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Tlačová správa mesta 

 

29. ročník Vianočného trhu 

V centre Spišskej Novej Vsi bude od 13. do 15. decembra prebiehať 29. ročník Vianočného trhu. 

V rámci neho je pre občanov mesta i návštevníkov pripravených niekoľko noviniek. Občerstvovacie 

stánky tento rok doplní špeciálna ponuka zabíjačkových špecialít pri Provinčnom dome s ukážkami 

mäsiarskeho remesla – rozrábky bravčovej polovice. Návštevníci trhu sa môžu tešiť aj na 

netradičný kultúrny program. 

Tento rok sa Vianočného trhu zúčastní približne 140 – 150 predajcov, ktorí budú v stánkoch ponúkať 

široký sortiment spotrebného tovaru, ako napr. darčekové predmety s vianočnou tematikou, 

vianočné stromčeky a ozdoby, suveníry, remeselné výrobky, hračky, výrobky z dreva, koženú 

galantériu, keramiku, výrobky z vlny, kožušín a kože, textil, odevy. Ponuku tradične doplnia aj 

potravinárske výrobky (cukrovinky, medovníky, oplátky, koreniny, strukoviny, sušené ovocie, orechy, 

mäsové výrobky, med, atď.). Chýbať nebudú občerstvovacie stánky s ponukou langošov, trdelníkov, 

palaciniek, hot-dogov, zemiakových špirál, punču, medoviny či rôznych druhov vína. Tohtoročnou 

novinkou je špeciálna ponuka zabíjačkových špecialít v stánkoch pri Provinčnom dome s ukážkami 

mäsiarskeho remesla – rozrábky bravčovej polovice, ktoré budú prebiehať v piatok od 15.00 hod. 

a v sobotu od 11.00 hod.  

Pri organizácii Vianočného trhu vedenie mesta myslelo aj na naše životné prostredie. „Po prvýkrát 

ponúkneme návštevníkom možnosť kúpiť si teplý nápoj do keramického hrnčeka s motívom mesta, 

za ktorý však musia uhradiť zálohu 3 €. Túto možnosť zavádzame v troch stánkoch s občerstvením 

v blízkosti Provinčného domu. Po vrátení nepoškodeného hrnčeka zálohu, samozrejme, dostanú späť. 

Túto možnosť zavádzame prvýkrát skúšobne, aby sme vedeli v budúcnosti predísť prípadným 

nedostatkom,“ vysvetlila vedúca kancelárie primátora Andrea Jančíková. 

Podobné služby s možnosťou zakúpenia hrnčeka za určitú zálohu už fungujú na mnohých vianočných 

trhoch v Európe. Ďalej je predajcom odporúčané používanie ekologicky rozložiteľných riadov 

(obalov). 

Vianočnú atmosféru trhu bude dotvárať kultúrny program na pódiu na Letnej ulici, ktorý odštartujú 

v piatok 13. decembra o 10.30 hod. deti zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sp. Nová Ves. Za nimi nasledujú 

vystúpenia rôznych folklórnych súborov a o 16.40 hod. je pre malých i veľkých návštevníkov 

pripravené rozprávkové predstavenie Mrázik v podaní Divadelnej spoločnosti z Prievidze. Novinkou 

tohtoročného trhu bude Lampiónový sprievod so Skupinou historického šermu Jago, ktorý začne 

o 18.00 hod. pri Evanjelickom kostole. Najmenší účastníci sprievodu budú môcť po odovzdaní 

vyplneného letáčika vyhrať niektorý z hodnotných vianočných darčekov.  

 

 

 

 



Radničné námestie č.7, 052 70 Spišská Nová Ves, Tel.: 053/4176 kl. -610, 611, radnica@mestosnv.sk 
IČO: 00329614, Prima banka Slovensko, a. s.,  IBAN: SK1656000000003400422003, BIC: KOMASK2X 

 

 

 

Následne od 18.30 hod. sa bude na fasádu Evanjelického kostola premietať tzv. videomapping 

s témou Vianoc. „Prezentovaný bude i minuloročný mapping, ktorý bol vytvorený pri príležitosti 750. 

výročia 1. písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi. Keďže v minulom roku ho niektorí naši občania 

nevideli, rozhodli sme sa pre jeho reprízu,“ doplnila ďalej A. Jančíková. 

V sobotu 14. decembra bude program pokračovať od 10.30 hod. vianočnými koledami a piesňami 

v podaní detí zo Základnej umeleckej školy, Sp. Nová Ves. Za nimi nasleduje Ľudová hudba Romana 

Barabasa a vystúpenie detského folklórneho súboru Slovinočka. Počas oboch dní vianočnú 

atmosféru priblížia na Radničnom námestí koledníci z folklórnych skupín. 

Vianočný trh bude prebiehať na cestnej komunikácii, priľahlej pešej zóne a parkoviskách na Letnej 

ulici. V tejto súvislosti upozorňujeme občanov v čase konania trhu na dopravné obmedzenia. Letná 

ulica bude uzavretá od piatku 13. decembra od 4.00 hod. do nedele 15. decembra do 20.00 hod. a na 

Zimnej ulici dôjde k obmedzeniu rýchlosti. V piatok 13. decembra od 18.00 do 22.00 hod. bude Zimná 

ulica v časti od sochy gen. Nálepku až po Radnicu uzavretá. 

 

Otváracie hodiny počas 29. Vianočného trhu: 

- piatok od 10.00 hod. do 18.00 hod. 

- sobota od 8.00 hod. do 18.00 hod. 

- nedeľa od 8.00 hod. do 12.00 hod. 

Stánky s pohostinskou činnosťou, poskytovaním služieb rýchleho občerstvenia a stravovania budú 

v piatok a v sobotu otvorené do 22.00 hod. 
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