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Pripomíname si 750. výročie prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves 
 

Mesto Spišská Nová Ves pri tejto príležitosti pripravilo zábavnú internetovú súťaž Poznáš 
svoje mesto?, cyklus podujatí s názvom MESTO SNoV i príležitostnú poštovú pečiatku.  
 

Internetová súťaž POZNÁŠ SVOJE MESTO? prebiehajúca na web stránke mesta 
www.spisskanovaves.eu pozostáva z 30-tich fotografií s rôznymi detailmi objektov 
nachádzajúcich sa na území mesta Spišská Nová Ves. Úlohou súťažiacich je zaregistrovať sa a 
identifikovať objekty, na ktorých sa detaily na fotografiách zobrazujú. Pri každej fotografii 
majú súťažiaci k dispozícii na výber tri možnosti.  Svoje odpovede si každý môže ešte pred ich 
konečným odoslaním overiť priamo v teréne. Do žrebovania o zaujímavé ceny sa dostáva 
každý zaregistrovaný súťažiaci, ktorý správne identifikuje minimálne 25 fotografií. Súťaž 
prebieha od 9. novembra do 9. decembra tohto roku. Počet správnych odpovedí, a to, či 
súťažiaci postúpili do žrebovania o zaujímavé ceny sa dozvedia po 10. 12. 2018 po ukončení 
súťaže.  

MESTO SNoV 
Cyklus podujatí pozostáva zo štyroch produkcií.  

Začne v  predvečer výročia, v stredu 28.  11. o 16:00 hod. v  kaviarni eLAra. Vydavateľstvo 
FAMA art uvedie prvý  historický román o histórii zvonolejárstva v metropole stredného 
Spiša s názvom ZVONY V SRDCI, autorom ktorého je Ján Štiavnický. Kniha je doplnená 
o odborný pohľad kampanológa Juraja Gembického a Gabriela Kunhalmiho. Knihu ilustroval 
Emil Labaj.  

Ján ŠTIAVNICKÝ (1937 – 1993) bol rodák zo Spišských Vlách, v r. 1952 – 55 študoval na 
Jedenásťročnej strednej škole v Spišskej Novej Vsi, po maturite sa zapísal na lekársku fakultu v 
Košiciach (nedokončil). V rokoch 1961 – 66 pôsobil ako vedúci laboratória v kúpeľoch Vyšné 
Ružbachy, od 1966 ako vedúci literárno-dramatického vysielania v Čs. televízii v Košiciach. Debutoval 
knihou poviedok a rozprávok Šaty malej Dominiky (1971), ďalej napísal knihy rozprávok, povestí a 
historických noviel Kamenný kráľ, Lipenka (obe 1972), Studničky (1973), Rozprávky na každý 
deň (1976), Richtársky tanec, Horííí (obe 1977), Strážca pokladu (1978), Farbiar a krásna Zuza-
na (1984), Dobrý zmok a iné rozprávky, Povesti z dávnych vekov (obe 1985), O krásnej zlatníkovej 
dcére (1988) a Povesti zo Spišského hradu (1991); pre mládež romány Chlapci z Maše (1973), Modrí 
diabli, Martin, vydrž!, Januš z Braniska (všetky 1974), Cena priateľstva (1977); pre dospe-
lých poviedky Zo všedných dní (1975), román Šampión (1976), knihy Do búrky (1984), Vo víchrici, 
Akcia „Kláštor“, Partizánsky chirurg (všetky 1986), Nevystrelený náboj (1987), Posratí Spišiaci (1994). 
Pre deti napísal bábkové hry Obor a kamenár (1971) a Kamenný kráľ (1975), rozhlasové 
hry Odchod (1974), Kľúč (1978), Mŕtve včely (1984) a i., pre televíziu Pieseň pre teba (1970), Hodina 
života (1971), Učiteľ (1972), Rekord (1973). Je autorom scenára celovečerného filmu Blízke 
diaľavy (1979). Na jeho počesť sa uskutočnilo 11. ročníkov (1994 – 2006) literárnej súťaže pre 
mladých autorov Literárne Košice Jána Štiavnického. 
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Nasledovať bude videomapping 750 SVETELNÝCH ROKOV, témou ktorého budú historické 
míľniky mesta až po súčasnosť. Pripravil ho kolektív Nano Vj’s. Ide o novodobé vizuálne 
umenie, ktoré využíva projekciu najčastejšie na fasády domov s využitím tmy. Projekcia bude 
prebiehať v prípade priaznivých poveternostných podmienok na fasáde evanjelického 
kostola. 
Ďalšia svetelná inštalácia s názvom ANDROMEDA bude inštalovaná v priestore medzi 
redutou a cirkevným gymnáziom. Prostredníctvom nej Peter Vrábeľ prezentuje jednotu 
vesmíru. Niekoľko tisíc svetiel zdanlivo rozmiestnených bez akýchkoľvek pravidiel a symetrie 
budú vytvárať dojem hviezdneho koberca na zemi. Dielo bolo súčasťou festivalu Biela noc 
2015. 
 
V samotný deň výročia, vo štvrtok 29. 11. 2018, budú môcť obyvatelia mesta  získať 
ODTLAČOK PRÍLEŽITOSTNEJ POŠTOVEJ PEČIATKY. Námet obrazovej časti vychádza 
z mapového podkladu centrálnej časti mesta, hrubšie línie znázorňujú doposiaľ zachované 
objekty pôvodnej zástavby. Autorom grafického návrhu je Ing. Stanislav Susa. Odtlačok 
pečiatky je možné  získať na Pošte 1 (Hlavná pošta na Štefánikovom námestí).  

Na záver, v piatok 30. 11. 2018 o 18:00 hod., zaznie v obradnej sieni radnice baroková hudba 
v  netradičnom šate. Koncert s  názvom NONSTOP popredného barokového súboru 
SOLAMENTE NATURALI účinkujúceho doma i v zahraničí pod umeleckým vedením Miloša 
Miloša Valentu pripravilo občianske združenie Človek a umenie.  

 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 15. 11. 2018 
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Informácie: 
Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora mesta 
Mestský úrad, Radničné námestie 7, 052 70, Spišská Nová Ves, t. č. 053/4176 613 
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