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UNSERE STADT

A MI VÁROSUNK

Zeitgei

1268 | Erste schriftliche Erwähnung über unsere Stadt
Erste schriftliche Erwähnung über unsere
Stadt stammt aus dem Jahr 1268. Nach den
Mongoleneinfällen besiedelten Zips Sachsen, später
verpfändete der König Sigismund von Luxemburg
unsere Stadt an den polnischen Herrscher. Aus der
polnischen Unterwürfigkeit befreite die Stadt erst
Maria Theresia.
A várost írásban először 1268-ban említik.
Tatárjárás után Szepességen szászok telepednek le, később Luxemburgi Zsigmond király a várost
a lengyel uralkodónak zálogba adja. A lengyel elnyomásból csak Mária Terézia szabadítja fel.
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Liebe Gäste,
wir würden Sie sehr gern in die Stadt einladen,
in der die ganzen Jahrhunderte mehrere Nationen wie
Deutsche, Ungarn, Polen, Ukrainer, Ruthenen, Tschechen
und Slowaken nebeneinander lebten. Erste schriftliche
Erwähnung über die Stadt kommt aus dem Jahr 1268,
aber archäologische Befunde bezeugen, dass die Stadt
viel älter ist. Ein bedeutender Feldstein in der Geschichte
der Stadt war die Ankunft der deutschen Kolonisten, die
dort auf die Einladung des Königs Belo IV. kamen. Diese
brachten das Gebiet zur Entfaltung und Blüte, vor allem
hauptsächlich dank des Bergwesens. Im Jahre 1357
gründete hier Meister Konrad die erste und bedeutendste
gotische Glockengießerei in der Slowakei. Ein interessantes geschichtliches Ereignis war die Verpfändung der
Stadt Spišská Nová Ves zusammen mit weiteren Städten
im Jahre 1412 in die Verwaltung des polnischen Königreiches. Die Verpfändung dauerte unglaubliche 360 Jahre.
In der Zeit der Wirkung der Stadt als administratives
Zentrum der Provinz der XVI Zipser Städte (1774 – 1876)
wurden demokratische Prinzipien der Gleichheit geltend
gemacht. Die Stadt und ihre Bewohner wichen nicht einmal den Kriegskonflikten aus. Während des Zusammen-

1268 | A várost írásban először említik

stoßes mit der Kaiserarmee und mit den ungarischen
aufständischen Truppen (1849) brannte ein großer Teil
der Stadt auch mit dem ursprünglichen Kirchenturm
aus. Zu der Entfaltung der Stad trug auch der Ausbau der
Bahnstrecke Košice – Bohumín (1869 – 1871) bei. Es ist
interessant, dass Spišská Nová Ves, dank des Erbauens des
Elektrizitätswerkes im Jahre 1894, früher elektrifiziert
wurde als einige europäische Metropolen. Der industrielle Charakter der Stadt aus der Nachkriegsperiode des 20.
Jahrhunderts gibt nach der Revolution im Jahre 1989
nach. In der Gegenwart wird die Stadt ein beliebtes Zentrum des Fremdenverkehrs.
Kedves vendégek,
örömünkre szolgál, hogy egy olyan városba
invitálhatjuk önöket, ahol évszázadokon keresztül több
nemzetiség élt egymás mellett, úgymint németek,
magyarok, lengyelek, ukránok, ruténok, csehek és
szlovákok. A várost írásban először 1268-ban említik, de
régészeti feltárások azt tanúsítják, hogy városunk sokkal
régebbi. A város történelmében mérföldkőnek számít
a német gyarmatosítók megjelenése, akiket IV. Béla
hívott ide. A német telepesek fejlesztették a térséget

és leginkább felvirágoztatták az ipart, a bányáknak
köszönhetően. Konrád Mester 1357-ben megalapítja
az első, nagyjelentőségű gótikus harangöntő műhelyét,
a mai Szlovákia területén. Érdekes történelmi esemény
volt Igló és más városok elzálogosítása 1412-ben, amikor
a lengyel királyság fennhatósága alá került. A zálog
hihetetlenül sokáig tartott, 360 évig. Amikor a város
a XVI Szepességi Város Tartományának (1774-1876)
adminisztratív központja volt, időt meghaladó jelleggel
érvényesültek az egyenlőség demokratikus elvei. A város
és lakosai a háborús, harci helyzeteket sem kerülték el.
A magyar szabadságharc idején (1849) – a császári
katonaság és a felkelő csapatok ütközete alatt a város
nagy része leégett, az eredeti templomtoronnyal együtt.
A Kassa-Oderbergi (Bohumín-i) vasútvonal kiépítése
(1869-1871) nagyban hozzájárult a város fejlődéséhez.
Érdekes, hogy Igló villamosítása előbb megtörtént,
mint néhány európai nagyváros villamos árammal
való ellátása, köszönhető ez az 1894-ben felépített
villanytelepnek. A 20. századi, háború utáni időkben
elért ipari jelleg, az 1989-es bársonyos forradalom után
háttérbe szorul. Manapság pedig a város közkedvelt
idegenforgalmi központtá válik.

Die Höhe des Turms 87 m

A torony magassága 87 m

Zeitgeist • Az idő szelleme
Einzelne Lokalitäten, Objekte und auch kulturelle
Denkmäler bilden einen Beweis der schöpferischen Fähigkeiten und der Begeisterung der Bewohner
der Stadt. Auf dem längsten linsenförmigen Platz in
Europa entdecken Sie die Dominante der Stadt die Römisch-katholische Pfarrkirche der Maria Himmelfahrt aus
dem 14. Jahrhundert. Ihr Turm war nach der Rekonstruktion im Jahre 1894 der höchste Bau in Ungarn und ist bis
heute der höchste Kirchturm in der Slowakei. Als Belohnung für den in einigen Teilen anstrengenden Aufstieg
auf 155 Treppen bekommen Sie wunderschöne Blicke auf
die Stadt und die Umgebung mit der Szenerie der Hohen
Tatra und die Möglichkeit die fünf Glocken mit Augen
anzufassen. In der Kirche allein befinden sich die Kunstwerke von Meister Pavol aus Levoča - Leutschau und
von Meister Konrad, dem Gründer der ersten gotischen
Glockengießereiwerkstatt in der Slowakei. An diesen
bedeutenden Bestandteil der Zipserneudorfer Geschichte
erinnert auch das Denkmal „Ehrung des Meisters Konrad“,

das im Jahre 2012 vor dem eleganten klassizistischen
Gebäude des Rathauses in der Nähe der Säule Marias
mit der Statue Immaculata enthüllt wurde. Ihr geheimer
Wunsch, der in die bronzene Halbglocke ausgesprochen
wird und der mit Anklingeln begleitet wird, fliegt bestimmt in den Himmel, damit er angehört wird.
A város lakóinak alkotó képességét és lelkesedését
igazolja a város építészete. műemlékei, kulturális
emlékei. Európa leghosszabb lencseszerű terén található
a város arculatát meghatározó, kiemelkedő épület –
a 14. századból származó, Szűz Mária menybevételének
tiszteletére szentelt plébániatemplom. Tornyát 1894-ben
rekonstruálták, ezt követően a Magyar Királyság
legmagasabb építménye volt, ma pedig Szlovákia
legmagasabb tornyaként ismert. A torony 155 lépcsőjének
leküzdése nem mindig könnyű, de egyedülálló kárpótlást
nyújt a torony tetejéről elénk táruló csodálatos panoráma,
belátható az egész város és környéke, háttérben pedig

a Magas-Tátra csúcsai. A toronyban öt harang lakik,
felfelé haladva mind az öt „szemmel megérinthető”.
A templomban lőcsei Pál Mester műalkotásait csodálhatjuk
meg, valamint a mai Szlovákia területén az első gótikus
harangöntő műhely megalapítójának, Konrád Mesternek
műveit. Igló történelmének eme jelentős eseményét,
Konrád Mester tiszteletére 2012-ben emelt emlékmű
idézi meg, az elegáns klasszicista stílusú Városháza előtt
és az Immaculata szobor, azaz a Szentháromságoszlop
közelében. Az ön titkos kívánsága, amelyet a bronz fél
harang belsejében mond ki és közben megkongatja
a harangot, biztosan mennyei magasságba száll és teljesül.

Einzigartiges Mosaik

Zeitgeist • Az idő szelleme
Ein bedeutender Sakralbau ist die evangelische
Kirche mit ihrer kostbaren Bibliothek. Die Fassade
des unweit liegenden Provinzhauses (heute Museum der
Zips) wird mit der Stuckputzkartusche verziert, die die
Eigenschaften symbolisiert, die ein öffentlicher Repräsentant haben sollte. Neuzeitliche Geschichte wird durch
die Dominanten im östlichen Teil des Platzes repräsentiert
– das Gebäude Reduta (Sitz des Zipser Theaters) und der
Griechen-katholische Tempel – gréckokatolícky chrám
Premenenia Pána mit imposantem Mosaik nach der
Schule Centro Aletti in Roma. Ihre Schöpfung kann man
in Lourdes, Fatima oder Vatikan bewundern. Unweit von
dem Platz im Reihenbau der Leutschauer Straße ist die
Kirche - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie situiert. Ursprünglich war es nur eine Kapelle wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert, die allmählich in die Kirche
mit interessantem Barockinterieur verbreitet wurde.

Egyedülálló mozaikdíszítés

Kiemelkedő szakrális épület az evangélikus
templom és fölöttébb értékes a benne található
könyvtár. A közeli Tartományi Ház (ma Szepesi Múzeum)
homlokzati stukkódíszítése hat kartusban szimbolizálva
fejezi ki a köztisztviselők elvárható tulajdonságait. Az
újkori történelmet a főtér keleti részén látható domináns
épületek jelenítik meg – Vigadó (Szepesi Színház székhelye) és az Úr Színeváltozása görög katolikus templom,
impozáns mozaikdíszítése a római Centro Aletti iskola
szerint készült. Az iskola alkotásai Lourdesban, Fatimában
és a Vatikánban láthatók. A főtértől nem messze, a Lőcsei
utcában található Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása
tiszteletére szentelt római katolikus templom. Valószínűleg a 14. századból származó templom eredetileg csak
kápolna volt, fokozatosan bővítették, míg egy érdekes
barokk beltéri díszítésű templom lett.

Die Stadt Spišská Nová Ves gewinnt
durch ihren breiten Platz, wo man
im wirklichen und übertragenen Sinne
einatmen kann, durch wunderschöne Gebäude, durch eine Menge von kulturellen Ereignissen, durch gute Restaurants, durch das unweit
liegende Slowakische Paradies schnell ihre Herzen.
Igló széles főtere hamar megnyeri a látogató
figyelmét, itt a szó szoros értelmében be lehet
lélegezni a múltat és jelent, ténylegesen és átvitt
értelemben is, a csodálatos épületeket, kulturális
események sokaságát, a jó éttermek hangulatát és
a közeli Szlovák Paradicsom természeti közelségét.
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Élmények egy karnyújtásnyira

Ein bedeutendes Symbol des kulturell-gesellschaftlichen Lebens ist Reduta mit dem imposanten Konzertsaal und mit zarten, subtilen Räumen des
Theaters, die uns an die Vornehmheit der vergangenen
Zeiten erinnern. Heute ist das Gebäude ein Zuhause für
professionelles Kollektiv des Zipser Theaters und für
Amateurensemble Hviezdoslav. In der Stadt wirkt auch
unkonventionelles Theater Kontra. Das kulturelle Mosaik
repräsentieren das Zipser Museum, die Galerie der Zipser
Künstler und die Filiale des Slowakischen technischen
Museums mit ständigen und temporären Ausstellungen,
Festspiele der klassischen Musik (Musica Nobilis, Internationales Organfestspiel von Ivan Sokol), Konzerte der
klassischen und populären Musik. Das Angebot für alle
Alterskategorien gestalten auch Veranstaltungen unter
breitem Himmel – Sommerkino am Samstag vor Reduta
oder Sonntagsnachmittage für Familien mit Kindern. An

Das Rathaus aus dem Jahre 1779

1779-ben épült Városháza

die hundertjährige Tradition der Märkte und Jahrmärkte
knüpft Zipser Markt - die beliebte Veranstaltung im Juli
an. Das Kolorit des Marktes wird durch kulturelles Programm und eine reiche Palette der Vergnügungsparkattraktionen ergänzt. Das Ende vom Sommer gehört den
untraditionellen zeitgemäßen Tagen der Stadt und dem
Markt der Volkshandwerke. Nicht weniger interessant
sind die Flugtage und Besichtigungen der vierrädrigen
Oldtimer. Die Atmosphäre der Weihnachtszeit, außer
Konzerten und thematischen Vorstellungen, ergänzen
am ersten Weihnachtstag Auftritte aus Betlehem.
Kulturális – társasági élet jelentős szimbóluma a
Vigadó, impozáns hangversenyterme és színházterme a régi idők szellemét és előkelőségét idézi meg. Ma
a hivatásos Szepesi Színház és az amatőr Hviezdoslav társulat székhelye. A városban egy nem hagyományos szín-

ház – Kontra Színház – is működik. A kulturális mozaik
része többek között a Szepesi Múzeum, Szepesi Művészek
Képtára, Szlovák Műszaki Múzeum kihelyezett részlege,
állandó és időszakos tárlatokkal, továbbá komolyzenei
fesztiválok (Musica Nobilis, Ivan Sokol Nemzetközi Orgona-fesztivál), komolyzenei és popzenei koncertek.
Minden korosztálynak szóló kínálatot még a szabadtéri
rendezvények egészítik ki – szombatonként a Vigadó
előtti nyári mozi, vagy a vasárnapi családi délutánok.
Százéves piaci és vásári hagyományt követi a közkedvelt
júliusi Szepesi Vásár. A vásári hangulatot kultúrműsor és
vidámparki attrakciók széles palettája festi alá. Nyár végét
a Város napja és Népi Kézműves Vásár jelenti. Nem kevésbé érdekes a repülőgépes bemutató és veterán járművek
felvonulása. Karácsonyi hangulatot, koncerteken és tematikus előadásokon kívül, Karácsony első napján betlehemi játékok is gazdagítják.

Der ZOO

Erlebnis zum Greifen nah • Élmények egy karnyújtásnyira
Den jüngsten ZOO in der Slowakei sollte kein
Kinderbesucher umgehen. In der unmittelbaren
Nähe befindet sich der Seilpark Monkeyland, der das
Abendteuer allen anbietet, die Tarzan spielen wollen.
Es gibt auch zahlreiche Möglichkeiten der Entspannung
für Körper - Fitness, Wellness, Kegelbahn, Bowling und
Squashzentrum oder Freibad mit Schwimmhalle, sowie
auch Tennisplätze. Für jüngere Generation steht Skatepark
zur Verfügung. Auf dem stadtnahen Sportflugplatz
kann man Fallschirmspringertandemabsprung oder
Schauflug absolvieren. Die Stadtumgebung ist für die
Winteraufenthalte, die mit gutem Schilaufen oder
Schlittenfahren verbunden sind, geeignet. Skiläufer haben
für sich das Areal im Bergsattel Grajnár, das 18 km von
Spišská Nová Ves entfernt ist. Markierte Strecken gehen
durch bewaldetes Gelände mit mehreren Aussichten
und Raststellen. Liebhaber der Gastronomie erfreuen

130 Arten | 390 Tiere

130 faj | 390 állat

sich an verschiedenen Einrichtungen von romantischen
Restaurants bis zu geräuschvollen Bars, in denen sie typische
regionale Produkte und Mehlspeisen der internationalen
Küche probieren können.
Szlovákia legfiatalabb állatkertjét egyetlen gyerek
sem kerülheti el. Közvetlen közelében Monkeyland
néven egy kötélpark van, izgalmas kalandot kínál mindenkinek, aki Tarzan szerepét szeretné eljátszani. Pihenésre, feltöltődésre is több lehetőség van – fitnesz-, welness-, teke-,
bowling- és fallabda központok, nyáron pedig strandfürdő,
fedett uszoda, teniszpályák. Fiatalabbak részére skatepark
áll rendelkezésre. A városszéli sportrepülőtéren páros ejtőernyős ugrást is ki lehet próbálni, vagy sétarepülésen
lehet részt venni. A város környéke számos téli pihenés,
kikapcsolódás, sport lehetőségét kínálja, leginkább síelni és
szánkózni lehet. A sífutást kedvelők részére, Igló városától

mindössze 18 kilométerre, a Gajnár - nyeregben kialakított
terep szerez örömet. Kijelölt útvonalak erdősített területen haladnak át, több kilátóval és pihenőhellyel tarkítva.
Gasztronómia szerelmesei romantikus éttermektől kezdve
egészen a zajos bárokig sok féle vendéglátóhelyet találnak,
ahol megkóstolhatják a jellegzetes helyi ételeket, de a nemzetközi konyhát sem kell mellőzniük.

Dobšinská Eishöhle

Nicht umsonst wird über Spišská Nová Ves als
über die Stadt, die sich im Paradies befindet,
gesprochen. Der Nationalpark Slowakisches Paradies,
ist neben der Hohen Tatra, eine von den am meisten
besuchten Destinationen in der Slowakei.
Nem véletlen a mondás, hogy Igló városa
a paradicsomban fekszik. Hiszen szomszédságában a Szlovák Paradicsom Nemzeti Park terül el.
A Magas Tátra mellett Szlovákia egyik leglátogatottabb turistacélpontja.

Das Slowakische
Parad ies

Dobsinai Jégbarlang

Szlovák paradicsom

Das Slowakische Paradies lockt mit seiner einzigartigen Natur alljährlich Touristen von verschiedenen Ecken der Welt. Sein Angebot ist wirklich
reich – eine Menge der Talschluchten, von denen 8 für
die Öffentlichkeit zugänglich sind, 5 Felsschluchten,
25 benannte Wasserfälle, Höhlen und nicht in der letzten Reihe mehr als 300 km touristisch markierte Routen
und 12 Lehrpfade. Touristikliebhaber bewältigen die
Talschluchten mittels Leiter, Brücken, Bänke, Steigbretter
und Ketten. Das Slowakische Paradies ist vor allem das
Gebiet der Radfahrertouristik und des Wandersports, die
nicht einmal im Winter zum Stillstand kommen. Es ist
sehr anstrengend, riesige Eisfälle in Talschluchten und
Felsschluchten zu überwinden. Sportliche und mutige
Touristen haben jedoch die Möglichkeit, sie zu probieren.
Ein unvergessliches Erlebnis stellt der Winterübergang
durch Hernaddurchbruch - Prielom Hornádu auf seiner
gefrorenen Oberfläche – zu Fuß, auf Langlaufskiern oder
auf Schlittschuhen dar. Im Jahre 2011wurde im Slowakischen Paradies ein Lehrpfad für körperlich Behinderte,
als der erste nicht nur in diesem Park, sondern auch in der

Lehrpfad für körperlich Behinderte

Tanösvény testi fogyatékkal élők számára

ganzen Slowakei, eröffnet. Im völligen Herzen des Slowakischen Paradieses befindet sich das touristische Zentrum
Kláštorisko mit der Ruine des Klosters der Kartäuser, das
in der Gegenwart allmählich rekonstruiert wird. Gerade
auf diesem Platz fand die Bevölkerung der Zips in Jahren 1241 – 1242 die Rettung und das Versteck vor verehrenden Mongoleneinfällen. Das Slowakische Paradies
rühmt sich durch einige slowakische „interessanteste
Merkwürdigkeiten“ – es hat die höchste Konzentration der Schmetterlinge, die längste Flussfelsenschlucht
(Hernaddurchbruch) und die größte Dobšinská Eishöhle
(Dobschauer Eishöhle, seit dem Jahr 2000 eingeschrieben in die Liste des Weltnaturerbes UNESCO).
A Szlovák Paradicsom csodás, egyedülálló természeti értékei a világ minden tájáról ide csábítják a
turistákat. A kínálat valóban nagy – számtalan szakadék,
közülük a természetjáró közönség számára 8 megközelíthető, átjárható. 5 folyóvölgy, 25 elnevezett vízesés, barlangok és nem utolsó sorban 300 km hosszú megjelölt
turista útvonal és 12 tanösvény. A szakadékokat, szoro-

sokat, a természetjárás kedvelői, létrák, kishidak, pallók,
mászóvasak és láncok segítségével küzdik le. A Szlovák
Paradicsom leginkább kerékpártúrák és gyalogtúrát
színhelye, ami télen sem szünetel. A szakadékokban
és szorosokban az óriási jégeséseken keresztül menni,
nem éppen könnyű. Az edzettebb és bátrabb turisták
azonban kipróbálhatják. Felejthetetlen élményt jelent
télen a Hernád-áttörés befagyott vízfelületének bejárása
– gyalog, sífutólécen vagy korcsolyán. A Szlovák Paradicsomban 2011-ben megnyitották az első, sőt szlovákiai
viszonylatban is az első, testi fogyatékkal élők számára is
elérhető tanösvényt. A nemzeti park szívében található a
Menedékkő turistaközpont és a karthauzi szerzetesrend
kolostorának romjai, helyreállítása folyamatosan folyik.
Szepesség lakossága éppen ezen a helyen talált menedéket a 1241 -1242 közötti években a tatárok pusztító betörései elöl. A Szlovák Paradicsom néhány szlovákiai „leggel” büszkélkedhet – egy helyen legtöbb lepke található,
leghosszabb folyóvölgy (Hernád-áttörés), legnagyobb
jégbarlang (Dobsinai Jégbarlang – 2000-ben felvették
az UNESCO természeti örökség jegyzékébe).

Die Hohe Tatra

Das Beste aus der Zips
Szepesi „legek”

Magas- Tátra

In der unmittelbaren Nähe der Stadt befinden sich
einige einzigartige historische Denkmäler, die in
die Liste des Weltkulturerbes UNESCO eingeschrieben
sind – der größte Burgkomplex in Mitteleuropa - die Zipser Burg mit einer einzigartigen Fläche von 41 Tausend
m², die Kathedrale des hl. Martins in Zipser Kapitel, die
Kirche des hl. Geistes - Kostol sv. Ducha in Žehra, das
historische Zentrum der Stadt Levoča mit dem Dom des
hl. Jakobs - Bazilika minor sv. Jakuba mit dem höchsten
Holzaltar in der Welt (18,62 m). Levoča ist bekannt auch
durch das Gebirge - Mariánska hora mit der Basilika, die
für die größte Pilgerstätte nicht nur in der Slowakei gehalten wird. Der Pilgerweg wird durch fünf Kapellen und
die Lindenallee von Jan Pavol II. gesäumt, der Mariánska
hora in Levoča im Jahre 1995 besuchte. Bemerkenswert,
in der unweit liegenden Gemeinde Markušovce, ist die
Burg und das Areal des französischen Parks, in dem sich
das Renaissancechateau mit der Exposition der histo-

UNESCO Denkmäler

UNESCO örökségek

rischen Möbel und das Lustschloss Dardanely mit einer
einzigartigen Exposition der Musikinstrumente in der
Slowakei befinden. Die Kombination der Natur und der
aktiven Erholung ergänzt auch das kleinste Hochgebirge
der Welt, die Hohe Tatra, die nur 30 km entfernt ist.
Igló városának közvetlen közelében néhány
különleges történelmi emlék látható, amelyek
az UNESCO kulturális örökség jegyzékében is szerepelnek
– Szepesi vár, Közép-Európa legnagyobb vára, területe
41 ezer m2, Szepeshelyen (Spišská Kapitula) Szent
Márton katedrális, Zsigrán (Žehra) Szent Lélek templom,
Lőcse (Levoča) történelmi belvárosa, kiemelendő a Szent
Jakab bazilika minor, ahol a világ legmagasabb, fából
faragott gótikus oltára (18,62 m) csodálható meg.
Lőcse nevezetessége még a város fölé emelkedő Máriahegy és az ott található bazilika, Szlovákiai legnagyobb
búcsújáró helye. Az ide vezető utat öt kápolna és II. János

Pál Fasor nevet viselő hársfasor szegélyezi. II. János Pál
pápa 1995-ben látogatott el a Mária-hegyre. A közeli
Márkusfalván (Markušovce) figyelemreméltó a vár és
a francia park, valamint történelmi bútor-kiállításnak
helyt adó reneszánsz kastély és Dardanelláknak nevezett
nyári lak, ahol történelmi hangszerek egyedülálló tárlata
nézhető meg. Természet szépségét és az aktív pihenést
a világ legkisebb hegyóriása a Magas-Tátra toldja meg,
mindössze 30 km-re Iglóhoz.

www.spisskanovaves.eu | www.slovenskyraj.eu

Mestský úrad Spišská Nová Ves
Stadtamt / Iglói Polgármesteri Hivatal
Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, Slovensko / Slovakia
Tel.: 00421 53 41 766 10, 00421 53 41 766 11
Fax: 00421 53 44 269 80
E-mail: radnica@mestosnv.sk, msu@mestosnv.sk
www.facebook.com/mestosnv

ISBN 978-80-972363-3-5

Turistické informačné centrum
Touristeninformationszentrum / Turista Tájékoztató Központ)
Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko / Slovakia
Tel.: 00421 53 42 982 93, tel./fax: 00421 53 44 282 92
E-mail: tic@mestosnv.sk
www.spisskanovaves.eu/tic
www.facebook.com/tic.snv

Vydalo: Mesto Spišská Nová Ves | © 2017 PRO GRUP, s. r. o., Spišská Nová Ves

