
Spišská Nová Ves, Slovensko 

 

MAREC 

Dňa 12. marca 2008 sa uskutočnila pracovná návšteva zástupcu primátora Spišskej 

Novej Vsi p. Miroslava Semeša v Nitre. Počas dňa navštívili Senior Centrum na Baničovej 

ulici, kde sa stretli s riaditeľkou p. Annou Kasanovou, ktorá im predstavila fungovanie centra 

a podelila sa so skúsenosťami, nakoľko Mesto Spišská Nová Ves má záujem o vybudovanie 

takéhoto typu zariadenia. Na MsÚ Nitra ho prijal zástupca primátora p. František Baláž.  

 

JÚL 

Na pozvanie primátora mesta Nitra sa zúčastnila delegácia v zložení p. Miroslav 

Semeš, zástupca primátora mesta, p. Jolana Prochotská, poslankyňa MZ a predsedníčka 

komisie pre kultúru a p. Jozef Brezovský, riaditeľ správy školských zariadení v dňoch 3.-5. 

júla 2008 Cyrilo-metodských slávností v Nitre. K delegácii s pripojil 3. júla 2008 aj primátor 

mesta Spišská Nová Ves p. Ján Volný. Delegácia sa spolu s predstaviteľmi mesta Nitra a s 

ostatnými pozvanými partnerskými mestami zúčastnila kultúrnych podujatí konaných v rámci 

mestských slávností v Nitre, ktorého súčasťou bola aj prezentácia Nitry ako kandidáta na 

Európske hlavné mesto kultúry 2013. Vyjadrili vôľu podieľať sa na projekte buď svojou 

priamou alebo konzultačnou účasťou. Delegáciu z partnerského mesta sprevádzal poslankyňa 

MZ v Nitre, p. Marta Rácová.  

 

OKTÓBER 

V dňoch 2.-5.10.2008 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnili oslavy 740.výročia 

1.písomnej zmienky o meste. Zúčastnili sa ich delegácie z takmer všetkých partnerských 

miest mesta Spišská Nová Ves a nechýbala ani delegácia Nitry v zložení p. Ján Greššo, 

poslanec MZ a riaditeľ DAB, Mgr.Juraj Novák, vedúci oddelenia cestovného ruchu 

a propagácie mesta-NISYS a Petra Waldnerová, referentka pre spoluprácu s partnerskými 

mestami. Na 3.10.2008 bol naplánovaný pre delegácie výstup na vežu, návšteva Múzea Spiša, 

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Prof. PhDr. Ing. Kolomanovi Lehotskému, Slávnostné 

prijatie primátorom mesta p. Jánom Volným na radnici mesta a Slávnostná akadémia 

v Spišskom divadle. Na 4.10.2008 bola naplánovaná prehliadka mesta, návšteva galérie 

umelcov Spiša a koncert Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru: 

Guiseppe Verdi - Requiem v Evanjelickom kostole.  



 

 


