
Spišská Nová Ves 

Mestečko stredného Spiša leží na severovýchode 
Slovenska, na okraji Hornádskej kotliny. Obkolesené 
je Levočskými vrchmi a Spišsko-gemerským 
rudohorím s riekou Hornád a potokom Brusník. 

Prvá zachovalá správa o meste je z roku 1268. V nej sa 
spomína ako "Villa Nova". V 14. storočí mesto získalo 
jednu z najvýznamnejších hospodárskych výsad, ťažiť 

a kutať rudy. Neskôr sa mesto stalo jedným z 13. 
spišských miest zálohovaných kráľom Žigmundom 
Luxemburským Poľsku.   

Od roku 1778 až do roku 1876 bola Spišská Nová Ves 
administratívnym centrom a získala aj postavenie 
banského mesta. Vzniklo tu veľa baní na meď, 
striebro, železo,  huty a hámre. Neskôr bolo baníctvo 
potlačené konkurenciou susedných obcí. Dodnes je 
však známa ťažbou sadrovca.  

Spišská Nová Ves je známa zvonolejárstvom z dielne 
majstra Konráda Gaala. V minulosti tu bola mestská 
papiereň, závod na spracovanie kameniny, antimónu 
a skalice modrej. Fungovala tu olejáreň, mechanická 
tkáčovňa a valcový mlyn. 

Vďaka Košicko-bohumínskej železnici sa rozvoj 
priemyslu posunul o krok vpred. Nachádza sa tu hlavný 
železničný uzol a železničné dielne. 

 

Dnes je mesto hospodárskym, priemyselným 
a administratívnym centrom stredného Spiša. Nájdeme 
tu množstvo závodov spotrebného a potravinárskeho 
priemyslu. 

 



 Prechádzka po meste  

Mesto má rozsiahle a nádherné námestie. Má tvar 
šošovky a je najdlhšie spomedzi miest Východného 
Slovenska. Pôvodné mestské opevnenie bolo 
odstránené v 19. storočí. Námestie je obkolesené 
meštianskymi domami s nádhernou výzdobou. 

Dominantou mesta je farský kostol Nanebovzatia 

Panny Márie. Postavený bol na mieste staršieho 
kostola s kaplnkou svätého Michala. Popýšiť sa môže 
najvyššou kostolnou vežou na Slovensku (86metrov). 

 
Plán mesta: 

1. Reduta 
2. Kostol Nanebovzatia Panny Márie 
3. Radnica – Mestský úrad 
4. Kostol evanjelického. a cirkevného zboru 
5. Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Mária  
6. Grécko-katolícky chrám Premenenia Pána 
7. Provinčný dom – Vlastivedné múzeum 
8. Galéria umelcov Spiša 
i. Turistické informačné centrum 

 
 



Radnica je trojpodlažná stavba stojaca na námestí. 
Nachádza sa v nej sídlo magistrátu mesta. 

 

Budova Reduty púta pozornosť svojím veľkým 
polkruhovým vestibulom a štyrmi nádherne zdobenými 
vežami v rohoch. Slúži prevažne na reprezentačné 
podujatia mesta. Sídli v nej Spišské divadlo. 

 

 Poďme do ZOO 

V Spišskej Novej Vsi nájdeme jedu 
z najmladších zoologických záhrad na 

Slovensku Je vybudovaná nad mestom, 
v mestskom parku. 

 

 



Na jej prehliadku si rezervujte dostatok času, lebo aj 
keď je najmenšou spomedzi záhrad, nájdete tu 
mnoho druhov cicavcov, vtákov a exotických zvierat. 

 

V nádherne upravenom areáli je les, jazierko ale aj 
miesto pre hru detí. 

 

Otvorené majú od mája do septembra, vždy od utorka 
po nedeľu, od 10.00 do 18.00 hodiny.  

  

 

 Spracovala a nafotila: Slávka Kalakayová 


