turistické informačné centrum  
Letná 49, Spišská Nová Ves 052 01, SR 
Tel. +421 53 429 82 93, +421 53 442 82 92 
Email: tic@mestosnv.sk 
www.spisskanovaves.eu/navstevnik, www.slovenskyraj.eu  
www.facebook.com/tic.sk  
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