Kežmarok
K turisticky najvyh adávanejším mestám na Spiši patrí Kežmarok. A právom. Po
Levo i bol druhým najvýznamnejším mestom Spiša. Dnes je klenotnicou pamiatok. Unikátny
je jeho drevený evanjelický artikulárny kostol z roku 1717, ale aj nový evanjelický kostol
budí záujem svojou nevšednou orientálnou architektúrou. V susedstve je budova bývalého
evanjelického lýcea s cennou knižnicou, na ktorom študoval P. O. Hviezdoslav. Pôsobivý je
komplex okolo katolíckeho kostola s najstaršou renesan nou zvonicou na Spiši i s budovami
bývalej mestskej školy. Samotný kostol je cennou architektonickou pamiatkou s
neskorogotickými klenbami, ale aj interiér obsahuje mnoho gotických oltárov i sôch. Ku
Kežmarku patrí aj hrad, postavený Zápo skými a neskôr užívaný Thökölyovcami, v ktorom je
zaujímavé múzeum. Unikátna je aj železni ná stanica postavená v slohu Jugendstil. Tu
pôsobil známy milovník Tatier a humanista prof. Alfréd Grosz, ktorého si rodáci uctili
nevšedným pomníkom.
Lendak, Ždiar a Tatranské Javorina sú už výrazne tatranskými obcami s
charakteristickou architektúrou, ale aj so stále živými krojmi v Lendaku. Tunajší kostol,
patriaci pôvodne krížovníkom, ukrýva najstarší kríž na Spiši i iné pamiatky.
Kežmarský zámok

Hrad patrí k typu tzv. mestských hradov – bol postavený priamo na území mesta
Kežmarku preto, aby ho bránil pred prípadnými nepriate mi.
Múzeum v Kežmarku je situované na hrade, ktorý má nevšednú polohu v centre
mesta. Po as jeho návštevy môžeme vidie nieko ko expozícií:
Archeologická expozícia (The Archaeological Exhibition); Expozícia Kežmarok - slobodné
krá ovské mesto; Expozícia cechov a remesiel; Expozícia historických zbraní; Expozícia
Kežmarský strelecký spolok (The exhibition unit The Kežmarok Shooting Club); Spolok
spišských lekárov a lekárnikov, Život a dielo MUDr. Vojtecha Alexandra (Activity of the
Association of Spiš Physicians and Apothecaries, Life and work of Vojtech Alexander.);
Expozícia "Rodina Thököly"; Expozícia Kežmarok a Vysoké Tatry

Expozícia Meštiansky bytový interiér na Spiši je umiestnená v
meštianskom dome na Hlavnom námestí 55. Prezentuje sa v nej meštiansky bytový interiér
charakteristický pre spišský región v jeho rôznych vývojových formách.
The exhibition of Dwelling Culture at Spis is in the burgher house, No. 55, on the Main Sq.
and presents a burgher's dwelling interior in Spiš in its various developmental forms.
Starý trh
Starý trh sa považuje za jednu z najstarších kežmarských ulíc – základy vä šiny
domov pochádzajú z 13. storo ia a vo viacerých sa nachádzajú náznaky tzv. vežových domov.
V dome . 39 sa schádzali slovenskí študenti – lenovia tajného spolku
Mor ho!, ktorý boli za svoje presved enie r. 1912 vylú ení nielen z kežmarského gymnázia,
ale aj zo všetkých uhorských škôl.

Nový evanjelický kostol
V druhej polovici 19. storo ia sa kežmarskí evanjelici rozhodli pre stavbu nového, na
poh ad reprezenta nejšieho chrámu. Delegácia cirkvi navštívila r. 1870 hlavného krajinského
architekta Teofila Hansena, ktorý jej daroval svoje vlastné projekty, pôvodne ur ené pre
Orient. Projekt zaujal svojou výnimo nos ou – nemal ma jednotný stavebný štýl, ale stavba
mala obsahova v rámci tzv. Eklektického slohu prvky byzantské, románske, renesan né,
maurské, ba aj rôzne orientálne. Vo všetkom vládla presná symetria.

Evanjelický drevený artikulárny kostol
Kostol pochádza z ias náboženskej neslobody protestantov, ktorí si smeli stava
kostoly na základe 26. artikulu ( lánku) Šopronského snemu z roku 1681 mimo mestských
hradieb na presne ur enom mieste a výlu ne na náklady cirkvi. Najlacnejším stavebným
materiálom bolo drevo, a preto bol postavený z dreva.

Evanjelické Lýceum
Dnes je v budove lýcea umiestnená knižnica – najvä šia školská historická knižnica v
strednej Európe, ktorá za ala vznika sú asne so školou. Knižnica má 150 000 zväzkov
všetkých možných odborov i svetových jazykov.

Historický cintorín
Mnohé hroby, ako aj samotný cintorín, sú zapísané v zozname pamiatok východného
Slovenska.

Európske udové remeslo
Kežmarok bol v minulosti slobodným krá ovským mestom. Slávu Kežmarku šírili
umelci, spisovatelia, básnici, kupci, ale aj vynikajúci remeselníci. Na slávne remeselné a
cechové tradície nadviazal od roku 1991 festival udových remesiel pod názvom Európske
udové remeslo. Dnes je už festival remesiel vyh adávaným medzinárodným kultúrnospolo enským podujatím. Vždy po as druhého júlového týžd a sa na tri dni Kežmarok
premení na trh remesiel. Podujatiu predchádza historický sprievod mestom a slávnostné
otvorenie ako za dávnych ias zabezpe uje trhový richtár s meš anostami. Úlohou šermiarov
je potom doby hradby a bránu, ktorá v tieto dni zdobí námestie a je vstupnou bránou do
areálu. Vyše sedemdesiat dobových stánkov pre remeselníkov, hrad, jeho nádvorie a
architektúra meš anských domov na hradnom a hlavnom námestí dotvárajú vzácne prostredie
a neoby ajnú atmosféru. Viac ako 180 remeselníkov a udových umelcov zo Slovenska a
zahrani ia predvádza pred zrakmi návštevníkov do pä desiat druhov remesiel. Pod ich rukami
sa rodia zaujímavé výrobky z dreva, prútia, slamy, šúpolia, kože, hliny, kovu, skla a iných
materiálov, ktoré si možno zakúpi priamo na mieste.
Pre milovníkov zábavy, humoru a folklóru je po as troch dní E RO pripravený bohatý
program na miestnom amfiteátri, na javisku v areáli pred hradom a pred radnicou, kde už
tradi ne predvádzajú svoj program rôzni umelci a folklórne súbory zo Slovenska, eskej
republiky, Po ska, Ma arska, Francúzska, Talianska, i Španielska a herci približujú tradície
cechov, ktoré v minulosti v Kežmarku existovali. Pre deti je pripravený zaujímavý program,
atrakcie, bábkové divadlo, jazda na poníkoch a iné. Vyh adávané je detské meste ko
kežmarských skautov. Kde si rodi ia radi svoje deti "odložia", aby stihli vychutna širokú
ponuku remeselnej zru nosti a atmosféru zašlých ias. Sú as ou remeselných trhov je aj
syrársky trh umiestnený na hradnom nádvorí.

SNG - Kaštie Strážky
* SNG - Strazky Chateau

Jadrom historického osídlenia Strážok bol kaštie , kostol sv. Anny a zvonica, ktoré
dnes ako celok tvoria národnú kultúrnu pamiatku a patria medzi významné architektonické
skvosty Spiša.
Slovenská národná galéria, ktorá je v sú asnosti vlastníkom kaštie a, ponúka rôzne
kultúrne programy pre verejnos v regióne, za iatkom leta usporadúva Kaštie ne hry. V
rozsiahlom areáli kaštie a a v pri ahlom anglickom parku ukon enom riekou Poprad majú
návštevníci možnos príjemnej relaxácie.
The centre of the historical settlement of Strazky - the chateau, the Church of St. Anne
and the belfry - forms a national cultural monument and counts as one of the most precious
architectural sights of the Spis region.
The Slovak National Gallery became its custodian. A variety of cultural programmes
is offered to the local public. The chateau games are held in early summer. Visitors can spend
a pleasant leisurely day in the large chateau and the adjoining English park bordering with the
river Poprad. The exhibition of modern Slovak sculpture is installed in the park.
Návštevníci múzea môžu vidie nieko ko zaujímavých expozícií: Expozícia historického
nábytku (The exhibition of Antique Furniture); Expozícia Portrét 17. - 19. storo ia na Spiši
(The exhibition of the 17th-19th Century Portraiture in Spis Region); Expozícia Ladislav
Mednyánszky (Med anský) a Strážky (The exhibition Ladislav Mednyansky (Mednansky)
and Strazky); Historická knižnica (The historical library).

STM - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala Spišská Belá
* STM - Jozef Maximilian Petzval Museum Spisska Bela

Jozef Maximilián Petzval
Prof. Dr. Ing. Jozef Maximilián Petzval (1807 – 1891) matematik, fyzik, vynálezca,
zakladate modernej optiky a fotografie.
Ako prvý exaktne vypo ítal konštrukciu fotografického objektívu portrétneho a
krajinárskeho. Objavil zákony, ktorými sa optika riadi dodnes.
Expozícia múzea chronologicky sprístup uje návštevníkovi prístroje a pomôcky
najrozmanitejších typov z Petzvalových ias až po najnovšie ukážky fotografickej techniky.
The Exhibition is a specialized one, installed in the native house of the pioneer of
modern photographic optics J.M. Petzval (1807-1891). It documents the development of
photographic and cinematographic technique in connection with his life and work.

LUM - Múzeum ervený Kláštor
* LUM - ervený Kláštor Museum

Táto národná kultúrna pamiatka, oficiálne Lechnický kláštor, ktorého založenie
oficiálne potvrdila r.1319 Spišská kapitula, leží v malebnom vyústení Lipníka do prielomu
Dunajca v Pieninskom národnom parku. Kláštor pôvodne slúžil reholi kartuziánskych,
neskôr kamadulských mníchov. Muzeálna expozícia tu bola sprístupnená r.1993 po celkovej
rekonštrukcii objektu. Približuje históriu a kláštorný život spomínaných rádov a vzácne
umelecko-historické pamiatky z erveného Kláštora, ale aj z celej oblasti severného Spiša.
Jeho bohatú históriu možno pod a bývalých vlastníkov rozdeli do štyroch období:
1330 - 1567 kartuziánsky kláštor
1569 - 1710 kláštor v majetku svetského panstva
1711 - 1782 kamaldulský kláštor, Kongregácia Monte Corona
od roku 1782 kláštor v majetku cirkvi a štátu
The national cultural monument, officially Lechnicky Monastery, which was - according to
Spissky Chapter - founded in 1319, is situated at the beautiful mouth of the river Lipnik that
comes into Dunajec river in the Pieniny National Park. The monastery was originally a seat
for two different groups of monks. The museum exposition was opened in 1993 after total
reconstruction of the building. It shows history and life of the monks as well as history of the
Spiš region. The history of the building can be divided into four periods that show owners of
the monastery:
1330 - 1567 The first catholic monastery
1569 - 1710 The monastery owned by a secular state
1711 - 1782 The monastery, Congregation Monte Corona
since 1782 The monastery owned by the church and state

ubovnianske múzeum (LUM) Stará ubov a
* Lubovna Museum (LUM) Stara Lubovna

Na severnom Spiši sa nad údolím rieky Poprad tý i hrad ubov a s bohatou históriou
i zaujímavou architektúrou. Medzi hradmi na Slovensku mu prináleží unikátne miesto.
Prekrásna aleja v podhradí a blízky skanzen s hodnotným dreveným kostolom iba dotvárajú
osobitnú atmosféru hradu ubov a.
On the north of Spis Lubovna castle with its rich history and interesting architecture
towers above the valley of the Poprad river. It is one of the most unique castles in Slovakia.
The splendid alley at the foot of the castle and the nearby open-air museum with its unique
wooden church only reinforce the peculiar atmosphere of ubov a castle.
Hrad má nieko ko expozícií: Dejiny hradu (History of the Castle); Expozícia dejín
po ského zálohu (Exhibition History of the Polish Lease); Expozícia remesiel (Exhibition of
Crafts); Expozícia dobového bývania (Exhibition of Period Dwelling).

Národopisná expozícia v prírode (skanzen) - bola sprístupnená v roku 1984 v
podhradí a dokumentuje vývoj udového stavite stva v oblasti Starej ubovne.
An open-air exhibition - set up in 1984, is in the outer bailey of the castle and
documents the development of folk architecture in the environs of Stara Lubovna.

SNM - Spišské múzeum (SPISM) Levo a
* SNM - Spis Museum (SPISM) Levoca

Spišské múzeum vzniklo v roku 1884 z iniciatívy Spišského dejinného spolku, ktorý
sa zaoberal aj akvizíciou historických predmetov. Od svojho vzniku sa zameriava na tri
základné oblasti - históriu, umeleckú históriu a etnografiu spišského regiónu a mesta Levo e.
The Spiš Museum was founded in 1884 on the initiative of the Spiš History
Association which was also concerned with acquiring historical objects. Since its foundation
the Museum pursues three basic areas-history, art history and ethnography of the Spiš region
in general, and of the town Levo a in particular.
Expozície sú rozdelené do troch výstavných priestorov: Expozícia Výtvarná kultúra
na Spiši (The Fine Art Exhibition at Spis); Historická expozícia na Radnici (Historical
Exhibition in the Town Hall); Expozícia Majster Pavol z Levo e (The Master Pavol
Exhibition)

MSaP - Múzeum špeciálneho školstva Levo a
* MSaP - Museum of Special Education at Levoca
Múzeum špeciálneho školstva v Levo i je pobo kou bratislavského Múzea školstva a
pedagogiky na Slovensku. Základom jeho zbierok sa stala tzv. Ga ova knižnica (V.Ga o,
1893-1966, priekopník špeciálnej pedagogiky na Slovensku), doplnená o alšie dokumenty a
exponáty.
Múzeum je umiestnené v renomovanej budove v historickom jadre mestskej
pamiatkovej rezervácie v Levo i, rekonštruovanej v rokoch 1982-1988. Ide o levo ský
meštiansky dom z konca 15.-teho storo ia s dobre zachovanými stavebnými renesan nými
prvkami z obdobia po roku 1550. Sú asný stav je z prestavby v druhej polovici 19.-teho
storo ia.
The Museum of Special Education at Levo a is a branch facility of the Bratislava's
Museum of Education and Pedagogy. The basis of its collections came to be the so-called
Ga o's Library (V.Ga o, 1893-1966, a pioneer of special teaching in Slovakia),
supplemented since with further documents and exhibits.
The museum is housed in a restored building in the historical core of the urban
monument reserve at Levo a, reconstructed in 1982-88. This is a burgher house from the end
of the 15th century with well- preserved architectural Renaissance elements from the period
after 1550. Its present appearance is from the reconstruction in the 2nd half of the 19th
century.

Spišský hrad, ruina
Spišský hrad, jeden z najznámejších hradov a zámkov na Slovensku, rozlohou najvä ší
v strednej Európe. Dominanty Spiša leží na kopci nad Spišským Podhradím v nadmorskej
výške 634 m.n.m. Katastrálne patrí obci Žehra, v okrese Spišská Nová Ves.
Prístup k hradu je štátnou cestou . 18 alebo vlakom do Spišského Podhradia. Cez hrad
vedie aj náu ný chodník .
Hrad pod postavený na rozhraní 11. a 12. storo ia. Po as vlády rôznych rodov bol
viackrát prestavaný. Posledný majitelia sa v osemnástom storo í pres ahovali do okolitých
kaštie ov a hrad za al pustnú . Roku 1780 vypukol na hrade požiar, ktorý urýchlil jeho
premenu na zrúcaniny.

MSPIS - Expozícia Historický nábytok a klávesové hudobné nástroje Markušovce
* MSPIS - Exposition of Historical Furniture and Keyboard Musical Instruments
Markusovce

Kaštie v Markušovciach je vysunutou expozíciou Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.
Po pamiatkovej obnove objektov (1984-1994) je v kaštieli expozícia historického nábytku
doplnená zbierkami aj z alších objektov východného Slovenska.
Kaštie je situovaný vo francúzskom parku s tromi stup ovitými terasami. Na najvyššej z
nich stojí letohrádok Dardanely, kde je umiestnená expozícia klávesových hudobných
nástrojov.
The Chateau at Markušovce is an extended exhibition of the Museum of the Spis Region at
Spisska Nova Ves. Following its reconstruction (1984-1994) the mansion house contains an
exhibition of historical furniture enriched with collections from other historical buildings in
eastern Slovakia.
The mansion house stands in a French-style park with three graded terraces. A summer-house
named Dardanelles stands on the highest of them - it holds an exhibition of keyboard musical
instruments.
MSPIS - Národopisné múzeum Smižany
* MSPIS - Ethnography Museum Smizany

Toto národopisné múzeum je externou expozíciou Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.
„Expozícia udovej kultúry stredného Spiša“ a „Rodný dom kpt. Jána Nálepku“ bola
otvorená v roku 1991. (This museum is a branch facility of the Museum of the Spis Region at
Spisska Nova Ves. The „Exposition of Folk Culture of Middle Spis“ and „Capt. Jan
Nalepka´s memorial site“ was open in 1991.)

Múzeum Spiša (MSPIS) Spišská Nová Ves
* Museum of the Spis Region (MSPIS) Spisska Nova Ves

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vzniklo v roku 1951. Postupne si vybudovalo
rozsiahly zbierkový fond so zastúpením prírodovedných, historických, umeleckohistorických, hudobnovedných a etnografických zbierok.
The Museum of the Spiš Region Spišská Nová Ves was set up in 1951 in the
historical buiding of the Provincial House and gradually built up an extensive fund including
natural history, historical, art-history, musical and ethnographic collections.

Múzeum Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
* Museum of the Tatra National Park Tatranska Lomnica

Múzeum TANAPu nadväzuje na tradície siahajúce až do roku 1883. Zbierky múzea
obsahujú množstvo predmetov z oblasti botaniky, zoológie, histórie, kartografie, geológie a
etnografie.
The Museum of the TANAP takes contact with traditions reaching back to 1883. The
collections museum hold rate article from botany, zoology, history and ethnography.
Hlavná expozícia je rozdelená na štyri tematické asti:
Prírodovedná as , Prírodoochranárska as , Historická as , Etnografická as .
The principal exhibition is divided into four basic thematic parts:
The natural, The nature-protection, The historical section and the historical villages.
Expozícia tatranskej prírody je koncipovaná ako botanická záhrada v teréne ne aleko múzea.
Prehliadková plocha je lenená na 3 hlavné asti: žulová skalka, vápencová skalka a
rašelinisko.
The exhibition Tatra Nature, nearly from the Museun, is designed as a botanical garden.

Múzeum historických vozidiel Mlynica
* Museum of historical vehicles Mlynica

Kompletne sa tu nachádza asi 15 automobilov a 15 motocyklov. Najstaršie sú z
dvadsiatych rokov minulého storo ia a tie najmladšie zo šes desiatych rokov. Zaujímavé sú
napríklad predvojnové motocykle Ariel, BMW, Ogar i Harley Davidson. Z áut zaujme
hodnotná zbierka vozidiel zna ky Tatra. Od typu 12, cez 30, 57 - Hadimrška, 87, Tatraplán až
po 603. Takmer za každým exponátom je zaujímavý osud.

Podtatranské múzeum Poprad
* Podtatranske Museum Poprad

Podtatranské múzeum je situované na za iatku pešej zóny v Poprade. Návštevníci
môžu vidie nieko ko ve mi zaujímavých expozícií:
Gánovce (Gánovce); Pravek a v asný stredovek pod Tatrami (Pre-historic Age and Early
Middle Age below the High Tatras); Poprad v storo iach (Poprad through Centuries); Príroda
známa - neznáma (Nature both known and unknown); Výroba Modrotla e z dielne Elemíra
Montška v Hranovnici (Manufacture of blue-printing from Elemír Montštek's worshop in
Hranovnica);
Knižnica Podtatranského múzea v Poprade
Sú asný fond knižnice, ktorý sa systematicky budoval už od vzniku múzea, sa skladá z
historického (ktorý obsahuje 10 800 titulov) a nového fondu, ktorý tvorí (7 400 titulov).
Okrem kníh, sa v knižnici nachádza aj fond brožúr, asopisov, máp, rukopisov, poh adníc a
albumov. o sa týka obsahu, sú tu zastúpené diela z oblasti histórie, filozofie, prírodných
vied, archeológie, etnografie, cestovného ruchu a pod.
Služby knižnice sú poskytované verejnosti formou interného štúdia.

Podtatranské múzeum, expozície v Spišskej Sobote - Poprad
* Podtatranske Museum, Exhibitions in Spisska Sobota - Poprad

V budove Podtatranského múzea v Spišskej Sobote - Mestskej asti Popradu sa
nachádza nieko ko expozícií. (The building in Poprad - Spišská Sobota, there are some
exhibitions):
Cechy
a remeslá
(Guilds
and
crafts);
Meštianske
bývanie
(Burgher´s habitation); Vznešenos a pokora (Magnificence and humility)

Obecné múzeum Važec
* Local Museum Vazec

Obecné múzeum vo Važci bolo otvorené v júli 1994. Popri histórii rázovitej obce s
bohatými folkloristickými tradíciami sa venuje aj osobnostiam kultúrnej histórie, ktorých
život a tvorba boli spojené s Važcom. Nájdeme tu dokumenty o živote a tvorbe Jana Hálu,
maliara aj spisovate a, zberate a udových piesní a spisovate a Štefana Rysu u, básnikov
Janka Silana a Michala Lú anského, esejistu Michala Bartku, zberate a udových piesní a
udového básnika Janka Ilavského - Podkrivánskeho, dramatika Štefana Králika. Expozíciu
dotvárajú osobné veci a pracovný stôl Štefana Rysu u, fotografie Karola Plicku a Františka
Havránka, objavite a Važeckej jaskyne.

Jaskyne
Belianska jasky a

Jasky a sa nachádza v obci Tatranská kotlina v okrese Poprad, vo východnej asti
Belianskych Tatier. Leží v Národnej prírodnej rezervácii Belianske Tatry na území
Tatranského národného parku. Vchod do jaskyne je v nadmorskej výške 890 m, turisti musia
prekona rozdiel 122 m.
D žka jaskyne je 3640 m s výškovým rozdielom 160 m. Teplota vzduchu je
5,0 až 6,3 °C, relatívna vlhkos 90 až 97 %. V jaskyni sa zistilo 7 druhov netopierov.
V posledných rokoch sa jasky a využíva na ozdravovacie speleoklimatické pobyty.
V sú asnosti je sprístupnených vyše 1000 m s prevýšením +125 m.

Važecká jasky a

Táto jasky a sa nachádza vo Važeckom krase na styku Kozích chrbtov s Liptovskou
kotlinou, na západnom okraji obce Važec medzi Liptovským Mikulášom a Popradom.
Vchod do jaskyne, ležiaci 8 m nad údolnou nivou Bieleho Váhu, je v nadmorskej výške 784
m.
Jasky a dosahuje d žku 530 m. D žka prehliadkovej trasy je 235 m. Teplota vzduchu
je 6,5 až 7,1 °C, relatívna vlhkos 94 až 96 %. Vstupné asti jaskyne sú po as roka
ovplyv ované klimatickými zmenami na povrchu, ktoré sa v zime prejavujú mrazovým
zvetrávaním vápencov.

