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Pražania zažijú Raj na dosah, Spišiaci sa predstavia v metropole Česka 

Stredný Spiš sa prvýkrát predstaví v Slovenskom dome v Prahe. Spišská Nová Ves pripravila 19. 

a 20. októbra dvojdňovú prezentáciu mesta a jeho okolia. Prezentácia pod názvom „Raj na 

dosah“ predstaví kultúrne, historické a ďalšie pozoruhodnosti mesta Spišská Nová Ves 

a jedinečnosť Národného parku Slovenský raj. 

 „Koniec októbra sme si ako termín nevybrali náhodne. Je to týždeň pred najväčším sviatkom 

Českej republiky. Aj takto si chceme pripomenúť vzájomnosť a spoločnú históriu našich národov,“ 

uviedol primátor mesta Spišská Nová Ves  Ján Volný. Zámerom Spišiakov je vytvoriť tradičné dni, 

počas ktorých by sa v Slovenskom dome na Soukenickej ulici v Prahe predstavil jeden 

z najkrajších regiónov na Slovensku. Nultý ročník tohto prezentačného podujatia je venovaný 

najmä Národnému parku Slovenský raj a histórii mesta. Prírodné krásy predstaví v Prahe riaditeľ 

Národného parku Slovenský raj  Tomáš Dražil,  a to vo štvrtok 20. 10. o 16. hodine. Horúcou 

novinkou tohtoročnej letnej sezóny bolo splavovanie Hornádu v úseku, kde preteká  hlbokým 

kaňonom nazývaným Prielom Hornádu. Vodáci po rokoch mohli opäť splaviť 11,75 km dlhú 

vodnú cestu z Hrabušíc do Čingova, teda v jednej z najatraktívnejších častiach národného parku.  

Po štyridsiatich rokoch sa pre turistov otvorila jedna z najkrajších roklín Slovenského raja – 

Kyseľ. Jej krásy zničil v sedemdesiatych rokoch požiar. Odvtedy bola verejnosti neprístupná. Len 

prednedávnom ju sprístupnili  v podobe tzv. ferraty, železnej cesty.   

„Je to prekrásny kút Slovenského raja, ktorý posledných štyridsať rokov vytvárala len príroda 

sama. Pre nás je podstatné ukázať ľuďom pravú nefalšovanú divočinu aspoň krátky čas v roku bez 

toho, aby došlo k jej poškodeniu,“ povedal Tomáš Dražil, riaditeľ Správy NP Slovenský raj. 

So Spišiakmi sa do hlavného mesta Českej republiky vracia aj rodina Milana Rastislava Štefánika. 

V Spišskej Novej Vsi dlhé roky pôsobil jeho brat Ladislav a svoj život tu dožila aj ich matka 

Albertína Štefániková. Podrobnosti ich života na Spiši priblíži v stredu večer  Ružena Kormošová. 

„Tejto prednáške bude predchádzať prezentácia mesta Spišská Nová Ves, kde zástupcom médií 

a ostatným záujemcom predstavíme jedno z najkrajších miest na Slovensku, ktoré sa pýši  

viacerými superlatívmi. Okrem najväčšieho šošovkovitého námestia v strednej Európe tu stojí 

najvyššia veža na Slovensku a sme držiteľmi množstva ďalších rekordov,“ objasňuje J. Volný. 

Okrem histórie a prírody môžu Pražania zažiť kus spišskej kultúry v podobe Ľudovej hudby 

Romana Barabasa (ktorá boli súčasťou slovenského olympijského domu počas olympiády 



v Pekingu 2008), umelecké slovo sa dostane k slovu vo štvrtok večer. Spišský literárny klub, ktorý 

oslavuje 35 rokov svojej existencie a patrí k literárnym špičkám na Slovensku, predstaví svoju 

knižnú tvorbu a tie doplnia ukážky humoristického kabaretu Pánska jazda (produkovaného 

členmi klubu v Slovenskom rozhlase). 

„Spiš má v Prahe čo ukázať, našim cieľom je priblížiť obyvateľom českej metropoly krásy nášho 

regiónu. V budúcnosti chceme spolupracovať na týchto dňoch s inými spišskými mestami. Zároveň 

chceme dopriať našim rodákom možnosť dozvedieť sa o novinkách zo Spiša priamo z prvej ruky. 

Žije tu viac ako 100-tisíc Slovákov. Môžu byť na svoje rodisko pyšní a kúsok z neho môžu 

predstaviť svojim rodinám, kolegom z práce a priateľom. Samozrejme, že hlavným motívom 

prezentácie je to, aby Pražania prišli k nám do Spišskej Novej Vsi a Slovenského raja a zažili krásu 

regiónu na vlastnej koži,“ dodal primátor Ján Volný. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raj na dosah 
Národný park Slovenský raj je jedna z najkrajších oblastí Slovenska a regiónu Spiš. Malý kúsok 
prírody Spišsko-gemerského krasu získal pomenovanie vďaka svojim vzácnym prírodným 
hodnotám. Tvoria ho zachované náhorné planiny, hlboko zarezané riečne kaňony (napr. Prielom 
Hornádu – najdlhší riečny kaňon na Slovensku), rokliny a tiesňavy s čarovnými vodopádmi, 
rozsiahly podzemný svet jaskýň a priepastí (napr. Dobšinská ľadová jaskyňa – najväčšia ľadová 
jaskyňa Slovenska, pamiatka UNESCO) i bohato zastúpená fauna a flóra. Napriek prísnej ochrane 
tejto výnimočnej oblasti, vyhlásenej za národný park v roku 1988, spoznávanie jeho krás môže 
zažiť každý, a to počas celého roka.  
 
Pýši sa najvyššou hustotou turistických chodníkov na Slovensku. Celoročne je tu k dispozícii 
vyše 300 km značených trás, ktoré sú v nepriechodných úsekoch sprístupnené rôznymi 
technickými pomôckami ako rebríky, stúpačky a reťaze. Vyše 400 km značených 
cykloturistických trás umožňuje zo sedadla bicykla obdivovať nielen krásy národného parku, ale 
aj okolitého Spiša.  
 
Národný park poskytuje možnosti hipoturistiky, lezenie vo vyhradených skalolezeckých areáloch, 
lanových parkoch či v zime na ľadopádoch, ideálne je i zázemie pre člnkovanie, kúpanie a vodné 
športy, zjazdové aj bežecké lyžovanie, zážitkové parašutistické zoskoky a vyhliadkové lety i ďalšie 
formy aktívneho a pasívneho vyžitia.  
 
Rieka Hornád sa tu prediera dnom hlbokého kaňonu s vysokými strmými stenami a vytvára úsek, 
ktorý nemá obdobu vodácky ani krajinársky na Slovensku, no ani v okolitých krajinách. 
Nezabudnuteľný zážitok z plavby územím v najvyššom stupni ochrany prírody je zaručený. 
Nástupné miesto splavu: Hrabušice – Mýto. Výstupné miesto splavu: Čingov – turistické 
stredisko, pod Chatou Ihla. Termín splavovania: 1. máj – 31. október. Max. počet plavidiel za 
deň: 70 ks jedno- alebo dvojmiestnych lodí. 
Splavovanie za poplatok povoľuje a bližšie informácie poskytuje Správa Národného parku 
Slovenský raj.  
Kontakt: Štefánikovo námestie 9, Spišská Nová Ves,  
tel.: 00421 53 442 20 10,  e-mail: slovraj@sopsr.sk, web: www.npslovenskyraj.sk  
 
Kedysi najnavštevovanejšia časť Slovenského raja je po 40 rokoch od ničivého požiaru opäť 
prístupná turistom. Roklinu Kyseľ môžu návštevníci prebádať vďaka novootvorenému 
náučnému chodníku Kyseľ – Ferrata Horskej záchrannej služby. Opätovné sprístupnenie rokliny 
je výsledkom dlhodobej práce ochranárov z rezortnej organizácie Ministerstva životného 
prostredia – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Národného parku Slovenský raj a Horskej 
záchrannej služby. Horská záchranná služba vstúpila do tohto projektu so zámerom sprístupniť 
roklinu Kyseľ formou ferraty, s možnosťou používať istiace prvky z dôvodu bezpečnosti pohybu 
turistov v exponovanom teréne. 
Náučný chodník s ferratou prevádzkuje Správa Národného parku Slovenský raj. Z dôvodov 
ochrany prírody je  možné absolvovať túru len v období od 15. júna do 31. októbra. Verejnosť 
môže tak po takmer pol storočí znovu vidieť Barikádový, Kaplnkový, Obrovský vodopád  
a vodopád Roklina i ten v Temnici, ktorá je najkrajším úsekom rokliny. Návštevník musí mať 
potrebné vybavenie, tzv. ferratový set, aby zvládol pohyb po zapustených železných stúpačkách v 
skalách a s istiacim fixným lanom. Ferrata je spoplatnená, za vstup sa platí 5 eur. Dá sa 



absolvovať len v jednom smere, a to zdola nahor. Správa NP Slovenský raj ponúka pre skupiny 
maximálne desiatich turistov aj možnosť absolvovať ferratu s odborným výkladom.  
 
Slovenský raj je historicky prvým národným parkom na Slovensku, ktorý získal zonáciu podľa 
nových pravidiel. Roklina Kyseľ – kedysi Národná prírodná rezervácia Kyseľ, je súčasťou 
najprísnejšej bezzásahovej zóny, teda zóny A.  
 
Bránou do Slovenského raja a ideálnym východiskom pre rôzne potulky je mesto Spišská Nová 
Ves so známym historickým šošovkovitým námestím, ktoré je jedno z najkrajších námestí na 
Slovensku a najdlhších tohto typu  v Európe. Dominantou mesta je neogotická veža Kostola 
Nanebovzatia Panny Márie – najvyššia kostolná veža Slovenska (87 m), celoročne prístupná 
verejnosti. Návštevníkom ponúkajúca výhľad na široké okolie. Mesto sa pýši jedinečnými 
architektonicko-historickými skvostami ako Provinčný dom s Levočskou bránou zdobený 
pozoruhodnou rokokovou štukovou výzdobou, klasicistická radnica či secesná budova reduty. Na 
Mieste prianí (pamätník prvej gotickej zvonolejárskej dielne na Spiši a súčasne najvýznamnejšej 
na Slovensku, založenej Majstrom Konrádom) môže každý vysloviť svoje tajné želania 
a zazvonením na zvonček ich vyslať do neba. Medzi unikáty mesta patrí i impozantná novodobá 
mozaika z prírodných materiálov v Chráme Premenenia Pána zhotovená podľa školy otca Marka 
Rupnika z Centro Aletti v Ríme, ktorá sa svojou krásou i posolstvom vyrovná jeho dielam 
v Lurdoch, Fatime či Vatikáne. Pútnické miesto Svätyňa Božieho milosrdenstva zase ukrýva 
najväčší sklenený kríž na svete umiestnený v kostole, relikvie troch svätých i na Slovensku 
ojedinelú výstavu darov z Vatikánu, ktoré dostal pápež Ján Pavol II. na svojich apoštolských 
cestách. V meste nájdete tiež jednu zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku s vyše 390 
zvieratami 130-tich druhov.  
 
MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES ponúka pre návštevníkov výhodné pobytové balíčky s rôznym 
tematickým zameraním a pre rôzne cieľové skupiny. Pre rodiny s deťmi je určený Rodinný pobyt 
plný zážitkov, zamilované páry si romantiku užijú v rámci balíčka Romantický pobyt v metropole 
Spiša a Adrenalínové víkendové menu s oblohou je pripravené pre dobrodružnejšie povahy.           
 
Za návštevu určite stoja vzácne pamiatky Gotickej a Železnej cesty i pamiatky zapísané do 
zoznamu svetového dedičstva UNESCO nachádzajúce sa na okolitom Spiši (napr. Spišský hrad so 
Spišskou Kapitulou, Levoča, Žehra a iné). Kombináciu prírody, histórie a aktívneho oddychu Spiša 
dopĺňajú ďalšie dostupné prírodné krásy, medzi ktoré patria blízke Vysoké Tatry, termálne 
kúpalisko vo Vrbove, Pieninský národný park či jaskyne Slovenského Krasu.  
 
 
Z bohatej ponuky športových a turistických podujatí počas roku 2017 vyberáme: 

• Január 2017: Zimný prechod tiesňavami Slovenského raja – 58. ročník druhej najstaršej 
zimnej turistickej akcie na Slovensku s možnosťou získať turistický odznak, ak v uvedenom 
termíne prejdete aspoň 5 zo 7 sprístupnených roklín (Slovenský raj)  

• Apríl 2017: 2017 IIHF ICE HOCKEY U18 WORLD CHAMPIONSHIP – Majstrovstvá sveta 
v ľadovom hokeji  hráčov do 18 rokov 2017 

• Apríl 2017: Otvorenie hlavnej sezóny v ZOO Spišská Nová Ves (Spišská Nová Ves) 
• Jún 2017: Večerný beh mestom Spišská Nová Ves – tradičné bežecké podujatie pre 

malých aj veľkých pri príležitosti MDD (Spišská Nová Ves)  
• Jún 2017: Basket Music Fest – športovo-hudobný festival pre mládež (Spišská Nová Ves) 



• Jún 2017: Mesto plné detí – tradičné podujatie plné zábavy pri príležitosti MDD (Spišská 
Nová Ves)  

• Jún 2017: Dni humoru na Spiši – humoristický festival, ktorý vám vyčarí úsmev na tvári 
(Spišská Nová Ves) 

• Júl 2017: Spišských 333 EXTREME – extrémny nonstop pretek určený pre nadšencov 
horskej cyklistiky, ktorí sú odhodlaní zabojovať na bicykli s prírodou Spiša aj na hranici 
svojich možností (štart: Spišská Nová Ves) 

• Júl 2017: Spišský trh a Spišské výstavné trhy (Spiš Expo) – vychýrené podujatia 
nadväzujúce na stáročnú tradíciu konania jarmokov a trhov s ponukou nákupných 
možností, zábavných atrakcií a bohatého sprievodného kultúrneho programu (Spišská 
Nová Ves) 

• August 2017: Malý horský kvadratlon v Slovenskom raji  
• August 2017: Cena Spiša – známy jazdecký pretek v parkúrovom skákaní  
• August 2017: Dni mesta Spišská Nová Ves a  Trh ľudových remesiel – tradičné podujatia 

ladené v duchu dôb minulých so sprievodným programom a širokou ponukou 
remeselných výrobkov (Spišská Nová Ves) 

• September 2017: Medzinárodný organový festival Ivana Sokola – 47. ročník najstaršieho 
hudobného organového festivalu na Slovensku (Spišská Nová Ves) 

• September 2017: Dni cyklistiky na Spiši  
• Október 2017: Medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis – 22. ročník 

medzinárodného festivalu komornej hudby (Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Levoča, 
Smižany, Krompachy) 

• Oktber 2017: Divadelný Spiš – 9. ročník festivalu komorných inscenácií slovenských 
profesionálnych divadiel (Spišská Nová Ves)  

• November 2017: Spišské zborové dni – 28. ročník regionálnej prehliadky speváckych 
zborov (Spišská Nová Ves) 

• December 2716, 26. Vianočný trh – tradičné vianočné podujatie (Spišská Nová Ves)  
• December 2017: Vianočný výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska – zažite jedinečnú 

atmosféru kostolnej veže vo svetle sviečok (Spišská Nová Ves) 
• December 2017: Keď tá jasná hviezda – živý betlehem na námestí (Spišská Nová Ves) 
• December 2017: Štefanská zábava – večer v znamení dobrej nálady, hudby a tanca 

(Spišská Nová Ves) 
• December 2017 Silvestrovský výstup na Veľkú Knolu (Slovenský raj) 
• December 2017 Silvestrovský výstup na Kláštorisko (Slovenský raj) 

 
Zmena termínov konania podujatí vyhradená. 
 
Prehľad aktuálnych podujatí: www.slovenskyraj.eu alebo www.spisskanovaves.eu 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bližšie informácie rado poskytne Turistické informačné centrum Spišská Nová Ves. 
Kontakt: Letná 49, Spišská Nová Ves, tel.: 00421 53 429 82 93, 00421 53 442 82 92,  
e-mail: tic@mestosnv.sk, web: www.spisskanovaves.eu/navstevnik,  
facebook: www.facebook.com/tic.snv  
 

 


