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s Turistickým informačným centrom Spišská Nová Ves
Múzeom Spiša v

a jeho pobo
Galériou umelcov Spiša v

v dňoch 

OTVORENÝCH 

v rámci VIII. ročníka 
ktorú na Slovensku 

Spoznajte 

 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

Mesto Spišská Nová Ves  
v spolupráci  

s Turistickým informačným centrom Spišská Nová Ves, 
Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi  

jeho pobočným zariadením v Markušovciach,
Galériou umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, 

občianskym združením Tarzan, 
komunitnou záhradou ZáZeMie 

a kaviarňou eLAra 
 

pripravili pre širokú verejnosť 
 

v dňoch 10. - 12. júna 2016 
 

VÍKEND  

OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD
 

rámci VIII. ročníka iniciatívy Víkend otvorených parkov a záhrad
ktorú na Slovensku zabezpečuje Národný Trust, n. o. 

 

Spoznajte zaujímavé parky a záhrady  

v Spišskej Novej Vsi  

a jej okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ZÁHRAD 

záhrad, 
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ŠOŠ

Radn

Prehliadka interiéru Radnice
Možnosť pozrieť si interiér historickej Radnice postavenej v 

Výstava historických
Výstava v rámci XIX. medzinárodného zrazu historických skútrov Spiš

Premeny Radničného námestia v
Prehliadka jedného z
ktoré patrí medzi najkrajšie 

spojená s prezentáciou 

Účasť 
najneskôr do 10. 6. 2016 do 12.00 hod.

Rezervácie: +421
Zraz účastníkov: pred Provinčným domom (Letná 50) 

Výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska
Výstup na vežu Rím.

so sprievod
šošovkovité námestie a park

Účasť
najneskôr do 10. 6. 2016 do 12.00 hod. 

Rezervácie: 

Zraz účastníkov: v kancelárii TIC (Letná 49) 

www.spisskanovaves.eu/navstevnik

   

 

PARK 

NAJDLHŠIEHO  

ŠOŠOVKOVITÉHO NÁMESTIA 
 

Radničné námestie, Spišská Nová Ves 
 

Sobota 11. 6. 2016 
 

9:00 - 10:00 

Prehliadka interiéru Radnice 
si interiér historickej Radnice postavenej v r. 1777 

Vstupné: zdarma 
 

9:15 - 11:00 

Výstava historických skútrov na námestí pri Radnici
rámci XIX. medzinárodného zrazu historických skútrov Spiš

Vstupné: zdarma 
 

11:00 

Premeny Radničného námestia v čase 
jedného z najdlhších šošovkovitých námestí v Európe,

ktoré patrí medzi najkrajšie námestia Slovenska, so sprievodcom
prezentáciou dobových fotografií námestia v kaviarni eLAra

Vstupné: zdarma 
Účasť potrebné nahlásiť vopred,  

najneskôr do 10. 6. 2016 do 12.00 hod.  
zervácie: +421 907 274 597 - Múzeum Spiša, p. Miroslav Števík

Zraz účastníkov: pred Provinčným domom (Letná 50)  
5 minút pred termínom prehliadky 

 

12:00 

Výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska
ýstup na vežu Rím.-kat. farského kostola Nanebovzatia Panny Márie

so sprievodcom s možnosťou pozrieť si  
šošovkovité námestie a park z vtáčej perspektívy. 

Vstupné: zdarma 
Účasť potrebné nahlásiť vopred,  

najneskôr do 10. 6. 2016 do 12.00 hod.  
ezervácie: +421 53 442 82 92, tic@mestosnv.sk  

- Turistické informačné centrum 
Zraz účastníkov: v kancelárii TIC (Letná 49)  

5 minút pred termínom výstupu 
 

Info: 
www.spisskanovaves.eu/navstevnik 

r. 1777 - 1779. 

skútrov na námestí pri Radnici 
rámci XIX. medzinárodného zrazu historických skútrov Spiš 2016. 

Európe, 
so sprievodcom 

kaviarni eLAra. 

Miroslav Števík 
 

Výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska 
Panny Márie 
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Galéria umelcov Spiša, Zimná 

Navštívte Galériu umelcov Spiša!

stála expozícia sôch Záhrada umenia
a Galéria pri dufarte

stále expozície
aktuálne

Femme 

+421

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁHRADA UMENIA 
 

Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves 
 

Piatok 10. 6. 2016 
9:00 - 16:30 

 

Nedeľa 12. 6. 2016 
11:00 - 16:00 

 

Prehliadky za 10 centov! 

Navštívte Galériu umelcov Spiša! 
 

Výstavy v uvedené termíny 
 

v exteriéroch galérie: 
stála expozícia sôch Záhrada umenia 

pri dufarte s výstavou Petra Župníka: Fragmenty
 

v interiéroch galérie:  
stále expozície Jozef Hanula a Terra Gothica; 

aktuálne výstavy Bienále maľby V. ? / Živá maľba,  
Femme Fatale a Pavol Breier: Ľudia Himalájí. 

 
Info:  

+421 53 417 46 21, +421 910 873 046  
sekretariat@gus.sk 

www.gus.sk 
 

 

 

 

 

výstavou Petra Župníka: Fragmenty, 
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KOMUNITNÁ ZÁHRADA

ZÁZRAČNÉ ZELENÉ MIESTO

ZáZeMie, pri 

Prehliadka 

a dobrovoľnícke aktivity v

Možnosť spoznať komunitnú záhradu a
s prvkami permakultúrneho hospodárenia a

prípadne sa i
- obnova

a vytvorenie tzv. Hmy

V sobotu 11. 6. 2016 pre účastníkov dobrovoľníckych aktivít 
zabezpečené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

KOMUNITNÁ ZÁHRADA 

ZÁZRAČNÉ ZELENÉ MIESTO 
 

ZáZeMie, pri sídlisku Mier, Spišská Nová Ves 
 

Piatok 10. 6. 2016 
13:00 - 16:00 

 

Sobota 11. 6. 2016 
9:00 - 12:00 

 

Prehliadka komunitnej záhrady  

a dobrovoľnícke aktivity v rámci projektu  

Naše Mesto 2016 
 

Možnosť spoznať komunitnú záhradu a prírodné detské ihrisko 
prvkami permakultúrneho hospodárenia a ekologického staviteľstva,

sa i aktívne zapojiť do dobrovoľníckych aktivít 
obnova existujúcich prvkov záhrady a ihriska  

Hmyzieho hotela na prezimovanie užitočného hmyzu.
 

sobotu 11. 6. 2016 pre účastníkov dobrovoľníckych aktivít 
zabezpečené občerstvenie (vegetariánsky guláš). 

 

Vstupné: zdarma 
 

Info:  
+421 904 887 239 

www.facebook.com/ZaZeMieSNV 
 
 

 

 

 

 

 

prírodné detské ihrisko  
ekologického staviteľstva, 

dobrovoľníckych aktivít  

na prezimovanie užitočného hmyzu. 

sobotu 11. 6. 2016 pre účastníkov dobrovoľníckych aktivít  
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Sadová ulica 

Prechádzka v 
Možnosť vychutnať 

(V južnej časti parku od r. 1989 
s cca 390 zvieratami

Lanový park
Spišskonovoveský l

počas uvedených termínov sprístupnený
za akciovú cenu 1 

detská trasa 3,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

MADARAS PARK 
 

Sadová ulica - Tepličská cesta, Spišská Nová Ves 
 

Sobota 11. 6. 2016 
9:00 - 19:00 

 

Nedeľa 12. 6. 2016 
9:00 - 19:00 

 

Prechádzka v Madaras parku 

vychutnať si prechádzku v príjemnom prostredí 
historického Madaras parku. 

Vstupné - park: zdarma 

južnej časti parku od r. 1989 sídli jedna zo štyroch zoo na Slovensku 
ami 130-tich druhov a vyše 30 drevinami v arboré

Vstupné: viď www.zoosnv.sk). 
 

Lanový park Monkeyland výhodnejšie 

Spišskonovoveský lanový park Monkeyland v Madaras parku 
počas uvedených termínov sprístupnený  

za akciovú cenu 1 platiaci + 1 zdarma. 
Vstupné - platiaci:  

detská trasa 3,50 € / 30 min., trasy pre dospelých 7 € / 60 min.
 

Info:  
+421 948 508 097 

info@monkeyland.sk 
www.monkeyland.sk 

 
 

 

 

 

príjemnom prostredí  

zo štyroch zoo na Slovensku  
arboréte. 

Madaras parku  

60 min. 
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Pre
Prehliadka historického 

s panelovou výstavkou

Kaštieľ a
Možnosť navštíviť 

s expozíciou historického nábytku
letohrádok Dardanely s

a výstavami Letohrádok Dardanely v

dospelí 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FRANCÚZSKY PARK  

V MARKUŠOVCIACH 
 

Michalská 55 a 59, Markušovce 
 

Sobota 11. 6. 2016 
9:00 - 17:00 

 

Nedeľa 12. 6. 2016 
9:00 - 17:00 

 

Prehliadka francúzskeho parku  

historického francúzskeho parku v Markušovciach
panelovou výstavkou o histórii a vývoji parku. 

Vstupné - park: zdarma 
 

Kaštieľ a letohrádok Dardanely  
Možnosť navštíviť v areáli parku renesančný kaštieľ rodu Máriássy 

expozíciou historického nábytku alebo novo zrekonštruovaný
letohrádok Dardanely s expozíciou historických hudobných nástrojov 

výstavami Letohrádok Dardanely v čase  
a Štefan Máriássy - Fragmenty. 

Vstupné - kaštieľ:  
dospelí 3 €, deti, dôchodcovia a študenti 1,50 € 

Vstupné - letohrádok:  
v uvedené termíny zľavnené 1 €  

(všetky vekové kategórie) 
 

Info:  
+421 917 746 339 

kastiel@muzeumspisa.com 
www.muzeumspisa.com 

Markušovciach  

riássy  
zrekonštruovaný 

historických hudobných nástrojov  


