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EUROSCOLA - NÁVŠTEVA  
EURÓPSKEHO PARLAMENTU  
V ŠTRASBURGU
Po výhre v súťaži Euroscola 2014 konečne prišla od-
mena a 26. 3. 2014 sa 24 študentov z Gymnázia na 
Školskej ul. 7 spolu s pani učiteľkami p. Nováčekovou 
a p. Pirháčovou vydalo na výlet do sídla európskeho 
parlamentu v Štrasburgu. V prvý deň cesty sa zasta-
vili v rakúskom meste Salzburg, kde mali možnosť pre-
zrieť si historické centrum. Rovnako navštívili nemecký 
Mníchov, kde ich čakala nezabudnuteľná prehliadka 
v priestoroch BMW Welt. Nasledujúci deň strávili v sa-
motnom Európskom parlamente. Keď sa vo štvrtok 
ráno ocitli v skutočnom centre európskeho diania, boli 
očarení parlamentnou budovou, uchvátení atmosférou 
a výhľadom z poslaneckých kresiel a fascinovaní zosyn-
chronizovaným hlasom prekladateľov. Dopoludnie strá-
vili s viac ako 420 študentmi z 19 krajín predstavovaním 
jednotlivých škôl z celej Európy, možnosťou klásť otázky 
o súčasnosti i budúcnosti Európskej únie a dokonca aj 
hlasovaním. Po francúzskom obede (vynikajúco pripra-
venom - tak, ako to vedia len Francúzi) sa rozdelili do 
šiestich skupín a zasadli do konferenčných miestností. 
Študenti diskutovali o problémoch, ktoré dnes trápia  

Európu: plytvanie potravín, nezamestnanosť mladých, 
blížiace sa voľby do EP a mnohé ďalšie, ktoré si vy-
žadujú riešenia. Niekoľko ich aj ponúkli. Študenti totiž 
pracovali v zmiešaných medzinárodných tímoch a pro-
stredníctvom nimi zvolených zástupcov ich predniesli 
pred všetkými účastníkmi a očakávali hodnotenia. Ako 
to už býva, niektoré názory boli schválené, iné nie. 
Príležitosť vyjadriť sa využili aj žiaci gymnázia. Dvaja 
z nich, jeden ako „hovorca“ - Samuel Krajňák, druhý 
ako „predseda poslaneckého klubu“ - Jakub Panulin 
predstúpili pred všetkých „poslancov“ a sumarizovali 
prácu ich skupiny. Deň ukončili hrou Eurogame, ktorá 
sa neobišla bez účasti Slovenky Alžbety Gbúrikovej vo 
víťaznom tíme. Inými slovami, Slováci opäť využili svoj 
potenciál. 
Tretí deň využili na prehliadku mesta Štrasburg, ktoré je 
zapísané aj do svetového dedičstva UNESCO. Študenti 
vyjadrili vďaku za tento zážitok p. učiteľkám Pirháčovej 
a Nováčekovej a vedeniu školy. 

M. Jurčík
Gymnázium Školská 7

Mestu Spišská Nová Ves sa i tento rok po-
darilo uspieť v súťaži Najkrajší kalendár 
Slovenska. V kategórii nástenných viaclis-
tových kalendárov sme medzi mestami ob-
sadili 1. miesto.

MÁME NAJKRAJŠÍ 
KALENDÁR 
NA SLOVENSKU

Mesto Spišská Nová Ves v tomto roku vydalo netradičný 
kalendár ilustrovaný deťmi pri príležitosti 745. výročia 
prvej písomnej zmienky o našom meste. S uvedeným 
kalendárom sa i tento rok uchádzalo o získanie titulu 
najkrajšieho kalendára na Slovensku. Do súťaže bolo 
zaregistrovaných celkom 37 nástenných, stolových a pla-
gátových kalendárov od 30 vydavateľov, pričom najviac 
ich bolo zaslaných z mestských a obecných úradov. Od-
borná porota v kategórii nástenných viaclistových kalen-
dárov medzi mestami ocenila kalendár Spišskej Novej 
Vsi ako najkrajší. Autorom jeho grafického návrhu je 
firma BSP Magnetica, s. r. o. 
Nášmu mestu sa v tejto prestížnej celoslovenskej sú-
ťaži podarilo zvíťaziť už po štvrtýkrát. Prvenstvo 
sme získali aj v roku 2012, 2011 a 2010. Okrem toho 
sme v roku 2013 obsadili 2. miesto. Tento rok išlo už 
o 22. ročník súťaže, ktorú organizuje Klub fotopublicistov 
Slovenského syndikátu novinárov so Štátnou vedeckou 
knižnicou v Banskej Bystrici pod záštitou Únie miest Slo-
venska. Slávnostné vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov 
a zároveň otvorenie reprezentatívnej výstavy prebehlo 
v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Výstava 
bude putovať počas celého roka v rôznych mestách Slo-
venska. Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke 
www.najkalendar.sk. Eda
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Vedenie mesta prerokovalo 16. 4. 2014 s predsedami 
mestských výborov realizáciu prioritných úloh, ktoré 
v prípade úspešného priebehu verejných obstarávaní, 
dostatku vyčlenených finančných prostriedkov na ceny vy-
súťažené vo verejnom obstarávaní a úspešného priebehu 
stavebného konania by mali byť splnené v tomto kalendár-
nom roku. Objem vyčlenených investícií predstavuje cca 
2,1 mil. eur a na zateplenie materských škôl 700 tis. eur. 
Prioritné úlohy MsV a investičné akcie mesta:
MsV č. 1 (Nov. Huta) 
• Oprava kamenného mosta
• Oprava chodníka k autobusovej zastávke a priechodu 

pre chodcov na Sádrovcovú ul.
• Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rybničná  

zateplením obvodového plášťa
MsV č. 2 (Sídl. gen. Svobodu)
• Úprava parkoviska na Topoľovej ul. - pri obchode
• Rekonštrukcia terénnych schodov za šport. halou 

a časti prístupového chodníka k ZŠ Lipová 
MsV č. 3 (Ferčekovce)
• Autobusová zastávka Gemerská - smer Nov. Huta
MsV č. 4 (Sídl. Mier)
• Parkovisko na Ul. J. Wolkera č. 26 - 30

• Schodisko ku kontajnerom na Ul. J. Wolkera č. 15
• Výmena asfalt. koberca na Ul. J. Wolkera (medzi Letec-

kou ul. a križovatkou s Ul. Komenského)
• Oprava chodníka na Štúrovom nábreží č. 11 - 13
• Zníženie energetickej náročnosti MŠ Jilemnického 

zateplením obvodového plášťa - pokračovanie z roku 
2013

MsV č. 5 (Sídl. Západ I)
• Výstavba chodníka na Duklianskej ul. - prepojenie Sídl. 

Západ a Smižian
• Výmena asfaltového koberca na Hutníckej ulici
• Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hutnícka zateple-

ním obvodového plášťa - pokračovanie z roku 2013
MsV č. 6 (Staré mesto Juh)
• Výmena asfalt. koberca na Ul. J. Čajaka a na Ul. V. Ne-

zvala
MsV č. 7 (Staré mesto Východ)
• Doplnenie chodníka na Rázusovej ul. č. 48
• Rekonštrukcia schodiska a chodníka na Rázusovej ul. 

č. 22 – 26
• Regenerácia námestia – Zimná ul. 56 - 93
• Zníženie energetickej náročnosti MŠ J. Hanulu zateple- 

ním obvodového plášťa

MsV č. 8 (Staré mesto Sever)
• Rekonštrukcia chodníka na Ul. odborárov od Reštaurá-

cie Tatra k budove Resa
• Oprava chodníka na Slovenskej ul. č. 8 - 12
• Zníženie energetickej náročnosti MŠ Slovenská  

a MŠ Gorazdova zateplením obvodového plášťa
MsV č. 9 (Telep, Modrý vrch)
• Oprava chodníka k NsP. 

Príslušníci Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi sa v po-
sledných mesiacoch vo zvýšenej miere zaoberali prob-
lematikou túlavých psov v lokalite Vilčurňa. „Obrátili sa 
na nás obyvatelia Leteckej ulice, ale evidovali sme 
nespokojnosť aj občanov, ktorí majú v blízkej loka-
lite záhradky,“ vysvetlil náčelník mestskej polície JUDr.  
Michal Komara, PhD.

Na základe týchto skutočností bola v mesiacoch ma-
rec – apríl zintenzívnená monitorovacia činnosť v tejto 
lokalite a prijaté razantnejšie opatrenia smerujúce k ob-
medzeniu, resp. k legalizácii všetkých túlavých psov. 
„Výsledkom je, že zo strany majiteľov bolo do eviden-
cie prihlásených zatiaľ 9 psov, čo sa doposiaľ nikdy 
nestalo. Dobrovoľne bolo odovzdaných 14 psov,“ 

doplnil ďalej JUDr. M. Komara, PhD. Mestská polícia 
však v prípade, že sa tento nežiaduci stav v budúcnosti 
bude opakovať, plánuje prijať ešte razantnejšie opatrenia 
smerujúce ku kastrácii, príp. iné. „Som presvedčený, 
že tieto opatrenia prispejú k vyššej bezpečnosti, ale 
i ochrany zdravia našich občanov,“ dodal na záver 
JUDr. M. Komara, PhD. Eda

REALIZÁCIA PRIORITNÝCH ÚLOH

TÚLAVÉ PSY VO VILČURNI POD VÄČŠOU KONTROLOU

Primátor mesta Ján Volný prostredníctvom tlačovej 
správy informoval verejnosť o svojom rozhodnutí opä-
tovne kandidovať v jesenných komunálnych voľbách. 
Ako uviedol vo vyhlásení, rozhodnutie bolo ovplyv-
nené podporou širokej verejnosti, väčšinového po-
slaneckého klubu a strany Smer – SD. „Potešili ma 
názory občanov, ktorí hodnotia posledné obdobie 
v meste ako najúspešnejšie. Čo ma zvlášť teší, je 
pozitívne hodnotenie mladých ľudí, ktorí oceňujú, 
čo sa pre školstvo, mládež, šport a kultúru v meste 
urobilo,“ uviedol súčasný primátor. 
 red.

J. VOLNÝ BUDE 
KANDIDOVAŤ

SPRAVODAJSTVO

V aprílovom vydaní Informátora sme vás informovali o od-
straňovaní čiernych skládok na území nášho mesta. Od 
1. apríla mesto pristúpilo tiež k likvidácii divokých sklá-
dok v lokalite Vilčurňa prostredníctvom aktivačných pra-
covníkov. „Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti 
formou menších obecných služieb bola uzatvorená na 
vykonávanie aktivačnej činnosti (pracovník na čistenie 
verejných priestranstiev) s deviatimi uchádzačmi o za-
mestnanie,“ priblížil vedúci oddelenia sociálnych vecí 

mestského úradu Ing. Ľubomír Pastiran. Aktivační pra-
covníci budú na vyčistení tejto lokality pracovať do 30. sep-
tembra 2014 po 20 hodín týždenne. Okrem nich ďalších 
15 ľudí pomáha pri čistení Lesom mesta Spišská Nová Ves, 
s. r. o. Všetci za odvedenú prácu dostávajú aktivačný prí-
spevok. „Keďže sú v hmotnej núdzi, dostávajú navyše 
aktivačný príspevok vo výške 63,07 € mesačne,“ doplnil 
na záver Ing. Ľ. Pastiran.

Eda, foto: autorka

Jednou z hlavných akti-
vít Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu SPIŠ od 
jej vzniku je snaha o zlep-
šenie podmienok pre cyk-
loturistiku na Spiši. V tejto 
problematike aktívne spo-
lupracuje aj s ostatnými 

OOCR. Keďže cykloturistika nepozná hranice medzi 
katastrami, ani hranice medzi samosprávnymi celkami 
a v súčasnosti neexistuje funkčná organizácia, ktorá by 
túto oblasť zastrešila, členovia OOCR SPIŠ sa zhodli na 
tom, že je potrebné, aby tak urobila naša organizácia. Vý-
sledkom tohto snaženia bolo v predchádzajúcich dvoch 
rokoch vydanie prvej mapy pre cyklistov CYKLOREGIÓN 
SPIŠ – južná časť. Vybrali sme územie, kde pôsobíme 
a je to súčasne územie, ktoré by malo spojiť dve OOCR, 
ktoré na tomto území vznikli a ponúkali ho ako destináciu 
pre potenciálnych návštevníkov. Je to územie ohraničené 
na severe Levočskými vrchmi, na východe Braniskom, na 
západe tvorí hranicu historická hranica Spiša a Gemera 
a na juhu Hnilecká dolina. Veríme, že v budúcnosti cieľo-
vou destináciou bude územie historického SPIŠA. 
Po cykloturistickej mape sme sa sústredili na obnovu 
cyklistických trás a na značenie nových trás. Výsledkom 
snahy bolo vyznačenie nových vyše 70 km trás a obnove-

nie značenia na približne rovnakej dĺžke. Samozrejme, po 
rokoch stagnácie v tejto oblasti je práce stále veľa. Ďalší 
náš počin je vydanie Cyklosprievodcu na spomínanom 
území. Ide o jedinečnú publikáciu, ktorá popisuje 26 
okruhov pre cyklistov a dve cyklomagistrály (Spiš-
ská a Hnilecká), ktoré našim územím prechádzajú. 
Oceňujeme aj spoluprácu s  pánom Rusnákom, ktorý  sa 
stará o túto problematiku v Levočských vrchoch a ďalej 
na severe Spiša.
V podrobných popisoch záujemca nájde výškové profily 
tratí s informáciami o dĺžke, náročnosti, trvaní a pre-
výšení na okruhu. Informácie dopĺňa aj grafické zná-

zornenie typu povrchu na okruhu, súčasťou je QR kód, 
prostredníctvom ktorého je možné stiahnuť GPS súrad-
nice okruhu a mať informácie v smartfóne. Textová časť 
popisuje smerovníky, vzdialenosti medzi nimi, ich nadmor-
skú výšku a GPS súradnice. V popise okruhu sú najdôleži-
tejšie informácie, odporúčania na návštevu zaujímavostí. 
Výrez z mapy slúži na približnú predstavu o vedení trasy 
okruhu. Texty dopĺňajú fotografie. Sprievodca je vydaný 
v slovenskom a anglickom jazyku a je možné si ho stiah-
nuť z webovej stránky – www.spis-region.sk, ako aj zo 
stránok členov OOCR SPIŠ. 
Na zakúpenie bude k dispozícii po vydaní aktualizovanej 
mapy CYKLOREGIÓNU SPIŠ, na ktorej práve finišujeme. 
Bude v novom šate, v novom väčšom rozmere a v mierke, 
ktorá už umožní podľa mapy aj orientáciu v teréne a plá-
novanie cyklotrás. Naďalej plánujeme obnovovanie cyk-
lotrás a nové trasy. Mapu vo veľkom formáte plánujeme 
umiestniť v spolupráci s obcami na dôležitých križovat-
kách cyklotrás. 
Všetkých priaznivcov cyklistiky si týmto dovoľujeme vy-
zvať na spoluprácu a prípadné členstvo v OOCR SPIŠ. 
Pociťujeme hlavne nedostatok značkárov cyklotrás, preto 
prosíme záujemcov, aby sa nahlásili v našej organizácii, 
kde dostanú ďalšie informácie. 
 Mgr. Vladimír Nováček

podpredseda predstavenstva OOCR SPIŠ

AKTIVAČNÉ PRÁCE

OOCR SPIŠ VYDALA CYKLOSPRIEVODCU 
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SPRAVODAJSTVO

 Už druhý rok ste získali túto prestížnu cenu, čomu pri-
pisujete tento úspech?
Ocenenie ma potešilo a je pre mňa veľkou motiváciou do 
ďalšej práce. Chcem sa predovšetkým poďakovať všetkým 
ľuďom, ktorí mi poslali svoj hlas. Som presvedčená, že za 
mňa hlasovali predovšetkým ľudia z nášho regiónu, ktorí 
ma poznajú, poznajú moju prácu a vyjadrili mi takto svoju 
podporu. Veľmi si to vážim.

 Väčšina ľudí vás pozná najmä z pracovnej stránky, ako 
poslankyne NR SR alebo zástupkyne primátora mesta. 
Aká je ale Lea Grečková v súkromí?
Normálna „baba“ so všetkými starosťami a radosťami, ktoré 
prináša každodenný život. Periem, upratujem, nakupujem... 

 Aké sú vaše koníčky, záľuby?
Veľmi rada varím a skúšam rôzne nové recepty, rada cestu-
jem a spoznávam iné kultúry, veľa čítam. Zaujíma ma všetko 
nové a neznáme, rada lúštim krížovky a rôzne rébusy, milu-
jem prírodu, vodu a slnko. Mám rada humor a spoločnosť 
dobrých priateľov. Pozriem si dobrý film, ale niekedy si cel-
kom rada len tak „poleňoším“. 

 Je niečo, čo nerobíte rada?
Samozrejme. Jediná práca, ktorú „nemusím“ je žehlenie 
– neviem prečo, ale nikdy ma žehlenie nenadchýnalo. Na-
priek tomu žehlím, lebo v živote je to tak, že nie všetky po-
vinnosti nás musia aj baviť. Snažím sa ale kupovať veci, 
ktoré sa nemusia žehliť.

 Ktoré vlastnosti si u ľudí vážite?
Úprimnosť, otvorenosť, pracovitosť, skromnosť a zmysel 
pre humor, ale aj schopnosť tímovej spolupráce. Dôležitá 
je aj vzájomná úcta a rešpekt. No a nevyhnutná je predo-
všetkým vzájomná tolerancia, pretože každý človek je iný, 
nikto nie je dokonalý - každý má aj nejaké slabosti či neresti. 
Žiaľ, často sa stretávam s ľuďmi, ktorí si slušnosť vysvetľujú 
ako slabosť. 

 A naopak – ktoré vlastnosti nemáte rada?
Agresivitu, nenávisť, pretvárku, faloš, pokrytectvo, zá-
kernosť a namyslenosť. Dlho by sme sa mohli rozprávať 
o tom, ako nám takéto vlastnosti znepríjemňujú život a ni-
čia medziľudské vzťahy v rodine, na pracovisku i v celej 
spoločnosti. 

 Čo vás naposledy rozosmialo?
Mám rada humor, páčia sa mi ľudia, ktorí sa neberú príliš 

vážne a vedia sa zasmiať aj sami na sebe. Aj pri mojej práci 
sa mi stalo, že som mala čo robiť, aby som zachovala váž-
nosť. Rada napríklad spomínam na jedného pána, ktorý 
sa prišiel na radnicu pred svojím sobášom informovať, či 
v príhovore pri uzatváraní manželstva hovoríme aj o tom, 
koľkokrát bol ženích už ženatý. Nakoniec z neho vyšlo, že 
sa ide ženiť už štvrtýkrát – ale nastávajúca manželka a ani 
budúci svokrovci o tom nevedia.

 O čom sníva najsympatickejšia poslankyňa?
Pravdaže mám svoje tajné sny, ako každý človek. Je ich 
viac, ale aspoň jeden vám môžem prezradiť. Raz by som 
chcela zoskočiť padákom z lietadla. Láka ma ten pocit voľ-
nosti a absolútnej slobody. Zatiaľ o tom však len snívam 
a najmä roky na to zbieram odvahu.

 Zámerne sme sa v dnešnom rozhovore vyhli pracov-
ným otázkam. Predsa by sme sa však opýtali, čo vám 
vaša práca verejného činiteľa vzala a čo dala?
Na to nie je jednoduchá odpoveď. Mám rada túto prácu, 
rada pracujem s ľuďmi a pre ľudí. Osobitosťou je to, že 

verejným činiteľom ste 24 hodín denne, nech ste kdekoľ-
vek, vždy ste vlastne v práci. Ľudia vás oslovujú na ulici, 
v obchode. A tak samozrejmou daňou je strata súkromia. 
S tým sa každý verejný činiteľ musí zmieriť. Na druhej strane 
sa veľmi veľa naučíte, spoznáte množstvo ľudí, množstvo 
osudov, ale najmä riešite množstvo problémov, prijímate 
rozhodnutia, ktoré majú vplyv na kvalitu života ľudí, pomá-
hate, usmerňujete, radíte... Je to obrovská zodpovednosť, 
s ktorou ráno vstávate a večer s ňou idete spať. A aj tak ni-
kdy nedosiahnete, aby boli všetci spokojní. Získate mnoho 
priaznivcov, ale aj rovnaké množstvo neprajníkov. A aj s tým 
sa musí každý verejný činiteľ zmieriť. 

 Máte nejaké životné krédo?
Mám a sprevádza ma životom už dlhé roky. Veľakrát mi po-
mohlo správne sa rozhodnúť. „Bože, daj mi silu, aby som 
sa dokázala zmieriť s tým, čo zmeniť nemôžem. Daj mi od-
vahu, aby som dokázala zmeniť to, čo zmeniť môžem. A daj 
mi múdrosť, aby som to dokázala rozlíšiť!“
Ďakujem za rozhovor. 

NAJSYMPATICKEJŠIA POSLANKYŇA SLOVENSKÉHO 
PARLAMENTU JE UŽ PO DRUHÝKRÁT ZO SP. NOVEJ VSI
Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub vyhlásilo už VIII. ročník internetovej ankety Najsympatickejší poslanec Národnej rady 
Slovenskej republiky v období 8. apríl – 31. december 2013. So ziskom 42,5 % hlasov od všetkých hlasujúcich sa víťazkou už druhýkrát 
stala naša poslankyňa Lea Grečková. Ocenenie si prebrala 27. marca 2014 v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave, kde sa zároveň 
odovzdali ceny pre najsympatickejšieho člena vlády SR, najsympatickejšieho politika sveta, najlepšiu banku SR a výročná cena Zlatý 
biatec. Pri tejto príležitosti sme víťazku požiadali o rozhovor.

Slovensko oslavuje 10. výročie od svojho vstupu do  
Európskej únie. V 10 mestách po celom Slovensku sa pri 
tejto príležitosti uskutočnia zaujímavé podujatia. V Spišskej 
Novej Vsi sa oslavy budú konať 14. 5. 2014. Program 
sa začne o 9.00 hod. v Koncertnej sieni Reduty diskusiou 
s predstaviteľmi Zastúpenia Európskej komisie na Sloven-
sku. Každý, kto má záujem dozvedieť sa niečo nové či zdie-
ľať svoje názory a postrehy na pôsobenie Slovenska v EÚ, 

je srdečne vítaný. Na Radničnom námestí bude program 
pokračovať od 11.00 do 15.00 hod., kedy sa diváci môžu 
tešiť na program plný zaujímavých európskych súťaží či 
koncert známej kapely Chiki liki tu-a. 
Okrem toho je pre študentov pripravená súťaž spoznaj  
Európu vo svojom meste - EU City Hunt - založená na hľa-
daní projektov, ktoré boli v meste realizované za podpory 
EÚ. Táto súťaž bude vyhodnotená počas programu, ktorý 

sa v poobedňajších hodinách prenesie opäť do priestorov 
Koncertnej siene. Na svoje si prídu aj milovníci európskeho 
filmu, keďže od 16.00 hod. bude premietaný francúzsky 
film Veľké preteky o 40-ročnom nadšencovi cyklistiky, ktorý 
sa rozhodne splniť si svoj celoživotný sen a zapojí sa do pre-
tekov Tour de France. Vstup na tento film ako aj na koncert 
a súťažné aktivity na námestí je voľný a všetci sú srdečne 
vítaní. 

10 ROKOV SLOVENSKA V EÚ OSLÁVIME AJ U NÁS

Každoročne sa koná v Bratislave veľká charitatívna akcia 
AVON pochod proti rakovine prsníka. Už 16 rokov AVON 
bojuje za zdravé prsia. Od vzniku projektu AVON vyzbieral 
viac ako 1,2 mil. €. V roku 2013 to bolo takmer 61 tis. € 
(z toho 8 tisíc eur na AVON pochode), 17 600 € bolo ve-
novaných Lige proti rakovine a 46 496 € Združeniu pre on-
kológiu (zakúpenie diagnosticko-liečebného prístroja Intact 
BLES – 1. svojho druhu v strednej Európe). 
Tento rok organizátori vyšli v ústrety všetkým, ktorí majú záu-

jem pomôcť a prejaviť účasť. „Keďže vieme, že pre mnohých 
je cesta do Bratislavy finančne a aj časovo náročná, roz-
hodli sme sa zorganizovať AVON pochod proti rakovine aj 
priamo v našom meste 31. 5. 2014,“ uviedla Júlia Harčá-
rová, organizátorka pochodu v Spišskej Novej Vsi. 
Podujatie sa uskutoční pod záštitou poslankyne NR SR  
a zástupkyne primátora Lei Grečkovej.
Sprievodný program a registrácia začína o 10-tej hodine 
pred budovou Reduty. Na akcii sa budú predávať symboly 

boja proti rakovine prsníka. Celá vyzbieraná suma bude 
odovzdaná nadácii. Ružové tričká sa budú predávať aj 
15. a 16. 5. na vybraných miestach v Spišskej Novej 
Vsi, aby ste sa na akciu mohli pripraviť. Veľkou snahou 
organizátorov akcie je, aby sa časť peňazí vrátila späť do 
nášho regiónu vo forme nejakého zariadenia na gyneko-
logické oddelenie. Súčasťou programu bude i prednáška 
odborníka o samovyšetrení prsníka. Samotný pochod má 
začiatok o 13.00 hod. Viac na strane 27. 

AVON POCHOD PROTI RAKOVINE PRSNÍKA 
Charitatívna akcia po prvýkrát v našom meste.
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OZ činnosti PZ SR v SNV
Doposiaľ neznámy páchateľ v čase od 19. 3. 2014 do 
22. 3. 2014 v garážovej zástavbe na Brezovej ul. vni-
kol do priestorov garáže a z nej ukradol 7 ks elektrónov 
s obutými letnými pneumatikami, 1 ks subwofer neziste-
nej značky a 200-dielnu sadu GOLA kľúčov. Krádežou 
uvedených vecí spôsobil majiteľovi P. L. zo SNV škodu 
vo výške 965 €. Poverený príslušník OO PZ SNV v danej 
veci začal trestné stíhanie za prečin krádež. 

Poverený príslušník OO PZ SNV z prečinu nedovolená 
výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo 
prekurzorov obvinil ml. A. D. zo SNV, ktorý od presne 
nezisteného dňa v SNV na presne nezistených miestach 
neoprávnene prechovával pre vlastnú potrebu dva igeli-
tové sáčky s marihuanou o celkovej hmotnosti 900 mg, 
ktorá obsahovala viac ako 30 mg účinnej látky (THC). 
Uvedené množstvo marihuany sa považuje za minimálne 
tri obvykle jednorazové dávky drogy, ktorú nadobudol 
nezisteným spôsobom. 16. 1. 2014 uvedené sáčky 
s marihuanou mal v svojej bunde v byte na adrese tr-
valého bydliska, kde mu ich našla jeho matka. Rastliny 
rodu Cannabis (konope) sú v zmysle zákona NR SR 
č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotrop-
ných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 
zaradené do I. skupiny omamných látok.

29. 3. 2014 poverený príslušník OO PZ SNV vzniesol 
obvinenie G. Č. zo SNV, ktorá 25. 2. 2014 v obchodnom 
dome v SNV využila chvíľkovú nepozornosť poškodenej 
V. M. zo SNV a z kabelky jej ukradla dámsku peňažen-
ku v hodnote 27 € spolu s finančnou hotovosťou 210 € 
a bankomatovou kartou, z ktorej výber robený nebol. 
Pre poškodenú spôsobila škodu krádežou vo výške 
237 €.

30. 3. 2014 oznámil P. P. zo SNV, že pri prácach na svo-
jom pozemku v Novoveskej Hute na Rybničnej ul. našiel 
starú muníciu. Pyrotechnik KR PZ KE na mieste zistil, 
že sa jedná o prázdnu nábojnicu delostreleckého graná-
tu 45 mm, ktorú z pozemku odstránil a následne zaistil 
k ďalšej služobnej potrebe. Vec realizuje OO PZ SNV.

10. 1. 2014 oznámil poškodený P. S. zo SNV, že ne-
známy páchateľ v dobe od 8. 1. do 10. 1. 2014 na Le-
teckej ul. zo spoločenskej miestnosti Aeroklubu ukradol 
televízor a hotovosť 500 €. Krádežou mu spôsobil ško-
du spolu vo výške 800 € a poškodením zariadenia pre  
Aeroklub škodu 30 €. Poverený príslušník OO PZ SNV 
3. 4. 2014 z prečinu krádeže ako páchateľov uvedené-
ho skutku obvinil O. P. a J. M. zo SNV.

Poverený príslušník OO PZ SNV z prečinov ublíže-
nie na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctvo obvinil 
P. M. zo SNV, ktorý 21. 2. 2014 na Ul. Za Hornádom 
v športovej hale na mieste verejnosti prístupnom po 
predchádzajúcom verbálnom konflikte fyzicky napadol 
poškodeného P. K. z Danišoviec. Spôsobil mu otras 
mozgu I. stupňa a pohmoždenie nosa a tváre s dobou 
práceneschopnosti a obmedzenia v obvyklom spôsobe 
života 9 dní.

Poverený príslušník OO PZ 9. 4. 2014 z prečinu ohro-
zovania mravnej výchovy mládeže obvinil T. H. a M. D., 
obaja zo SNV, ktorí ako rodičia K. H., žiaka 7. triedy ZŠ 
Komenského ul., aj napriek viacerým výzvam a upo-
zorneniam zo strany školy o to nedbali. Umožnili mu 
tak viesť záhaľčivý život. Následkom toho v šk. roku 
2013/2014 vymeškal celkom 109 neospravedlnených 
hodín, čím ho vydali nebezpečenstvu spustnutia. 

Z činnosti MsP v SNV
Hliadka MsP riešila 17. 3. 2014 o 12.40 hod. na Ko-
menského ulici zistený priestupok proti verejnému po-
riadku, ktorého sa dopustil M. V. zo SNV. Menovaný sa 
v podnapitom stave pohyboval po areáli ZŠ Komenské-
ho ul., pričom odpadkami znečistil verejné priestranstvo 
a obťažoval žiakov. Z areálu ZŠ bol hliadkou vykázaný, 
priestupok riešený v kompetencii MsP.

Na základe telefonického oznamu od občanov hliadka 
MsP 23. 3. 2014 o 17.45 hod. našla v reštaurácii na 
Ul. Odborárov muža pod vplyvom alkoholu, ktorý pred 
ostatnými hosťami manipuloval s plynovou pištoľou, 
pričom u nich vzbudil obavu o svoje životy. Jednalo sa 

SPRAVODAJSTVO

NAŠA NOVÁ RIADITEĽKA

Do tretieho ročníka projektu hodnotenia kvality pô-
rodníc s názvom Sprievodca pôrodnicami sa v minu-
lom roku zapojilo 50 z 54 slovenských pôrodníc. 
Hodnotenie pozostávalo z troch častí: 1. Expertné 
hodnotenie, 2. Hodnotenie služieb a 3. Hodno-
tenie mamičiek. V priebehu roka 2013 na portáli  
www.sprievodcaporodnicami.sk hlasovalo až 
2 149 mamičiek. 
Cieľom projektu je pozitívne motivovať pôrodnice a zá-
roveň oceniť tých, ktorí sa svoje služby snažia vylep-

šovať a prispôsobovať ich potrebám žien a ich detí.
Expertné hodnotenie medicínskej kvality pôrodníc 
prebiehalo za účasti popredných odborníkov z oblasti 
perinatológie. Pozostávalo z hodnotenia 10 indiká-
torov, ako napr. počet pôrodov v pôrodnici za 1 rok, 
perinatálna úmrtnosť, frekvencia cisárskeho rezu či 
pôrod s epidurálnou analgéziou. Vo výslednom poradí 
sa podľa expertného hodnotenia pôrodnica v Spiš-
skej Novej Vsi umiestnila na 4. mieste ako najlepšia 
v Košickom kraji. Eda

SPIŠSKONOVOVESKÁ PÔRODNICA 
ŠTVRTÁ NA SLOVENSKU
V minulom roku prebiehal už tretí ročník projektu hodnotenia kvality slovenských pôrod-
níc. Podľa expertného hodnotenia bola pôrodnica v Spišskej Novej Vsi vyhodnotená ako 
štvrtá najlepšia na Slovensku.

Na našej škole sa pohybuje osoba, ktorá v očiach študen-
tov pôsobí zanietene, otvorene novým myšlienkam a projek-
tom, pričom ku všetkému pristupuje ľudsky a s úsmevom na 
tvári. Má 33 rokov, perfektne hovorí francúzsky, a všetko, 
do čoho sa pustí prináša viditeľné výsledky. Tvrdí, že vždy 
existuje riešenie, len ho treba chcieť nájsť. Reč je o našej 
pani učiteľke Márii Kaľavskej, ktorá po úspechu vo výbero-
vom konaní bude čo nevidieť menovaná do funkcie riadi-
teľky Gymnázia na Javorovej ulici. 
Ako ste sa dostali k vášmu povolaniu?
Už ako malá som chcela byť buď učiteľkou alebo lekár-
kou. Vedela som, že sa chcem venovať ľuďom, hlavne 
v takom povolaní, ktoré má nejaké poslanie. Z dvoch spo-
menutých možností som si vybrala učiteľstvo, tak som 
vyštudovala Prírodovedeckú fakultu v Košiciach so za-
meraním na predmety fyzika – informatika. 
Aké boli vaše prvé skúsenosti s vyučovaním?
V skutočnosti som najprv po ukončení vysokej školy vy-
cestovala do Francúzska, aby som sa zdokonalila v ja-
zyku a získala viac skúseností. Tam som si po čase 
uvedomila, že moje miesto je na Slovensku. Vrátila som 
sa a zamestnala som sa na Gymnáziu na Javorovej ulici. 
Už po prvých mesiacoch som vedela, že práca s mláde-
žou je to, v čom sa dokážem plne realizovať. Drží ma to 
už siedmy rok (smiech). 
Prečo práve Javorka?
Práca na Javorke je pre mňa zaujímavá preto, lebo táto 
škola má kvalitných študentov, ktorým sa venujú kvalitní 
učitelia. V takýchto podmienkach vzniká spolupráca, 
ktorá prináša výsledky nie len na vysvedčení, ale aj na 
úrovni regiónu, kraja či celého Slovenska v podobe úspe-
chov v rôznych súťažiach. 
Boli ste zvolená Radou školy do pozície budúcej 
riaditeľky. Čo tomu predchádzalo?
Posledné roky sa ukázalo, že škola by sa mala posunúť 
ďalej. Na to sú nevyhnutné nové trendy, nové vízie a nové 
prístupy. Rozhodla som sa svoju víziu o Javorke pretaviť 
do reality a na to bolo nevyhnutné postaviť sa do jej čela.
Aká je teda vaša vízia a ako ju realizujete?
V prvom rade som sa viac zamerala na študenta a vy-
tvárala podmienky, aby sa v škole cítil príjemne aj mimo 
hodín. Takto vznikli mnohé akcie a podujatia, ktoré nad-
chli našich študentov a zároveň upútali pozornosť širokej 
verejnosti. Ale to je len jedna strana mince. 
Faktom je, že škola ponúka kvalitné vzdelanie, ktoré treba 

udržať, dokonca zdokonaliť vďaka inováciám, čo pripraví 
študenta na úspešný budúci život. 
Pred tromi rokmi sa spustil bilingválny program 
v anglickom jazyku. Ujalo sa toto štúdium?
Áno, veľmi, dokonca budúci školský rok otvoríme 2 triedy 
anglického bilingválu, keďže záujem o túto formu štúdia 
výrazne narástol. Posilníme aj počet anglických lektorov, 
ktorí sa budú venovať výhradne bilingvalistom. Terajšie 
ročníky dosahujú výborné výsledky v anglickom jazyku, 
pričom nezaostávajú v ostatných predmetoch. 
Na čo sa môžeme tešiť do budúcna?
Školu treba posunúť na európsku úroveň. Plánujem za-
pojiť študentov a učiteľov do rôznych foriem spolupráce 
s európskymi štátmi vo forme výmenných pobytov, stáží 
či projektov, vďaka ktorým budú žiaci rozvíjať nielen svoje 
jazykové schopnosti, ale zároveň získajú mnoho život-
ných skúseností poznávaním iných krajín a kultúr. 
Za študentov mi neostáva nič iné, len povedať, že sa už te-
šíme na novú Javorku. 
Ďakujem za rozhovor. Ján Štiffel

PREDSTAVUJEME VÁM...

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 24. 5. 2014. 
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov. 

Viac informácií nájdete na webstránke: www.spisskanovaves.eu - Voľby 2014.
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PZ SR zabránila mužovi v ďalšej manipulácii so zbraňou. 
Vec v realizácii PZ SR v SNV.

Hliadka MsP našla 20. 3. 2014 o 15.20 hod. na 
Hviezdoslavovej ulici ležať na zemi etalyzovaného muža. 
Hliadke sa ho vzhľadom na značnú opitosť nepodarilo 
prebrať, vôbec nekomunikoval a nakoľko sa jeho zdra-
votný stav začal zhoršovať, bola na miesto privolaná 
RZP, ktorá ho následne previezla na lekárske ošetrenie. 
Jeho totožnosť bola zistená na základe osobnej znalosti 
hliadky. Jednalo sa o bezdomovca L. Š. zo SNV.

Na útvar MsP sa 28. 3. 2014 o 14.25 hod. dostavil J. Š. 
zo Smižian, ktorý si prevzal zväzok FAB kľúčov, ktoré 
stratil v mesiaci január. O náleze kľúčov sa dozvedel 
prostredníctvom rubriky - Straty a nálezy uverejnenej na 
webovej stránke mesta Sp. Nová Ves.

Na útvare MsP osobne odovzdala K. V. z Levoče koženú 
kapsičku s osobnými dokladmi OP, VP, bankomatovou 
kartou, preukazom poistenca, zväzkom kľúčov s finanč-
nou hotovosťou 15,67 €. Túto našla na Elektrárenskej ul. 
Nájdené doklady boli následne hliadkou MsP odovzda-
né majiteľovi v mieste bydliska. 

Hliadka MsP v SNV 10. 4. 2014 o 19.15 hod. na zákla-
de anonymného telefonátu našla na sídl. Tarča v oblasti 
zv. Pri kapličke dve maloleté osoby, ktoré boli v značne 
opitom stave. Osoby boli podrobené orientačnej dycho-
vej skúške na alkohol. Išlo o D. K. zo SNV – 0,45 mg/l  
a Ľ. K. zo Smižian – 0,87 mg/l. Oba prípady budú odstú-
pené na konečné riešenie príslušným orgánom verejnej 
správy.

Hliadka MsP preverila 13. 4. 2014 o 16.45 hod. telefo-
nické oznámenie anonymného občana a následne sto-
tožnila trojicu podozrivých osôb na poľnej ceste za bu-
dovou penziónu na Duklianskej ul. Jednalo sa o M. Š., 
E. B. a K. K., všetci bytom Smižany. Menovaní sa snažili 
zo zeme vykopať starý nefunkčný el. medený kábel. Po 
stotožnení boli hliadkou vyzvaní, aby výkop dali do pô-
vodného stavu a následne boli z miesta vykázaní. Výzvu 
uposlúchli. 

Aktívneho upratovania sa zúčastnilo 47 detí zo ZŠ na Ko-
menského ulici, ktoré vyčistili studničku na Košiarnom 
briežku. Snaživým 22 škôlkarom z MŠ na Slovenskej 
ulici sa podarilo úspešne vyčistiť studničku v Šulerlo-
chu a symbolicky otvorili studničku. Malí ochrancovia 
prírody si so sebou priniesli potrebnú výstroj a pustili sa 
do akčného upratovania s následným vyčistením celého 
svahu, ktorý vedie k studničke. Deti po aktívnom nasa-
dení vyzbierali 2 vrecia odpadu a udivovali svoje pohľady 
nad vyhodenými skvostami v prírode. Unavení zberači po 

ukončení zbierania odpadkov vytiahli z batohov desiaty 
a započúvali sa do rozprávania o vode a jej význame 
pre prírodu i človeka. Postupne sa deti preniesli do roz-
právkového sveta vodnej víly, ktorá kedysi dávno chránila 
tento prameň, no príčinou ľudí a ich neúctivého chovania 
sa k prameňu, stratila sa z dohľadu a už ju nikto nikdy viac 
nevidel. Traduje sa však, že ak má človek dobré srdce 
a navráti studničku do pôvodného čistého stavu, môže 
ju uvidieť. Tak po úspešnom motivovaní detí, sme skú-
mavými očkami hľadali v okolí niečo tajomné. 
Po vyčistení prišla chvíľa otvárania studničky, ktorú sym-
bolicky otvorili kľúčikom a veršovaným zaklínadlom. Za 
záslužnú ochranársku prácu dostali škôlkari vyzname-
nania ochrancov prírody.
Správa NP Slovenský raj ďakuje všetkým zúčastneným 
škôlkarom a žiakom ZŠ a ich pani učiteľkám za ich prí-
kladné nasadenie a úspešnú aktivitu, ktorou spoločne 
prispeli k čistote a ochrane vôd okolia NP Slovenský 
raj. Snáď by aspoň každý z nás mal mať čo i len kúsok 
nadšenia pre ochranu prírody a svojou rukou prispel 
k ochrane týchto hodnotných a nenahraditeľných území. 
Práve tieto deti nám ukazujú vzor, ktorým máme byť pre 
nich hlavne my, dospelí, nech budúcim generáciám ne-
ostane po nás len svet topiaci sa v odpadkoch.

Mgr. Štefánia Bryndzová
foto: František Divok

ČISTENIE A OTVÁRANIE STUDNIČIEK
Správa Národného parku Slovenský raj organizovala v spolupráci s materskými a základ-
nými školami ochranársku akciu ku Dňu vody.

Do podujatia sa aj tento rok zapoja zamestnanci Mesta 
Spišská Nová Ves s niekoľkými aktivitami. Jedna sku-
pina bude renovovať zábradlie nachádzajúce sa na 
moste pri vstupe do Novoveskej Huty. Ďalší dob-
rovoľníci namaľujú zábradlie na hlavnej križovatke 
v centre mesta. Tretia skupina zamestnancov bude 
dávať do poriadku fasádu na budove autobusovej 
stanice. Do projektu sa zapoja i študenti Gymnázia na 
Školskej ulici, ktorí spolu s učiteľmi skrášlia školský dvor 
okrasnou záhradou so skalkou.
Mesto Spišská Nová Ves sa do podujatia zapojilo aj v mi-
nulom roku, kedy jeho zamestnanci renovovali most na 

Gorkého ulici, pripravovali priestor pre inštaláciu kondič-
nej dráhy v Madaras parku a maľovali priestory Domu 
humanity Nádej. Okrem toho ďalší dobrovoľníci skrášlili 
areál ZOO a okolie Materského centra Dietka, maľovali 
oplotenie Základnej školy na Hutníckej ulici. Ďalej po-
máhali pri realizácii zbierky „Deň belasého motýľa – Deň 
ľudí so svalovou dystrofiou“ a Združeniu na pomoc ľudí 
s mentálnym postihnutím s úpravou priestoru altánku.
Podujatie organizuje Nadácia Pontis už od roku 
2007. Odvtedy sa do neho zapojilo 100 firiem a viac 
ako 14 400 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali spolu 
55 719 hodín.  Eda

NAŠE MESTO 2014
13. a 14. júna bude už po štvrtýkrát v Spišskej Novej Vsi prebiehať najväčšie podujatie 
firemného dobrovoľníctva na Slovensku s názvom Naše mesto. Tohtoročné dobrovoľ-
nícke príležitosti budú zverejnené na stránke www.nasemesto.sk. Dobrovoľníci sa do 
jednotlivých aktivít budú môcť prihlásiť od 12. mája do 2. júna.
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Y Múzeum Spiša 10. 3. sprístupnilo unikátnu výstavu 
130 bábik zo 63 krajín a regiónov sveta pod názvom 
Kráľovstvo bábik. Ide o časť z najväčšej zbierky 
v Európe, ktorá prezentuje ľudovú kultúru jednotlivých 
štátov a regiónov Európy, Ázie, Ameriky, Austrálie a Af-
riky. Táto exkluzívna kolekcia pochádza od 59 darcov, 
ktorú na výstavu zapožičalo Múzeum v Stropkove.

V Galérii umelcov Spiša prebiehala 14. 3. ďalšia z cyk-
lu tvorivých dielní s názvom Ženy On line 2. Účastníč-
ky pod vedením lektorky Bc. Emílie Blaškovej tentoraz 
vyrábali zápisníky pomocou japonskej knižnej väzby 
Yamato Toji z vopred pripraveného knižného bloku 
s doskami.

Minulý rok prebehla v našom meste netradičná letná 
výstava obrazov s názvom We - klady post gallery. 
V rámci nej boli vo výkladoch obchodov vystavené ob-
razy mladých umelcov. Výtvarný projekt sa tento rok 
rozšíril o hudobnú zložku s názvom We – klady hard-
core will never die special. V sobotu 15. 3. pod-
večer sa tak do prázdneho výkladu bývalej drogérie 
a fotoslužby v objekte Domu služieb postavili dve un-
dergroundové kapely a zahrali okoloidúcim občanom. 

16. 3. SZZP ZO č. 13 v reštaurácii Hotela Preveza 
bilancoval prácu vo zväze za rok 2013 spoločne so 
svojimi členmi. Hosťami boli primátor PhDr. Ján Volný, 
PhD. a viceprimátorka Mgr. Lea Grečková.

17. 3. sa poslucháči stretli v Spišskej knižnici s poé-
ziou P. Horova. Básne z jeho tvorby recitovali Š. Ko-
žík, J. Okály, A. Gburíková, P. Špaková, E. Wachtero-
vá, Ing. V. Kubovčíková, členovia DS Hviezdoslav Ing. 
P. König, J. Gavlák, A. Wachterová a B. Tauberová. 
Pozdrav prišiel od starostky z Bánoviec nad Ondavou 
(rodisko autora) Ľ. Ďurčákovej.

V Multicentre mali 18. 3. predškoláci a žiaci 1. stupňa 

Správa NP Slovenský raj organizuje k 50. výro-
čiu ochrany prírody Slovenského raja v rámci ce-
loročných akcií botanické a zoologické exkurzie 
v NP Slovenský raj. 
Srdečne vás pozývame na objavovanie prírodných 
zákutí pod vedením našich odborných pracovníkov. 

Bližšie informácie u zodpovedných pracovníkov ex-
kurzií na uvedených telefónnych číslach. V prípade 
zlého počasia sa exkurzia prekladá do náhradného 
termínu. Účastníkov exkurzie žiadame o zabezpe-
čenie primeranej turistickej obuvi, pršiplášťa, jedla 
a pitia na celý deň.

OBJAVUJEME PRÍRODNÉ ZÁKUTIA 
SLOVENSKÉHO RAJA

Typ exkurzie Dátum Trasa Miesto odchodu
botanická 
Bryndzová, Barlog
(t. č.: 0903 298 228)

15. 5. 2014 Letanovce - Ihrík - Zelená hora 
- Rašelinky - Letanovce

Železničná stanica SNV 
- smer Letanovce 
(8.50 h)

botanická
Bryndzová, Barlog
(t. č.: 0903 298 228)

22. 5. 2014 Letanovce - Prielom Hornádu 
- Kláštorská roklina 
- Letanovce

Železničná stanica SNV - smer 
Letanovce 
(8.50 h)

zoologická
Hájek 
(t. č.: 0903 298 210)

17. 5. 2014 Podlesok (infocentrum Správy 
NP) - Prielom Hornádu 
- Letanovský mlyn

Podlesok - informačné centrum 
Správy NP Slovenský raj 
(9.30 h)

zoologická – „Škola vtáčieho spevu“
Mihucová (t. č.: 0903 298 229)

7. 5. 2014 Čingov - Košiarny briežok 
- Sovia skala - Čingov

Čingov 
(9.30 h)
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Som veľmi spokojná... Nečakala som, že príprava a realizá-
cia Zóny bez peňazí môže byť taká zábava. Najväčšiu zásluhu 
na tom má náš pracovný tím – zložený z aktívnych členov 
občianskych združení MC Dietka, Koreň a Na boso – a ich 
zanietenie pre dobrú vec, za čo som im nesmierne vďačná. 
Je to ako mozaika – každý do nej vloží svoj kúsok, svoj čin, 
a tým prispeje k tomu, aby mohlo vzniknúť príjemné podujatie. 
Práve mi napadlo, že dobročinnosť je svojim spôsobom akási 

psychoterapia pre toho, kto ju poskytuje. Nemôžem zabud-
núť na hrejivý pocit, keď si spomeniem na príbeh jednej 
pani. Prišla hneď na začiatku – bola skromná, nenápadná 
– veľmi sa potešila veciam, čo našla pre deti. Má ich tri a pe-
ňazí málo. Po krátkom rozhovore sa dozvedám, že najviac si 
želá pre svoju 6-ročnú dcérku bicykel, ktorý si, žiaľ, nemôže 
dovoliť. Bola som trochu skeptická, nečakala som, že nie-
kto donesie bicykel. Ale poobede sa u nás zastavila iná pani 
s ponukou, že daruje starší nábytok a detské bicykle. Tie 
dve ženy stáli od seba 2 metre, stačilo ich len zoznámiť 
a všetko do seba krásne zapadlo. Tá skromná pani bola 
neskutočne dojatá, keď zistila, že vysnívaný bicykel na-
koniec dostane nielen dcérka, ale i syn. Ako bonus im 
ešte odniesla kolieskové korčule... A vždy, keď si na to spo-
meniem, zahreje ma ten zvláštny pocit, ktorý sa nedá kúpiť 
za všetky peniaze sveta. 
Takýchto príbehov sa tam odohralo viac. Mladá rodina v oča-
kávaní potomka odchádzala s autosedačkou, ergo-nosičom 
pre bábätká, oblečením – čo je v dnešnej dobe nemalá po-
moc. 
Úspech mal aj sprievodný program. 
Najbližšia Zóna bez peňazí sa bude konať počas letných 
prázdnin a budeme o nej včas informovať. 

Mgr. Mária Dutková

SPRAVODAJSTVO
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Yzákladných škôl možnosť vidieť spišských umelcov 
priamo uprostred ich tvorby. Zároveň sa ich mohli 
spýtať aj na všetko, čo ich zaujímalo. Konalo sa tu totiž 
podujatie s názvom Ako tvoria umelci. Deti sa počas 
neho oboznámili s rôznymi výtvarnými technikami. 

18. – 21. 3. prebiehala na stredných školách SR pí-
somná časť maturitných skúšok.

Týždenník Trend vyhlásil 19. – 20. 3. počas konfe-
rencie výsledky hodnotenia Trend Top reštaurácie 
a hotely 2014. V tomto ročníku bolo od mája 2013 
do februára 2014 hodnotených 240 reštaurácií, ho-
telov a penziónov. Ich recenzie a kompletné rebríčky 
sú k dispozícii na stránke www.restauracie.etrend.sk. 
Okrem najlepších stravovacích a ubytovacích zaria-
dení ocenil Trend aj 5 reštaurácií Trend Tip, ktorú do-
stávajú podniky, ktoré síce nie sú v absolútnej špičke, 
ale sú veľmi zaujímavé a obľúbené. Tento rok si takúto 
cenu odniesla aj reštaurácia Sottopassagio zo Sp. 
Novej Vsi. Medzi Trend Top šéfkuchármi bola oce-
nená Spišskonovovešťanka Eva Polomská, ktorá 
varí v spomínanej reštaurácii.

V Koncertnej sieni Reduty sa 20. 3. konalo obvodové 
kolo už 60. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov 
Kubín. V rámci neho svoj talent v prednese poézie 
a prózy predviedlo spolu 21 stredoškolákov. Porota 
nakoniec ocenila 6 súťažiacich, z ktorých prví dvaja 
postúpili do okresného kola. 

V našom meste sme si 21. 3. pripomenuli 75. výro-
čie tragických udalostí „Malá vojna“. Pri tejto prí-
ležitosti sa v Spišskom osvetovom stredisku konali 
prednášky pod názvom Varovanie minulosti. Po nich 
nasledoval sprievod mladých matičiarov centrom 
mesta a pietna spomienková slávnosť. V rámci nej bol 
odhalený nový pamätník, autorom ktorého je riaditeľ 
Mestského kultúrneho centra Ing. Emil Labaj. Počas 
slávnosti tragické udalosti symbolicky pripomenul 
nízky prelet legendárneho sovietskeho dvojplošníka 
„Kukuruznik“ spojený s ukážkou streľby.

V sobotu 22. 3. si v Obchodnom centre Madaras pri-
pomenuli Svetový deň vody. Počas dňa sa deti mohli 
vyblázniť v aquazorbingovom bazéne. Súťaženia chtiví 
návštevníci mali možnosť zúčastniť sa pokusu o vy-
tvorenie slovenského rekordu v štafetovom pití vody. 
Podujatie spestrila populárna hudobná skupina z vý-
chodného Slovenska Mloci.

22. 3. prebiehal v Koncertnej sieni Reduty 19. ročník 
súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmeti-
ke. V rámci neho si 80 žiakov Strednej odbornej školy 
preverovalo svoju kreativitu a šikovnosť v účesovej 
tvorbe. Ich výkony hodnotila odborná porota zložená 
z profesionálnych kaderníkov s dlhoročnými skúse-
nosťami. Svoj talent predviedli aj kozmetičky a nech-
tové dizajnérky. Do rúk šikovných študentov sa zveril aj 
primátor mesta Ján Volný so svojou zástupkyňou Leou 
Grečkovou. Okrem žiakov Strednej odbornej školy 
ukázali svoju prácu aj študenti zo Slovinska. Tí získa-
li odborné skúsenosti v rámci výmenného programu  
Leonardo da Vinci.

Stovky obyvateľov nášho mesta i okolia si 23. 3. ne-
nechalo ujsť odstrel 100-metrového továrenského 
komína v areáli OC Madaras. Použitých bolo na neho 
18 kg trhaviny a 60 rozbušiek. Osemstotonový kolos 
s dolným priemerom 8,18 m sa k zemi zosypal za pri-
bližne 10 sekúnd.

Klub dôchodcov Komenský si 24. 3. spoločným po-
sedením v reštaurácii Na korze pripomenul Deň uči-
teľov. Posedenie spríjemnili programom p. učiteľky 
MŠ J. Hanulu. Hosťami boli primátor PhDr. Ján Volný, 
PhD. a vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu 
mestského úradu Mgr. Dana Kováčová.

V pondelok 24. 3. sa domácemu publiku v Kine Mier 
predstavila česká rocková legenda Katapult v rámci 
svojho Slovakia tour 2014.

Okresný úrad Košice, odbor školstva v spolupráci 
s Centrom voľného času v Sp. Novej Vsi usporiadali 
Obvodné kolo stredných škôl v basketbale. Súťaž 
prebiehala 24. a 25. 3. v telocvični Hotelovej aka-

Recitátori, recitátorky a milovníci 
umenia a dobrého slova sa stretli 
8. a 9. apríla 2014 v GUS na okres-
nom kole najstaršej a verme, že aj 
najprestížnejšej súťaži v prednese  
poézie a prózy – Hviezdoslavov Ku-
bín. Tohtoročné 60-tiny súťaže ne-
súce sa v duchu sloganu „mašlička 
za dobré slovo“, mohol pocítiť každý 
účastník na vlastnej koži. Červené, ru-
žové, žlté, zelené... mašličky s bielymi 
bodkami sa hmýrili ovzduším. Veľké 

čiernobiele mašle – viazanky, hrdo zviazané na krku porotcov, zas v trojiciach vysedávali, počúvali a hodnotili. Bodko-
vaná mašlička týmto dňom odštartovala novú tradíciu spätú s menom známeho básnika a súťaže pomenovanej po ňom. 
Zostáva len veriť, že rovnako ako organizátor súťaže – Spišské osvetové stredisko pracuje na udržaní a vybudovaní 
kvalitnej značky tejto recitačnej súťaže, aj samotní interpreti budú z roka na rok zlepšovať svoju prípravu a nastavovať 
latku čoraz vyššie a vyššie. Výsledky nájdete na www.osvetasnv.sk. Mgr. Monika Tkáčová, SOS

HVIEZDOSLAVOVA MAŠĽA 
OSLAVUJE 60-TKU

ZÓNA BEZ PEŇAZÍ

Ján Móry bol hudobný skladateľ a pedagóg. Po absolvovaní 
katolíckeho gymnázia v Banskej Bystrici študoval na Vysokej 
škole obchodnej v Budapešti. V hre na klavíri sa vzdelával 
u prof. Jakuba Scheinbergera v Banskej Bystrici. Kompo-
zíciu študoval u prof. Sándora Dobóa v Budapešti a u Her-
mana Büchela v Berlíne. Do roku 1921 viedol rodinný obchod 
v Banskej Bystrici, ktorý predal súrodencom Klimovcom. Naj-
dlhšie pôsobil ako majiteľ hotelového areálu Móry na Novom 
Štrbskom Plese. Spolu s manželkou Magdou tu usporadúval 
hudobné salóny, na ktorých obaja aj s hosťami koncertne 
účinkovali. Radiojournal Košice z nich vysielal priame pre-
nosy. Po uvalení národnej správy na všetok majetok a vyhos-
tení z rodinnej vily žil s manželkou a tromi dcérami od roku 
1945 v Spišskej Novej Vsi. Tu pôsobil najprv ako orga-
nista, zakrátko ako učiteľ a v rokoch 1945 - 1959 ako 
riaditeľ Hudobnej školy. Dnes túto skutočnosť pripomína 
pamätná tabuľa inštalovaná na budove bývalej školy na Zim-
nej ul. č. 55. Zvyšok svojho života prežil v Bratislave, kde 
aj zomrel.
Spomínaná publikácia predstavuje osobnosť Jána Móryho 
a dobu, v ktorej skladateľ žil, zažíval umelecké i obchodné 

uznanie, slávu na domácich a zahraničných operetných scé-
nach i vo vysielaní rozhlasu, ale aj životné sklamania a pády. 
Knihu vydala Slovenská muzikologická asociácia Bratislava 
v spolupráci s Ústavom hudobnej vedy Slovenskej akadémie 
vied Bratislava. Jej vydanie finančne podporilo aj Mesto Spiš-
ská Nová Ves.  Eda

NOVÁ PUBLIKÁCIA O JÁNOVI MÓRYM
14. apríla bola v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici uvedená do života publikácia 
Ján Móry – Tatranský skladateľ a hotelier autorky Marianny Bárdiovej. Jedna zo šiestich ka-
pitol tejto monografie je venovaná jeho životu a tvorbe v Sp. Novej Vsi v rokoch 1945 – 1962.
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Y démie a SOŠ drevárskej. Počas prvého dňa súťažili 
chlapci v dvoch skupinách. Vo finále porazila SOŠ 
Markušovská cesta Technickú akadémiu 49 : 31. 
V zápase o bronzovú priečku zvíťazilo Gymnázium 
Školská ul. nad Gymnáziom Javorová ul. 37 : 32. 
Druhý deň proti sebe nastúpili dievčatá, ktoré hrali 
systémom každý s každým. Prvé miesto si odniesli 
dievčatá z Gymnázia Školská ul. Druhé skončili Krom-
pašanky. Tretie miesto obsadila SOŠ ekonomická.

Študent brnenskej architektúry Jakub Ertl sa 25. 3. 
stretol s vedením nášho mesta, aby predstavil návrh 
na rekonštrukciu Pamätníka oslobodenia v parku 
pred Redutou. V ňom ráta s celoročným využitím tohto 
objektu, pričom samotný pamätník by ostal nedotknu-
tý, ale v jeho podzemí a okolí by vzniklo viacúčelové 
zariadenie. To by sa mohlo využívať ako turistické cen-
trum, príp. na kultúrne podujatia, prednášky alebo rôz-
ne iné akcie. Na pamätník by nadväzoval aj malý am-
fiteáter, kde by sa mohli organizovať väčšie podujatia. 
Kapacita vnútorných priestorov by bola 60 až 80 miest 
na sedenie. Amfiteáter by bol na státie. Tento zaujíma-
vý projekt si však vyžaduje vynaloženie nie malých 
finančných prostriedkov, ktoré v mestskom rozpočte 
v súčasnosti nie sú. Možnosťou na jeho realizáciu by 
teda bolo uchádzať sa o získanie dotácie z eurofondov 
v prípade vyhlásenia výzvy.

V Spišskom osvetovom stredisku sa 26. 3. uskutočnil 
22. ročník Regionálnej prehliadky amatérskej filmo-
vej tvorby Cineama 2014. Tento rok na nej súťažilo 
spolu 17 filmov. Rozdelené boli podľa veku filmárov do 
3 kategórií a tematickej kategórie, kde bol prihlásený 
film na tému 10. výročia vstupu do EÚ. Prevažnú časť 
tvorili súťažiaci z nášho mesta. Silné zastúpenie mal aj 
Poprad a Gelnica. Jednotlivé snímky hodnotila odbor-
ná porota. V kategórii nad 21 rokov získal 1. miesto 
Štefan Bartko. V kategórii od 16 do 21 rokov získala 
prvenstvo Laura Kočanová. V kategórii do 16 rokov 
zabodoval kolektív Základnej umeleckej školy v Po-
prade. Hlavnú cenu prehliadky získal film Tibora Mori-
hladka. Cenu poroty získala snímka Petra Leška.

Základná umelecká škola v Sp. Novej Vsi 26. 3. pri-
vítala jedno z najkrajších ročných období tradičným 
Jarným koncertom. Počas neho sa predstavili talen-
tovaní žiaci uvedenej školy.

MO JDS v SNV 27. 3. hodnotila svoju prácu na vý-
ročnej členskej schôdzi. Členovia konštatovali, že 
činnosť MO je bohatá a rôznorodá. Výbor MO JDS 
sa snaží ponúkať zaujímavé aktivity. Okrem iných  
zaujímavých turistických akcií realizovali už 17. ročník 
výstupu na Dreveník. Podarilo sa im vystihnúť čas, 
keď kvitne v plnej kráse poniklec slovenský. Navštívili 
aj kostol v Žehre a so záujmom si pozreli fresky, ktoré 
sú zapísane v zoznamoch UNESCO ako svetové kul-
túrne dedičstvo.

Mesto Sp. Nová Ves usporiadalo 27. 3. v Koncertnej 
sieni Reduty slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa 
učiteľov. Počas nej boli ocenení učitelia materských, 
základných a stredných škôl. Ocenená bola tiež uči-
teľka PaedDr. Alena Grecová, ktorá aj napriek tomu, 
že je už dlhé roky v dôchodku, v škole stále pomáha 
a pripravuje deti na biologickú olympiádu.

16 dôchodcov OO JDS (Spišská Nová Ves, Spiš-
ské Vlachy, Krompachy, Harichovce, Markušovce, 
Odorín) recitovalo 28. 3. básne venované životu 
seniorov. Deväť žiakov z MŠ Komenského ulica, ZŠ 
Nad Medzou a študentov Gymnázia, Školská ulica 
(Š. Kožík, J. Okály) doplnilo obraz tvorby básnikov pre 
seniorov. Hudobné prepojenie zabezpečili M. Pižem, 
študent FF Nitra a M. Livora, študent ZUŠ Spišská 
Nová Ves. Hosťom podujatia bol DS Hviezdoslav (Ing. 
P. König, J. Gavlák, A. Wachterová, B. Tauberová). 
Predstavili sa s prednesom básní aj ukážkou J. Milčá-
ka Klietka. Podujatie otvoril predseda ÚRK a OO JDS 
Ing. L. Dula a pomyselnú taktovku odovzdal autorke 
projektu Mgr. J. Prochotskej, podpredsedníčke OO 
JDS a členkám MO JDS. Podpora samospráv bola 
prejavená účasťou poslankyne VÚC a primátorky 
Krompách Ing. I. Rušinovej, poslanca MsZ a prednos-

SPRAVODAJSTVO

Vplyvom vysokých teplôt a nedostatku zrážok dochádza kaž-
doročne v jarnom období k zvýšeniu rizika vzniku požiarov 
na trávnatom poraste a na lesných pozemkoch, ktoré môžu 
spôsobiť veľké materiálne a environmentálne škody a ohroziť 
zdravie a život osôb. Jar k nám sotva zavítala a Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej 
Novej Vsi vo svojom územnom obvode, teda v okrese 
Spišská Nová Ves a Gelnica, zaznamenalo od začiatku 
roka k 31. 3. 2014 79 požiarov trávnatého porastu so 
škodou 2 660 € a 15 požiarov lesného porastu s celko-
vou priamou škodou 15 290 €. Likvidácia predovšetkým 
lesných požiarov je finančne veľmi náročná a vyžaduje si na-
sadenie veľkého počtu hasičov a techniky. 
Oheň založený v prírodnom prostredí sa môže ľahko vymknúť 
kontrole a mať závažné následky, a to nie len materiálne, ale 
môže viesť k zraneniu či dokonca k stratám na ľudských ži-
votoch. Aby sme sa v zdraví mohli tešiť z nášho prekrásneho 

okolia, pamätajte na dodržiavanie týchto zásad:
• Nezakladajte oheň v priestoroch alebo na miestach, kde 

môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
• Je zakázané zakladanie ohňa v čase zvýšeného nebezpe-

čenstva vzniku požiaru.
• Dodržujte zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stro-

mov. Vyhnete sa tak porušeniu zákona o ochrane pred 
požiarmi a pokute až do výšky 331 € pre fyzické osoby 
a 16 596 € pre právnické osoby, resp. fyzické osoby – 
podnikateľov.

• Dodržiavajte vyznačené zákazy a príkazy, týkajúce sa 
ochrany pred požiarmi.

• Nefajčite a nepoužívajte otvorený plameň na miestach 
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

• Každý požiar ohláste na telefónnom čísle 150 alebo 112. 
mjr. Ing. Táňa Moleková

Okresné riaditeľstvo HaZZ Sp. Nová Ves

Od mája 2014 budú vykonávané preventívne protipo-
žiarne kontroly v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi 
a VZN č. 4/2005 - Požiarneho poriadku Mesta Spišská Nová 
Ves:
• v rodinných domoch a obytných domoch, okrem bytov, 
a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb 
(na povalách, v suterénnych a pivničných priestoroch, hospo-
dárskych budovách, garážach, dielňach a pod.) na uliciach: 
J. Hanulu, Slovenská, Brusník, Puškinova, Čsl. armády, 
Železničná, Ing. Straku, Mudroňova, Zábojského, Kollá-
rova, Zvonárska, Drevárska, Mlynská, Podskala, Teplič-
ská cesta, Hájik, Letná, Zimná, Rybárska;
• v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnika-
teľov sídliacich na uliciach: Zimná, J. Hanulu, Stará cesta, 
Banícka, Rázusova, Škultétyho, Elektrárenská, Fraňa 
Kráľa, Ing. O. Kožucha, Radničné námestie, Konrádova.
Kontroly budú vykonávať členovia Dobrovoľného hasičského 

zboru mesta, ktorí sa na požiadanie pred vykonaním kontroly 
preukážu poverením mesta spolu s občianskym preukazom.
Preventívnou protipožiarnou kontrolou sa preveruje dodržia-
vanie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.
Členovia kontrolných skupín sú pri vykonávaní preventívnych 
protipožiarnych kontrol oprávnení vstupovať do objektov, vy-
konávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej 
dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a po-
žadovať odstránenie zistených nedostatkov bez zbytočného 
odkladu.
Žiadame občanov a príslušných zamestnancov práv-
nických osôb a fyzické osoby - podnikateľov, aby aj vo 
vlastnom záujme umožnili vstup a výkon týchto protipo-
žiarnych kontrol, ktoré pomôžu odhaliť požiarne nedostatky 
a tak predchádzať vzniku požiarov a škôd na zdraví, živote 
i majetku. Ďakujeme za pochopenie.

Peter Klein, referát požiarnej ochrany, MsÚ

PREDCHÁDZAJME VZNIKU POŽIAROV

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY

S príchodom jari sú spojené aj jarné práce, a tak ožíva aj 
ZÁzračné ZElené MIEsto, ktoré bolo spomenuté v minulom 
čísle. Sľúbili sme informovať o pripravovaných brigádach 
a workshopoch. „Prvá tohtoročná brigáda prebehla v so-
botu 12. apríla, kedy sme toto územie vyčistili od odpadkov, 
vyhrabali suchú trávu, vysadili prvé ovocné kríky a posta-
vili prútené kompostovisko. Zúčastnilo sa 8 osôb, vrátane 
detí,“ uviedla Mária Klimová, členka projektového tímu. 
Ďalej tu 27. apríla prebehlo veľké upratovanie, v rámci ktorého 
bolo územie a jeho okolie (medze, močariská) vyčistené, po-
kosené a pripravené na workshopy.
Na nasledujúce jarné obdobie je naplánovaných niekoľko 
akcií:

10. – 11. 5. Workshop – Vŕbové stavby – účastníci sa nau-
čia postaviť jednoduchý plot i zložitejšie típí z vŕbových prútov, 
ktoré sú obľúbenými prvkami záhrad, parkov a detských ihrísk. 
24. – 25. 5. Workshop – Stredostret - z rôznych dostup-
ných materiálov postavíme kruhové miesto s posedením pre 
stretávanie návštevníkov.
13. – 14. 6. Workshop – Hlinená stavba – jedná sa o nie-
koľko metrov dlhú zahnutú stenu z najstaršieho a najpoužíva-
nejšieho stavebného materiálu – nepálenej hliny, do ktorej 
zakomponujeme rôzne prvky (pneumatiky, fľaše). Bude slúžiť 
ako preliezačka pre deti i miesto na posedenie. 
Pridajte sa k nám, budeme vďační za akúkoľvek pomoc pri 
realizácii nášho projektu.   Mária Dutková

Areál a okolie Strediska vzdelávania a prípravy VTÚ KM CO 
vo Ferčekovciach (SVP) boli 15. 4. 2014 dejiskom zlúče-
ného okresného kola Súťaže mladých záchranárov CO. 
Organizátorom súťaže bol Okresný úrad Spišská Nová Ves 
v spolupráci s Okresným úradom Gelnica, SVP, Okresným 
riaditeľstvom PZ Spišská Nová Ves, Hasičským a záchranným 
zborom Spišská Nová Ves, HZS Slovenský raj a Územným 
spolkom Slovenského Červeného kríža Spišská Nová Ves. 
Súťaže sa zúčastnilo 11 štvorčlenných družstiev zo základ-
ných škôl a 8 ročných gymnázií okresov Spišská Nová Ves 
a Gelnica. Streľbu zo vzduchovky, vedomostné testy, prak-
tické overenie znalostí z civilnej ochrany, pobytu a pohybu 
v prírode, zdravotníckej prípravy a z hasenia malých požiarov 
súťažiaci absolvovali na trati dlhej 1 300 m v stanovenom ča-
sovom limite. Víťazom sa stalo družstvo zo ZŠ Komenského 
ul. Smižany. Víťazné družstvo spolu s druhým v poradí, druž-
stvom 8-ročného Gymnázia na Javorovej ulici Spišská Nová 

Ves postúpili na krajské kolo súťaže, ktoré sa bude konať 
15. 5. 2014 v Herľanoch. Súťaž sa konala za výraznej pod-
pory MV SR a Mesta Spišská Nová Ves. Kvalitné zázemie, 
organizáciu a hlavne prínos súťaže osobne zhodnotila aj vi-
ceprimátorka mesta Spišská Nová Ves a poslankyňa NR SR 
Mgr. Lea Grečková. Odbor kríz. riadenia, OÚ SNV

ZáZeMie

SÚŤAŽ MLADÝCH ZÁCHRANÁROV 
CIVILNEJ OCHRANY
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Ytu OÚ Ing. O. Majerníka a primátora Spišských Vlách 
Ľ. Fifíka.

Nadácia 858 po vyše troch mesiacoch 28. 3. 
v priestoroch Domu kultúry opäť zorganizovala Veľ-
konočný trh vlastných výrobkov. V rámci neho vyše 
30 domácich remeselníkov vystavovalo a predávalo 
vlastnoručne vyrobené výrobky. Príjemnú atmosféru 
doplnilo aj country vystúpenie.

170 rokov našej štátnej hymny si pripomenuli 
aj žiaci Materskej školy Komenského ulica z triedy 
pani učiteľky B. Červenickej a Materskej školy na Ul. 
S. Tomášika z triedy pánov učiteľov Mgr. M. Liteckej 
a T. Blaška. Predsedníčka MO MS Mgr. J. Prochotská 
žiakom porozprávala, kedy, kde a za akých okolností 
J. Matuška napísal báseň Dobrovoľnícka. Videli por-
trét, pamätnú medailu aj sa zahrali pri skladaní veršov 
hymny. Naučili sa správať pri hraní hymny aj ju spievať.

29. 3. prebiehalo na Slovensku 2. kolo prezident-
ských volieb. Víťazom sa stal Andrej Kiska, ktorého 
volilo 1 307 065 občanov. Robert Fico získal 893 841 
hlasov. Volebná účasť dosiahla 50,48 %. V Sp. Novej 
Vsi väčšina občanov hlasovala za Andreja Kisku, ktorý 
získal 8 784 hlasov, čo predstavuje 60,48 %. Roberta 
Fica volilo 5 738 občanov (39,51 %). Andrej Kiska sa 
funkcie prezidenta SR ujme 15. 6. zložením sľubu.

Od 31. 3. do 6. 4. prebiehal na Slovensku Týždeň 
slovenských knižníc. Pri tejto príležitosti pripravi-
la Spišská knižnica pre svojich návštevníkov týždeň 
otvorených dverí a rôzne ďalšie akcie, ako napr. lite-
rárne hodinky.

Správa Národného parku Slovenský raj 1. 4. pri 
príležitosti Dňa vtákov usporiadala pre školy Deň 
otvorených dverí spojený s výrobou vtáčích búdok 
a ukážkami sokoliarov.

V depe v Sp. Novej Vsi bola 1. 4. odhalená pamät-
ná tabuľa trom železničiarom, ktorí presne pred 
4 rokmi zahynuli pri vlakovom nešťastí na tunajšej 
železničnej stanici. Rušeň vtedy narazil do stojaceho 
osobného vlaku plnom ľudí. Pri nehode sa zranilo aj 
15 cestujúcich. Doteraz nie je známe, kto je za túto 
tragédiu zodpovedný. Jediným obžalovaným stále zo-
stáva výpravca.

Centrum voľného času zorganizovalo 1. a 2. 4. ob-
vodné kolo vo volejbale žiakov stredných škôl. 
Spolu 8 družstiev v kategórii chlapcov aj dievčat sú-
ťažilo v telocvični SOŠ drevárskej a SOŠ ekonomic-
kej. Okrem spišskonovoveských stredoškolákov sa 
súťaže zúčastnili aj Krompašania. Víťazné družstvá 
z oboch kategórií postupujú na krajskú súťaž.

Od 3. 4. do 6. 5. prebieha v Spišskom osvetovom 
stredisku súťažná postupová prehliadka amatérskej 
fotografickej tvorby AMFO 2014. Ide už o jej 42. roč-
ník, do ktorého sa prihlásilo 18 súťažiacich s vyše 
130 fotografiami. Výberová komisia po posúdení prác 
na výstavu vybrala 86 prác a vyše 50 odporučila na 
postup do krajského kola. Súťažiaci sú rozdelení do 
3 skupín podľa veku. Veľkému úspechu sa tešia aj tzv. 
fotografické experimenty.

Seniori z Klubu dôchodcov Lipa sa 4. 4. stretli na aprí-
lových žartíkoch. Išlo už o tretie takéto podujatie. 
Počas stretnutia si členovia rozprávali vtipy a súťažili 
o ten najlepší.

Návštevníkom čajovne Alchýmka sa 5. 4. po roku opäť 
predstavil liptovský folkový pesničkár Ján Svetlan 
Majerčík.

V nedeľu 6. 4. bolo na Zimnom štadióne zavŕšené ob-
dobie verejného korčuľovania. Poslednú možnosť 
zakorčuľovať si využila približne stovka záujemcov. 
V rámci tejto sezóny, ktorá začala v auguste 2013, 
bol zaznamenaný rekordný nárast návštevnosti. Pre 
porovnanie, v minulej sezóne bolo 4 170 a počas 
tohtoročnej 5 706 korčuľujúcich. Ide teda o nárast 
o 1 536 ľudí. Najväčší záujem o korčuľovanie bol za-
znamenaný počas školských prázdnin. Počas Vianoc 
bol počet korčuľujúcich na oboch ľadových plochách 
takmer 2 400.

SPRAVODAJSTVO

... Už Slovensko vstáva, putá si strháva. Hej, rodina milá, hodina odbila, žije matka sláva! Ešte jedle 
rastú na krivánskej strane. Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí a medzi nás vstane. (J. Matuška)

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi
pozýva členov a sympatizantov pripomenúť si

170. výročie vzniku štátnej hymny  
a exodu štúrovcov z Bratislavy do Levoče

30. 5. 2014 o 15.00 hod. v Dome Matice slovenskej.
Video prezentácia Mgr. P. Krausa a študentov Technickej akadémie za účasti miešaného speváckeho 

zboru mesta Spišská Nová Ves CANTUS VILLA NOVA vedeného Mgr. art. I. Gregom.
V pracovnej časti pokračujeme valným zhromaždením.

	 Milí	Spišskonovovešťania,	 táto	 rubrika	poskytuje	
priestor	pre	vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	
a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	

„Kedy prídu pracovníci orezať brezu na Ul. P. Jilemnického 
č. 2, sídl. Mier? Naposledy, ako tu boli, sľúbili, že prídu s plo-
šinou, pretože konáre nám zasahujú pomaličky do okien. 
Do dnešného dňa neprišli a čo chvíľa bude zastavené zre-
závanie. Dúfame, že nás nečaká ďalšie leto so zatvorenými 
oknami, keďže deti majú alergie a nehovoriac, že na koná-
roch si robí vtáctvo hniezda.“

Ul. P. Jilemnického, 14. 3. 2014

O spomínanej breze vieme. Keďže zákon povoľuje výrezy 
do konca marca, celá činnosť sa sústreďuje na výrezy. Od 
1. 4. 2014 sa činnosť presunula na orez a na túto dobu je 
naplánovaný aj orez spomínaného stromu. Ak spoločenstvo 
bytov chce uskutočniť výrez je potrebná žiadosť s podpismi 
dotknutých obyvateľov alebo zápis z domovej schôdze a do-
ručiť ju na MsÚ, oddelenie komunálneho servisu.

PaedDr. Ján Olejník 
ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ

„Mal by som zopár otázok, čo sa týka odpadového hos-
podárstva mesta: 1. Obyvatelia, ktorí separujú odpad, sú 
zvýhodnení čo sa týka poplatkov za komunálny odpad? 
2. Zberný dvor - dovolím si tvrdiť, že tretina objemu dove-
zeného na ZD sa dá ešte vyseparovať, nedá sa s tým nič 
robiť? 3. Mne osobne vadí, ak vidím našich spoluobčanov, 
ktorí tam rozoberajú staré drevené okná, pričom rámy si 
berú na kúrenie - smrad z farieb a rozpúšťadiel následne 
zamoruje mesto, dokedy? Vyberajú si tam lepšie pneuma-
tiky, diely z elektroniky, atď. Už to nie je v takom hojnom 
počte, ale je to na dennom poriadku...“ L., 18. 3. 2014

1. Na základe separácie a získania finančných prostriedkov 
z predaja produktov je cena za komunálny odpad v SNV dl-
hodobo jedna z najnižších na Slovensku. Takéto úvahy sú 
správne, ale ako zabezpečiť rozlíšenie, kto separuje a kto nie, 
nie je tak ľahko vyriešiť. 
2. Odpad dovezený na zberný dvor sa separuje a zabezpe-
čuje sa jeho ďalšie spracovanie alebo odborná likvidácia cez 
špecializované firmy. 
3. Pracovnici zberného dvora majú zákaz vydávať neopráv-
neným odberateľom všetok odpad, ktorý bol privezený na 
uloženie v zbernom dvore. Situácia, že príde skupina, ktorá 
vyžaduje vydanie hlavne dreva na pálenie sa dosť často opa-
kuje. Rieši sa to zásahom mestskej polície, ale často po prí-
chode hliadky je skupina preč. 

PaedDr. Ján Olejník 
ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ

„Zaujímalo by ma, či môžu byť umiestnené v obytnej zóne 
(priamo na záhrade medzi domami) úle plné včiel. Už teraz 
pri vešaní prádla nás obletujú a obávam sa, čo bude v lete. 
Na záhrade sa pohybujú aj deti.“ Dušan, 26. 3. 2014

V Slovenskej republike, ale aj celosvetovo, je snaha o plošný 
rozvoj včelárstva a zvyšovanie počtu včelstiev pre ich nezastu-
piteľnú funkciu pri opeľovaní rastlín. Chov včiel nie je schva-
ľovaný, ale podlieha registrácii v zmysle vyhlášky Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 206/2012 Z. z. 
o identifikácii a registrácií včelstiev. Pre umiestnenie včelstiev 

v intravilánoch obcí nie sú legislatívne obmedzenia. Chovateľ 
včiel v obytných zónach obcí môže vytvoriť podmienky chovu, 
ktoré minimalizujú možnosti zdravotného ohrozenia obyvateľov 
- počtom chovaných včelstiev, ich situovaním v súvislosti so 
susednými pozemkami alebo vytvorením bariér (vegetačné, 
stavebné). 

MVDr. Ivan Novák, Regionálna veterinárna  
a potravinová správa, Spišská Nová Ves 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva nemá kompetencie 
na povolenie alebo zakázanie umiestnenia včelích úľov v obyt-
nej zóne ani na akomkoľvek inom mieste, ale v predmetnej 
veci dáva v oblasti ochrany verejného zdravia nasledujúce 
stanovisko: 1. Chov včiel môže pôsobiť na okolie obťažujúco, 
citlivou skupinou sú hlavne deti. 2. U precitliveného človeka 
môže spôsobiť pichnutie včelou alergickú reakciu a v krajnom 
prípade aj smrť. 3. Odporúča sa z dôvodu ochrany verejného 
zdravia realizovať chov včiel v dostatočnej vzdialenosti od sú-
vislej obytnej zástavby.

Ing. Jana Murková, ved. odd. hygieny  
životného prostredia, Regionálny úrad verejného  

zdravotníctva, Spišská Nová Ves

„Je známe, že MsÚ sa snaží skrášliť životné prostredie. 
K ďalšiemu skrášleniu odporúčam upraviť obrubníky okolo 
trávnatej plochy oproti lekárni Pharmacie na železničnej 
stanici v Sp. Novej Vsi alebo aspoň ich odpratať, nakoľko 
obrubníky sú rozhádzané v tráve.“

Michal F., list, 10. 4. 2014

Obrubníky boli v priebehu 17. týždňa upravené. Ďakujeme 
za podnet.

Mesto Spišská Nová Ves

„Zvýšením počtu áut sa zvýšila aj potreba parkovacích 
miest. Pri návšteve NsP sú denne obsadené všetky parkova-
cie miesta, ba mestská polícia skoro denne rieši zakázané 
státie v okolí NsP vrátane miest vyhradených pre osoby 
ZŤP. Parkovanie sa umožnilo aj vedľa parkoviska medzi 
stromami, no žiaľ počas dažďov je parkovanie nemožné! 
V mene viacerých vodičov áut, prosíme, navoziť stavebné 
zvyšky, kamene, asfaltovú drť vedľa betónovej dlažby, čím 
by sa zabezpečilo až 50 parkovacích miest.“

Michal F., list, 10. 4. 2014

Parkovanie pri NsP je plne v réžii vlastníka nemocnice a pri-
ľahlých pozemkov. Mesto v prípade záujmu vlastníka dokáže 
poskytnúť materiál - frézovaný asfalt pre potreby spevnenia 
spomínaných plôch.

Ing. Peter Susa
ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Voľné parkovanie v areáli nemocníc je všeobecný problém 
na Slovensku. Kapacita parkovacích miest nebola historicky 
dimenzovaná na súčasné potreby. Nemocnica v Spišskej No-
vej Vsi o tejto situácii vie a hľadá riešenie. Rekonštrukcia par-
koviska s jeho rozšírením a inštaláciou parkovacej techniky 
predstavuje významnú investičnú náročnosť a rešpektovanie 
stavebného zákona. V tomto momente máme pripravený ná-
vrh dočasného rozšírenia parkovacích plôch, ktorý však musí 
najprv odobriť mesto a mestská polícia. 

 Tomáš Kráľ, hovorca siete  
regionálnych nemocníc Svet zdravia

LISTÁREŇ
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 Materská škola 
S. Tomášika 5: 

Hravo - zdravo, 
cestou - necestou
Materská škola je zame-
raná na preferovanie en-

vironmentálneho a zdravého 
životného štýlu detí. Organizuje rôzne vychádzky 
a výlety do prírody, športové aktivity. Niekoľko rokov 
sa deti zúčastňujú korčuľovania na zimnom štadióne. 
Od septembra až do konca marca sa korčuľovania zú-
častnili deti od 3 do 6 rokov. Konalo sa raz v týždni aj 
za účasti rodičov. Okrem rozvíjania pohybových zruč-
ností sa deťom upevnilo zdravie, čo sa odzrkadlilo aj 
na zníženej chorobnosti.

 1. miesto vo florbale získali 
žiačky ZŠ Nad Medzou
27. marca 2014 sa mladšie žiačky ZŠ Nad Medzou 
v Spišskej Novej Vsi zúčastnili okresného kola vo flor-
bale. Naše dievčatá vyhrali všetky zápasy a na turnaji 
obsadili prvé miesto. Víťazstvo im umožnilo postup do 
krajského kola, ktoré sa uskutoční 25. apríla 2014 
v Michalovciach. Víťaznému družstvu dievčat blaho-
želáme.

 Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
8. 4. 2014 sa v priestoroch Galérie umelcov Spiša 
v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo okresné kolo súťaže 
umeleckého prednesu poézie a prózy – Hviezdosla-
vov Kubín. Žiačka ZŠ Nad Medzou 1 Sarah Ogur-
čáková získala v kategórii poézia 2. miesto a žiak 
Samuel Peter Cibula v kategórii próza 1. miesto. 

 Chemická olympiáda – okresné kolo
27. marca 2014 sa v Základnej škole Nad Medzou 1 
v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo okresné kolo Che-
mickej olympiády – kategória D. Všetci súťažiaci sa 
potrápili nielen nad otázkami z teoretickej časti, ale 
vyskúšali si svoje zručnosti aj v praktickej časti. V kon-
kurencii žiakov základných škôl a osemročných gym-
názií okresu Spišská Nová Ves sa Lucia Grešová, 
žiačka IX.A triedy ZŠ Nad Medzou umiestnila na 
2. mieste. 

 Návrat do minulosti bez elektriny
Žiaci 1. - 4. roč. ZŠ na Lipovej ulici sa 20. 3. 2014 
v Múzeu Spiša zúčastnili prednášky na tému „Ná-
vrat do minulosti bez elektriny“. Najväčší ohlas mal 
zobúvak na čižmy, drevená nádoba na výrobu cuk-
ríkov, ručná vŕtačka na zuby, misa naplnená uhlíkmi 
- na vyhriatie postele a ďalšie predmety, ktoré sa už 
v dnešnej dobe ani nepoužívajú.

 Chlapci ZŠ Lipová postúpili 
na Majstrovstvá SR v basketbale 
26. marca sa chlapci ZŠ Lipová ul. zúčastnili Maj-
strovstiev Košického kraja v basketbale žiakov ZŠ, 
ktorých organizátorom bolo súkromné Centrum voľ-
ného času Valaliky. Stretlo sa tam 10 družstiev, víťa-
zov obvodných kôl v rámci celého Košického kraja. 
Po výbornom výkone chlapci zvíťazili a vybojovali si 
postup na Majstrovstvá SR.

 Návšteva herečky v škole
Štvrtákov ZŠ, Z. Nejedlého 2 navštívila herečka Kata-
rína Turčanová, ktorá žiakom predniesla dramatizáciu 
textu v rámci projektu 7 x 7 x 7. Herečka žiakom vy-
svetlila estetické hodnoty umeleckej literatúry, pred-
niesla umelecký text, po ktorom nasledovala diskusia. 
Video na stránke školy a na adrese: https://www.yo-
utube.com/watch?v=w6JfHLhRq98#t=143 

 Deň vody
Žiaci prvého stupňa ZŠ Z. Nejedlého 2 oslávili Deň 
vody rôznymi činnosťami. Napríklad prišli do školy 
oblečení v modrom, premenili sa na kvapôčky Kvap-
kov a Kvapky, vyfarbovali pracovné listy s Čľupkom, 
kreslili kolobeh vody, zaplávali si v školskom bazéne, 
kde objavovali molekuly vody, s ktorými aj cvičili. Po-
poludní aktivity pokračovali v podobe súťaží a kvízov, 
skladania obrázkov, ochutnávok nápojov so zapiso-
vaním výsledkov. Všade sa pila čistá voda, hral sa 
bowling s plastovými fľašami. Vyhral každý, kto as-
poň na chvíľku uvažoval nad nevyhnutnosťou vody pre 
náš život. Za pekné podujatie treba poďakovať Mgr. 
Stele Tomaščíkovej a Mgr. Štefánii Makulovej, ktoré 

podujatie zorganizovali. https://www.youtube.com/
watch?v=c-xzs7UubKI#t=29 

 Peer-aktivisti
Do programu peer aktivistov sa prihlásili aj žiačky ZŠ 
Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi. Po absolvovaní 
školení rovesníckeho programu peer to peer (roves-
ník - rovesníkovi) absolvovali besedy so svojimi ro-
vesníkmi. Žiaci boli aktívni a zapájali sa do diskusie. 
Zároveň boli poučení, že sa so svojimi problémami 
môžu obrátiť na kamarátov, rodinu, Centrum pedago-
gicko-psychologického poradenstva a prevencie so 
sídlom na Letnej ul. 66 v Spišskej Novej Vsi, p. učiteľa 
Buríka (koordinátora prevencie) alebo na výchovnú 
poradkyňu p. Vargovú alebo na mladé peer-aktivistky 
z 8. C - V. Kubincovú, K. Neupauerovú, D. Pamulovú 
a Ľ. Vikartovskú.

 Úspechy Petra Štarka
V CVČ Domino v Košiciach sa 1. 4. 2014 uskutočnil 
6. ročník Krajského kola dejepisnej olympiády. Náš 
obvod reprezentovali víťazi obvodného kola, medzi 
ktorými boli i traja žiaci zo ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha 
v Spišskej Novej Vsi. V tejto na vedomosti náročnej 
súťaži sa veľmi dobre darilo žiakovi 9. ročníka Pet-
rovi Štarkovi, ktorý vo svojej kategórii obsadil pekné 
4. miesto. Žiaka pripravovala Mgr. Magdaléna Šiš-
ková. Darilo sa mu aj v krajskom kole matematickej 
olympiády, keď z 24 možných bodov získal 21. 

 3. miesto v biologickej 
olympiáde získala žiačka ZŠ Hutnícka ul.
2. apríla sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 
v biologickej olympiáde, kat. C. Žiačka 8. ročníka 
Kristína Šimová zo ZŠ na Hutníckej ulici obsadila 
3. miesto s prácou „Výskyt inváznych rastlín na síd-
lisku Západ I“. Žiačku pripravovala p. uč. Ing. Eva Ho-
vancová. 

 Divadelný súbor Daisy v škole
Žiaci ZŠ Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi v spo-
lupráci s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry 
založili dramatický súbor s názvom Daisy. 11. marca 
sa v Spišskom divadle zúčastnili regionálnej postupo-
vej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti 
Z rozprávky do rozprávky s hrou Spišská bosorka od 
p. Karpinského pod vedením p. uč. Mgr. V. Novotnej.

 Žiaci zo ZŠ Komenského 2 
vytvorili leporelo k ZOH
Veľkou športovou udalosťou – ZOH v Soči 2014 
sa niesol celý mesiac február na ZŠ Komenského 
2 v Spišskej Novej Vsi. Okrem absolvovania be-
sied, prednášok a súťaží žiaci školy vytvorili nadroz-
merné leporelo „Tešíme sa na ZOH v Soči“, v ktorom 
každá strana knihy bola venovaná jednej športovej 
disciplíne. Deti tiež vytvárali olympijskú zástavu z rôz-
nych materiálov – z cestovín, papiera, odpadového 
materiálu a pod. Do akcie sa zapojili aj pani kuchárky, 
ktoré doplnili jedlá prílohami v olympijskej farbe dňa. 

 Shakespeare‘s Memorial
9. apríla 2014 sa uskutočnil 4. ročník súťaže v pred-
nese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakes- 
peare‘s Memorial. Odzneli ukážky autorov anglickej 
a americkej literatúry, ale aj vlastné práce žiakov. Svoj 
talent predviedlo 47 súťažiacich, žiakov prvých až de-
viatych ročníkov základných škôl, ktoré spadajú pod 
Školský úrad Spišská Nová Ves a Smižany. Organizáto-
rom tohto ročníka bola Základná škola na Komenského 
ul. 2 v Spišskej Novej Vsi. Výsledky nájdete na web 
stránke mesta v rubrike Aktuálne slovom a obrazom. 

 Teoretici bodovali 
na celoslovenskom kole v Hnúšti
Celoslovenského kola vedomostnej súťaže v Hnúšti 
sa 24. marca zúčastnila aj ZUŠ Spišská Nová Ves. 
Zastúpenie mala v kategóriách A, B. Družstvo A ka-
tegórie v zložení Zuzana Mackovjaková, Vanesa 
Labancová a Lucia Leskovjanská získalo štvrté 
miesto. Družstvo B kategórie v zložení Andrea Mac-
kovjaková, Daniel Dzurňák a Jakub Šťastný sa 
umiestnilo na piatom mieste. Žiakov na súťaž pripra-
voval Mgr. Stanislav Dvorský.

 Úspešný koncert s klaviristom 
Richardom Rikkonom
Projekt „Richard Rikkon a talenty mesta“ je dobre 
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Y V Kine Mier 6. 4. pred domácim publikom vystúpilo 
bratislavské tanečné divadlo ATak so svojim predsta-
vením Ecce Homo – Hľa človek. Divákom počas 
neho predviedli tanečné spracovanie Ježišovej cesty 
kríža sprevádzané pôvodnou slovenskou hudbou so 
silnými textami.

7. 4. sa v Koncertnej sieni Reduty konalo tradičné 
podujatie – predveľkonočné stretnutie rodín pod ná-
zvom „Veľka noc prichodzi...“. Organizátormi tohto 
stretnutia boli Únia žien Slovenska, okresná organizá-
cia Sp. Nová Ves, Dom Matice slovenskej Sp. Nová 
Ves, Spišské osvetové stredisko, Mestské kultúrne 
centrum a Základná umelecká škola v Sp. Novej Vsi. 
Obrady Veľkej noci a oslavu príchodu jari ozrejmili 
členovia folklórnej skupiny Jadlovec z Margecian. 
Súčasťou tohtoročného podujatia boli aj rozhovory so 
vzácnymi hosťami, konkrétne s rodinou Šterbákovou 
zo Sp. Novej Vsi. Po skončení si návštevníci mohli pre-
zrieť výstavky pod názvom „Veľká noc u nás doma“. 
Podujatie bolo organizované aj vďaka podpore Mesta 
Sp. Nová Ves a Domu Matice slovenskej v Sp. Novej 
Vsi.

V rámci projektu Výmena medzinárodných skúse-
ností a dobrej praxe v sociálnej oblasti navštívila 
v apríli naše mesto ďalšia skupina sociálnych pracov-
níkov z partnerského mesta Havlíčkův Brod.

Dátum 8. 4. bol ustanovený za Medzinárodný deň 
Rómov. Pri tejto príležitosti sa v Spišskej knižnici ko-
nala beseda. Jej cieľom bolo ukázať rómskym teena-
gerom, že vzdelanie je dôležité.

V Múzeu Spiša 8. 4. odštartovala vernisážou výstava 
s názvom Agentky rovnosti. Prezentované sú na nej 
fotografie z činnosti OZ SPOLU – Slovensko zame-
ranej na prácu s rómskymi ženami najmä v lokalitách 
Spiša.

Štúdio Spišského divadla uviedlo 9. 4. premiéru di-
vadelnej hry R. I. P. od autora Eugene O’Neilla. Ide 
o spojenie jeho jednoaktoviek Hughie a Pred raňaj-
kami.

Liga proti rakovine organizovala 11. 4. v slovenských 
mestách už po sedemnástykrát verejnú zbierku Deň 
narcisov. Dobrovoľníci sa vybrali do ulíc aj v našom 
meste a za ľubovoľný príspevok rozdávali žlté narcisy 
symbolizujúce nádej. Výťažok celej zbierky bude pou-
žitý na konkrétnu pomoc onkologickým pacientom, na 
podporu nemocníc a osvety pre celú verejnosť, najmä 
mladých ľudí. Prispieť môžete i naďalej zaslaním SMS 
s ľubovoľným textom na číslo 848 u všetkých mobil-
ných operátorov (cena 1 SMS je 2 €) alebo priamo na 
účet Dňa narcisov 2629740400/1100.

Chorus Iglovia 11. – 13. 4. reprezentoval Sp. Novú 
Ves v partnerskom maďarskom meste Kisújszál-
lás. Spišskonovoveský zbor bol pozvaný na oslavy 
30. výročia vzniku zboru Phoenix, v ktorom spieva 
i primátor Kisújszállásu István Kecze.

Spišské divadlo uviedlo 13. 4. premiéru divadelnej 
hry Za dve kvapky veľa vody z dielne autorov Kamila 
Žišku a Tibora Kubičku. Zúčastnil sa jej aj Anton Ma-
rec, autor knihy Spišské povesti na motívy ktorej bola 
hra spracovaná.

Od 14. do 17. 4. prebiehal v podchode na Letnej ul. 
49 Veľkonočný trh remeselnej dielne klientov domo-
vov sociálnych služieb. Počas nej si návštevníci mohli 
pozrieť tvorbu mentálne a zdravotne postihnutých 
a zároveň kúpou výrobkov pomôcť začleniť sa do pri-
rodzeného sociálneho prostredia.

Letohrádok Dardanely bol dlhé desaťročia nedo-
končenou stavbou. V roku 1983 bola ukončená re-
konštrukcia, ktorá mu vdýchla nový život. Po 30-tich 
rokoch sa tu však opäť prejavil zub času. Po päťroč-
nom úsilí vedenia Múzea Spiša bol schválený pro-
jekt na jeho rekonštrukciu. S jednotlivými prácami 
sa začalo 15. 4. V rámci nich bude zrekonštruovaný 
interiér, exteriér i priľahlé objekty. Zrekonštruovaná 
bude napr. fasáda letohrádku a sprístupniť by sa mali 
priestory v suteréne, ktoré budú slúžiť na klubovú 
a prednáškovú činnosť. Ďalej prebehne tiež debarie-
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známy po celom Slovensku. Spišskonovoveská ZUŠ 
zareagovala na možnosť ponúknuť žiakom prácu 
s koncertným umelcom. Talentovaní žiaci si mohli 
vyskúšať profesionálnu prácu s umelcom veľkého 
formátu. Spoločný projekt vyvrcholil glakoncertom 
19. marca 2014 v Koncertnej sieni Reduty. Na ňom 
sa predstavilo 13 žiakov a tiež aj R. Rikkon, ktorý 
predviedol sólové skladby. Samotný umelec zhodnotil 
prácu so žiakmi a učiteľmi takto: „Som veľmi prekva-
pený úrovňou tejto ZUŠ. Je tu veľmi dobré pedago-
gické vedenie a veľa talentovaných detí, s ktorými 
som našiel spoločnú hudobnú reč.“ 

 Týždeň úcty k životu 
v ZŠ sv. Cyrila a Metoda
25. marec je Dňom počatého dieťaťa, preto sa v ZŠ 
sv. Cyrila a Metoda v týždni od 24. do 28. marca 
zamerali na uvedomenie si hodnoty života. Počas 
celého týždňa školákov zdobili biele stužky ako sym-
bol úcty k životu od počatia až po prirodzenú smrť. 
Ôsmaci a deviataci si pozreli film Októbrové dieťa, 
ktorý hovorí o tom, ako sa vysporadúvajú so svojím ži-
votom mladí, ktorí neprijali svoje počaté dieťa, či sami 
boli neprijatí svojimi rodičmi. Na besede sa s Mgr. 
Ivanou Kovaľovou diskutovalo o fázach dorastania do 
zrelej lásky až po manželstvo, o prejavoch a obliekaní 
mladých, o úcte k sebe i navzájom. Týždeň zavŕšili 
modlitbou krížovej cesty, ktorá bola obetovaná za 
nenarodené deti.

 Úspechy žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda
V mesiacoch marec a apríl sa koná množstvo súťaží, 
do ktorých sa zapájajú aj žiaci školy. V okresnom kole 
biblickej olympiády trojčlenné družstvo školy skončilo 
na 1. mieste. Tri žiačky školu reprezentovali na celo-
slovenskom kole súťaže ... A slovo bolo u Boha v Bra-
tislave. V obvodnom kole Pytagoriády mali štyroch 
úspešných riešiteľov, v obvodnom kole matematickej 
olympiády M. Štubňa obsadil 3. miesto. V okresných 
majstrovstvách gymnastického štvorboja získali druž-
stvá školy dve 1. a dve 2. miesta.

 Úspechy študentov Gymnázia 
na Školskej 7 v Spišskej Novej Vsi
Pavol Čuj, študent 4.A triedy, sa umiestnil na vý-
bornom 6. mieste celoslovenského kola biologickej 
olympiády a zabezpečil si miestenku na biologické 
sústredenie, z ktorého najúspešnejší študenti postú-
pia do medzinárodného kola. Ľubomír Tekeli získal 
3. miesto v krajskom kole geografickej olympiády. 
Lukáš Patera, študent III. C, sa stal víťazom kraj-
ského kola SOČ a postúpil do krajského kola.
Lesia Kožárová, študentka III. A, získala 3. miesto 
v celoslovenskom kole recitačnej súťaže kresťanskej 
poézie A slovo bolo u Boha. Frederika Bartošová, 
študentka IV. A, získala 1. miesto v krajskom kole re-
citačnej súťaže Vansovej Lomnička.

 Úspechy študentov Gymnázia 
na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi
Študent Ján Gerčák (kvarta B) z Gymnázia na Ja-
vorovej ulici na krajskom kole matematickej olym-
piády úspešne vyriešil zadané úlohy a z celkového 
počtu 58 súťažiacich obsadil vynikajúce 1. miesto. 
Svojim víťazstvom sa tak stal v svojej kategórii naj-
lepším matematikom nielen Spišskej Novej Vsi, no 
dokonca jedným zo štyroch najlepších Košického 
kraja. Svoju lásku k prírodným vedám Janko potvrdil 
i zapojením sa do fyzikálnej olympiády, kde si v ob-
vodnom kole s prehľadom vybojoval najcennejší kov - 
1. miesto. Zuzana Kozáková po obsadení 2. miesta 
v krajskom kole biologickej olympiády reprezentovala 
na celoslovenskom kole, kde s posterom s názvom 
„Výskyt peľových alergénov v ovzduší obce Marku-
šovce“, na ktorom spolupracovala s RNDr. Pavlom 
Chromým z Múzea Spiša, obsadila 4. miesto, pri-
čom od víťaza ju delili iba 4 body. Za svoju výnimočnú 
prácu získala Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Mi-
lana Triznu, PhD., vďaka ktorej je, už teraz ako štu-
dentka 1. ročníka gymnázia prijatá na univerzitu. 

 Cena za najlepšie espresso 
26. - 27. marca 2014 sa uskutočnila 1. Medzinárodná 
baristická súťaž „Bardejovský barista 2014“ na Hote-

lovej akadémii J. Andraščíka v Bardejove, na ktorej 
sa zúčastnili žiaci z Hotelovej akadémie zo Spišskej 
Novej Vsi. Na súťaži sa zúčastnilo 13 súťažiacich 
z 8 stredných škôl zo Slovenskej republiky, Poľska 
a Ukrajiny. Úspešní boli študenti tunajšej Hokejovej 
akadémie, keď 1. miesto získal František Vašák, 
3. miesto obsadila Katarína Findurová, ktorá získala 
zároveň aj Cenu za najlepšie espresso. Študentov pri-
pravovala odborná učiteľka Ing. Marcela Pavlisová. 

 Nádherný Slovenský raj
27. marca 2014 sa žiaci SOŠ ekonomickej v Spišskej 
Novej Vsi (III. E a II. A) zúčastnili v spolupráci s pra-
covníkmi NP Slovenský raj čistenia vopred vybratej 
turistickej trasy. Žiaci vyčistili prírodu od odpadkov.

 Úspešný projekt SOŠ ekonomickej
Technická univerzita, Ekonomická fakulta v Koši-
ciach v spolupráci s Informačnou kanceláriou  
Európskeho parlamentu na Slovensku pripravila 
pre žiakov stredných škôl v Košickom a Prešovskom 
kraji súťaž pod názvom EUROFONDUE. Podmienkou 
bolo vypracovanie a predloženie verejnoprospešného 
projektu, ktorý bude slúžiť občanom regiónu.
Do súťaže sa zapojili žiačky SOŠ ekonomickej v Spiš-
skej Novej Vsi Jana Stanislavová a Miriam Tká-
čová. S podporou poslankyne NR SR a zástupkyne 
primátora mesta Mgr. Lei Grečkovej vypracovali pro-
jekt na predaj lacných potravín pre ľudí, ktorí žijú pod 
hranicou životného minima. Z dvadsiatich štyroch 
súťažných tímov obsadili 2. miesto, získali zaujímavé 
ceny a možnosť podať si prihlášku na štúdium na eko-
nomickej fakulte zadarmo. 

 Ocenenie pre SOŠ 
na Markušovskej ceste 4 v SNV
Ocenenie Komenium Prix v kategórii „Úspešná  
realizácia europrojektov“ získal za rok 2013 riaditeľ 
Strednej odbornej školy na Markušovskej ceste 4 
v Spišskej Novej Vsi Ing. Vasiľ Kolesár za projekt pod 
názvom „Implementácia operačného programu vzde-
lávania žiakov v prostredí strednej odbornej školy“. 
Cieľom Ceny Komenium Prix je oceniť mimoriadne 
a vynikajúce výsledky v oblasti moderného manažova-
nia školy. Komisia tento projekt vyhodnotila a navrhla 
na ocenenie v podkategórii „stredné školy“ ako naj-
lepší projekt z takmer 700 realizovaných projektov.

 Žiaci SOŠ Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves 
sa zapojili do 36. ročníka stredoškolskej odbornej čin-
nosti (SOČ). Výsledkom boli samostatné práce žiakov 
študijných odborov. Práce žiakov v dvoch súťažných 
odboroch postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 
3. apríla 2014 v Košiciach. Krajské kolo prebiehalo 
formou postupových súťažných prehliadok najlepších 
prác nášho kraja a v odbore 05 Životné prostredie, 
geografia a geológia súťažili dve práce, žiaka Petra 
Krendželáka a žiaka Martina Horvátha. V odbore 
16 Umenie, umelecká tvorba postúpila práca Vero-
niky Repkovej. Peter Krendželák a Veronika Rep-
ková získali pekné 3. miesto. 

OZNAMY
 Na prelome mesiacov február – marec sa uči-

teľky 1. stupňa ZŠ sv. Cyrila a Metoda zapojili do 
Národného projektu KOMPRAX, vďaka ktorému 
sa 7. 5. 2014 o 16.30 h v Kine Mier uskutoční vy-
stúpenie detí „Darček pre mamičku“, na ktoré 
vás srdečne pozývame. Tešíme sa na spoločné 
stretnutie!

 Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská 
Nová Ves v šk. roku 2014/2015 opäť otvára 
športové triedy so zameraním na futbal, špor-
tovú streľbu, plávanie a volejbal. Ak má vaše 
dieťa záujem o šport a pohyb neváhajte. Bližšie 
informácie na t. č. 053/442 62 77. 

 ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves 
v spolupráci s „bronzovými hokejovými doras-
tencami HK Spišská Nová Ves“ pripravuje 
spustenie verejného in-line korčuľovania 
na ploche VSE Arény v areáli školy. Pod-
robný časový rozpis a organizácia korčuľo-
vania bude zverejnená na web stránke školy:  
www.komenskeho.snv.sk.

B
LE

S
K

O
VK

Yzácia, ktorá umožní vstup pre imobilných návštevní-
kov, oprava elektroinštalácií, výmena okenných výplní 
a opraví sa aj priľahlý domček na ubytovanie účinku-
júcich umelcov. Po skončení jednotlivých stavebných 
prác nastúpia reštaurátorské a inštaluje sa nová expo-
zícia. Rekonštrukcia by mala byť ukončená v polovici 
roku 2015 a predbežne je vyčíslená na vyše 1 mil. €.

Embraco Slovakia 15. 4. ocenila základné a mater-
ské školy, ktoré sa zapojili do 6. ročníka grantového 
programu Cena Embraco za ekológiu. Finančnú 
podporu vo výške 9 tis. € si rozdelia 4 základné školy 
(ZŠ Levočská, ZŠ Hutnícka, ZŠ Spišské Vlachy a ZŠ 
sv. Cyrila a Metoda) a 4 materské školy (MŠ Stolár-
ska, MŠ Slovenská, MŠ J. Hanulu a MŠ S. Tomášika). 
Hlavnou témou tohto ročníka bolo šírenie myšlienky 
dobrovoľníctva. Materské školy sa mali zamerať na 
spolunažívanie detí s prírodou.

16. 4. vláda na svojom rokovaní na návrh ministra 
hospodárstva Tomáša Malatinského odobrila finanč-
nú pomoc od štátu v celkovej výške 20,1 mil. € šes-
tici firiem, medzi nimi aj Embraco Slovakia. Uvedená 
spoločnosť vníma toto rozhodnutie ako výraz dôvery 
v podnikanie najväčšieho zamestnávateľa v spišskom 
regióne. Podľa oficiálneho stanoviska investičná pod-
pora vo výške 900 tis. € spočíva predovšetkým v da-
ňových úľavách. Aktuálnou novinkou z produktového 
portfólia Embraca je kondenzačná jednotka vyvinutá 
odborníkmi na Spiši, ktorá svojho prvého zákazníka 
našla vo Francúzsku.

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy 
J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi

pozýva všetky šikovné deti na 

TALENTOVÉ SKÚŠKY
5. - 6. mája 2014 (pondelok - utorok) 

v priestoroch školy od 13.00 do 17.00 hod.
Žiaci sú prijímaní na odbory:
• tanečný - klasický balet, moderný tanec, ľudový ta-

nec;
• výtvarný - kresba, maľba, grafika, modelovanie, pa-

ličkovaná čipka, počítačová grafika, keramika;
• literárno-dramatický - umelecký prednes, práca 

v divadelnom súbore;
• hudobný - klavír, akordeón, keyboard, husle, cim-

bal, spev, zborový spev, gitara, dychové nástroje: 
flauta, klarinet, saxofón, trúbka, trombón;

• NOVINKA: Otvárame nový odbor pre žiakov  
II. stupňa ZŠ - odbor audiovizuálnej a multimediál-
nej tvorby (práca s kamerou, so zvukom, strih a mo-
derovanie).

Bližšie informácie na tel. čísle: 053/446 12 40 
m.kacvinska@zus-snv.sk, www.zussnv.sk.

Zoologická záhrada  
vás pozýva na tieto akcie:

1. máj 2014
Za krásny a zdravý úsmev 
(Roadshow budúcich zubných lekárov)

18. máj 2014 
25. výročie založenia ZOO
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ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci máj 2014
STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA: GOTICKÁ CESTA  
 V OBRAZOCH ZO ZBIEROK GUS

NOVÁ STÁLA EXPOZÍCIA 
• JOZEF HANULA zo života a diela Jozefa Ha-
nulu zo zbierok galérie v piatich nosných okruhoch. 

AKTUÁLNE VÝSTAVY
od 1. 5. do 28. 6. 2014 
PETR JEDLIČKA (CZ): ŽIVOTA BĚH  
Sochy a maľba - retrospektíva tvorby českého výtvar-
níka. V rámci výstavného cyklu „Profily“. 
ZOSTANE TO V RODINE 
Vstupy detí do tvorby rodičov - umelcov (a naopak) 
v rámci cyklu „Sonda“. Výber z tvorby 27 slovenských 
umelcov. V spolupráci s Galériou mesta Bratislavy.
STANICA KALVÁRIE: FERO GULDAN  
- MICHAL FULIER - MATÚŠ ZAJAC  
- LACO MAĎAR - ANDREJ LOJAN
Interpretácia krížovej cesty v maľbe a fotografii. 

PREDNÁŠKY / BESEDY  
- STRETNUTIE S KURÁTORMI 
Určené pre vopred nahlásené skupiny  
študentov SŠ a VŠ i kultúrnu verejnosť. 
JOZEF HANULA (1863 – 1944) / ŽIVOT A DIELO: 
Prednáška a slide-show k novej stálej expozícii, 
kurátorka Mgr. K. Paceková.
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: PETR 
JEDLIČKA (CZ): ŽIVOTA BĚH: Tvorivé stretnutie 
s výtvarným umelcom, kurátorka Mgr. L. Benická. 
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: ZOSTA-
NE TO V RODINE: Tvorivé stretnutie, kurátorka 
Mgr. D. Čarná, PhD.
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: STANICE 
KALVÁRIE: Beseda o 15 tvorivých zastaveniach 
s kurátorkou výstavy Mgr. L. Benickou.

EDUKAČNÝ PROGRAM 
1. - 31. 5. 2014, trvanie dielne: 60 - 90 min.,  
vstupné: 0,50 €/žiak 
ORBIS PICTUS / ZOSTANE TO V RODINE / VSTUPY 
DETÍ DO TVORBY RODIČOV A (NAOPAK): Vlastné 
príbehy v konfrontácii žiak – učiteľ/rodič zhmotnené 
do výtvarnej podoby technikou skrytej kresby a odo-
krytej maľby. Lektorka: Mgr. A. Timková. Cieľová 
skupina: deti predškolského veku, žiaci ZŠ a SŠ. 
16. 5. 2014, 9.00 - 19.00, jednotné vst.: dospelí: 
1,50 €; deti, študenti, dôchodcovia: 1 €
ORBIS PICTUS / NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2014
Sprievodný program organizovaný k podujatiu Noc 
múzeí a galérií: 9.00 - 16.00 Prehliadky výstav: Jo-
zef Hanula, Terra Gothica, Petr Jedlička - Života běh, 
Zostane to v rodine, Fero Guldán & Phos Art: Krížová 
cesta, Záhrada umenia. 16.00 - 16.30 Rozhovory 
o umení: Ľudová kultúra Stredného Spiša - odieva-
nie a ľudové zvyky. Tvorivé stretnutie s etnografkou 
Mgr. Z. Frankovičovou. 16.30 - 19.00 Tvorivá dielňa: 
ŽENY ON LINE 2: Ručné tkanie. Účastníčky si 
spájaním a viazaním textilných prúžkov na kolíkových 
krosnách vyskúšajú zaujímavú textilnú techniku pod 
vedením Mgr. K. Pacekovej. 

TVORIVÉ DIELNE A ODBORNÝ 
VÝKLAD PRE SKUPINY 
• Tvorivé dielne pre školy - Terra Gothica: Gotická cesta. 
• Rôzne tematické tvorivé dielne k aktuálnym 
výstavám / potrebné vopred sa objednať. 
• Odborný výklad pre školské, príp. turistické 
skupiny, prosíme, nahlásiť vopred.
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2. 5. (piatok) o 19.00 h   VYPREDANÉ 
15. 5. (štvrtok) o 19.00 h   VYPREDANÉ 

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)
Klasika v spišskom nárečí.

4. 5. (nedeľa) o 15.00 h  VSTUPNÉ: 2 € 

L. FARKAŠ: TRI PRASIATKA A VLK
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.

9. 5. (piatok) o 19.00 h VSTUPNÉ: 5 €

JÚLIUS BARČ-IVAN: MASTNÝ HRNIEC
Výsmešná komédia o zmätkoch v dome profesora Babíka, ktorého omylom vyhlásili za ministra.

11. 5. (nedeľa) o 15.00 h  VSTUPNÉ: 2 € 

MILAN ŽITNÝ: 
DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.

16. 5. (piatok) o 19.00 h   VSTUPNÉ: 4 € 

MIRO GAVRAN: VŠETKO O ŽENÁCH
Dozviete sa o ženách aj to, čo netušíte. 

18. 5. (nedeľa) o 15.00 h  
23. 5. (piatok) o 10.00 h VSTUPNÉ: 2 € 

KAMIL ŽIŠKA, TIBOR KUBIČKA:
SPIŠSKÉ ROZPRÁVKY (ZA DVE KVAPKY VEĽA VODY)
Rozprávka o zázračnej sile vody a pomoci iným.

19. 5. (pondelok) o 10.00 h  VSTUPNÉ: 2 €
23. 5. (piatok) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 5 € 

PETER PALÍK: TIEŇ MAJSTRA PAVLA
Príbeh o človeku zmietaného vášňami, ktoré ho privedú do hraničných situácií ohrozujúcich jeho existenciu a o sile se-
baobetujúcej lásky. 

30. 5. (piatok) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 4 € 

MIRO GAVRAN: VŠETKO O MUŽOCH
Dozviete sa o mužoch aj to, čo netušíte.

7. 5. (streda) o 19.00 h, Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 € 

VICTOR HAÏM: VALČÍK NÁHODY 
Napínavý súboj krásnej ženy s anjelom o miestenku do raja. 

14. 5. (streda) o 19.00 h, Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 €

GEORGE BERNARD SHAW: DON JUAN V PEKLE
Za hriešny život pošle autor Dona Juana do pekla na stretnutie sa so svojimi obeťami.

21. 5. (streda) o 19.00 h, Štúdio SD SNV VSTUPNÉ: 2 € 

F. M. DOSTOJEVSKIJ: BIELE NOCI
Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre.

28. 5. (streda) o 19.00 h, Štúdio SD SNV VSTUPNÉ: 2 €

JAIME SALOM: TAKMER BOHYŇA
Príbeh o ruskej emigrantke, ktorej stroskotajú všetky vzťahy, až sa nakoniec ocitne chudobná a osamelá.

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 32 75, 417 32 71, 0903 613 259 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk 
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DIVADLO 
KONTRA

Divadlo, ktoré musíš vidieť. Divadlo  
s ambicióznym repertoárom. Divadlo, ktoré 

uvádza svetové tituly. Hry, ktoré môžeš vidieť 
len u nás. Jediné na Spiši, ktoré získalo Dosky 
2007 Objav sezóny. V Dome Matice slovenskej  

na Zimnej 68 v Spišskej Novej Vsi. 

450. narodeniny  
Williama Shakespeara v Kontre!

2., 6., 8. a 17. máj o 19.00 h
William Shakespeare: 

HAMLET
Nadčasové problémy, univerzálne dilemy… Zrážka mla-
dého idealizmu s brutálnosťou sveta. Arcidielo o každom 
z nás, lebo kto z nás už niekedy takéto sklamanie ne-
prežil?
Predstav si, že si sa dozvedel, že tvojho otca zabil tvoj 
strýko. Predstav si, že ten strýko je teraz mužom tvojej 
matky. Predstav si, že o vražde ti povedal duch tvoj-
ho otca, ktorý ťa donútil k prísahe, aby si pomstil jeho 
smrť. Čo by si urobil? Ako by si to urobil? Bol by si vôbec 
schopný urobiť to? 

23. a 27. máj o 19.00 h

Marie Jones: 
KAMENE VO VRECKÁCH

Zaži neopakovateľný írsky večer  
a k tomu drink gratis – pravá írska whiskey! 

Hollywoodska produkcia, dookola samé kravy a írsky vi-
diek, ktorý tomu nášmu akoby z oka vypadol. A keď Hol-
lywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr je neodvratný 
a neodvratne zábavný... Obrovský hit z Broadway a West 
Endu, jedna z najlepších svetových komédií, ktorá rozo-
smiala a dojala milióny divákov na celom svete. 2 herci 
odohrajú 13 postáv!

Kapacita sály v Kontre je len 30 miest. 
Je potrebné si rezervovať miesto vopred!

Vstupné na všetky predstavenia je 6 €.
Rezervácie: 0907 908 986

1. 5. 2014 (štvrtok), Amfiteáter Madaras park 

PRVOMÁJOVÉ POPOLUDNIE
o 15.00 h DIVADLO PORTÁL PREŠOV: ZBOJNÍCKA KRÁĽOVNÁ
  Rozprávkový príbeh o zbojníkovi, ktorý sa vydá na kráľovský dvor ukradnúť princeznú.

o 16.00 h  TANEC A SPEV TI KRESLÍ ÚSMEV NA PERY...
 Folklórny súbor ČAČINA pri MKC SNV. Tance, spevy a hudba.

12. 5. 2014 (pondelok) o 19.00 h, Športová hala, Spišská Nová Ves  VYPREDANÉ!

NA SKLE MAĽOVANÉ 
Kultový slovenský muzikál v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka. Vstupné: 25 €, 23 €. 

22. 5. 2014 (utorok) o 19.00 h, Koncertná sieň Reduty 

LUDWIG VAN BEETHOVEN:  
SYMFÓNIA Č. 5 C MOL OSUDOVÁ
Joseph HAYDN: Violončelový koncert D dur, 
sólista: JÁN BOGDAN 
Koncert v rámci festivalu 
Košická hudobná jar 2014  
uvedie symfonický orchester 
Štátnej filharmónie Košice. 
Diriguje: Peter Valentovič. 
Vstupné: dospelí - 8 €, deti do 15 r. - 4 €.

PRIPRAVUJEME
3. 6. 2014 (utorok) o 17.00 a 20.00 h, Spišské divadlo 

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: SČISTA - JASNA
Stanislav Štepka: Ďalšia javisková správa, trpko-smiešna komédia o dvadsiatom storočí z pohľadu Štepkovej rodnej 
obce Radošina. Vstupné: 14, 13, 10 €. Na predstavenie o 17.00 h je možnosť využiť kultúrne poukazy.

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
MKC - Kino Mier, 053/442 87 66, TIC - Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

KULTÚRA

MÁJ 2014
Program Spišského osvetového strediska 

Spišské osvetové stredisko, Zimná č. 47, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 52 50,
fax: 053/442 40 92, e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, www.osvetasnv.sk

do 6. 5. 2014, 
Spišské osvetové stredisko v SNV, foyer 

AMFO 2014
Súťažná postupová prehliadka amatérskej 

fotografickej tvorby. Vstup voľný!

15. 5. 2014 o 9.00 h, 
Spišská knižnica 

v Spišskej Novej Vsi
ŠTÚROV ZVOLEN

Regionálne kolo súťaže v rétorike.

...Ó, oči dcéry, oči matky, ktoré ste drahšie  
človeku? Jedna ich nosí ku bielemu, k čiernemu 
druhá obleku. Môž milovať však v dcére matku 

a obom vravieť o šťastí, hovoriť jednej:  
svätá ste mi, tej druhej: moja, moja, ty! Musí sa 
riecť i smútočné to: nebude matky kedysi! Však 
v dcére budú zachované jej drahocenné obrysy. 
Uteká život ako rieka z dcéry sa matka stane raz 

a po rokoch sa zopakuje metamorfóza krás. 
(J. Smrek)

Miestny odbor Matice slovenskej, 
Spišská knižnica  
a DS Hviezdoslav

pozývajú na

STRETNUTIE  
S POÉZIOU  

VENOVANOU  
ŽENE A MATKE

12. 5. 2014 o 15.30 hod.  
v Spišskej knižnici, Letná 28
Realizované s finančnou podporou  

Mesta Spišská Nová Ves.

Mesto Spišská Nová Ves 
pozýva  

všetkých občanov mesta na 

SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ 
spojenú s kladením vencov.

Spomienková slávnosť sa uskutoční pri príležitosti  
69. výročia ukončenia II. svetovej vojny

7. mája 2014 o 16.00 hod.  
pri Pamätníku oslobodenia na Radničnom námestí.
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  

Peter GIBEY: Rozprávky pre moje bobuľky. 
Miško ide k starej mame, ktorá býva na samote. Nie 
je tam ani počítač, ani internet, ani mobil a ani tele-
vízor. Čo tam bude robiť?! Dočítate sa v tejto knihe.
Zuzana ŠINKOVICOVÁ: Kráľovská koruna (Po-
vesti a rozprávky z Nového Mesta nad Váhom 
a okolia). Dobyli Turci Beckovský hrad? Ako sa sem 
dostala kráľovská koruna? Odkiaľ sa vzali 3 starobylé 
meče? Odpovede nájdete v 15 vzrušujúcich príbe-
hoch, ktoré vás zavedú do malebného kraja pod Ja-
vorinou.
Lucia GIANITSOVÁ - OLOŠTIAKOVÁ: Píšem bez 
chýb. Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? Vďaka 
tejto učebnici sa skamarátite s ypsilonom, čiarkami 
a veľkými písmenami.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  

Marta FARTELOVÁ: Črepiny spomienok. Na 
pozadí totalitnej doby autorka vykresľuje priateľstvo 
dvoch žien. Jedna skladá z črepín bolestných spomie-
nok svoj život a druhá hľadá vlastnú cestu.
Ethan CROSS: Pastier. Detektív z oddelenia vrážd 
musí odhaliť nebezpečné politické sprisahanie, vyrov-
nať sa s vlastnou minulosťou a zadržať brutálneho 
vraha.
Tessa GRATTON: Mágia krvi. Román plný temnej 
mágie a mýtických tvorov.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

Ann GADD: (Zlo)zvyky: a co o nás říkají. Autorka 
poskytuje všetkým záujemcom psychologický pohľad 
na to, ako sa utvárajú naše podvedomé vzory správa-
nia a aký je ich význam.
Jana DRÁPALIKOVÁ: Celiakie. Tento poradca 
vám pomôže prispôsobiť váš život bezlepkovému 
stravovaniu. Prináša tiež recepty, ktoré dokážu, že 
bezlepkové jedlo môže byť veľmi chutné.
Toshitaka NOMI: Psychologická typologie krev-
ních skupin. Japonský výskum odhaľuje, ako je vaša 
osobnosť úzko spojená s vašou krvnou skupinou. Akí 
ste, aké je pre vás najvhodnejšie povolanie, a množ-
stvo ďalších dôležitých informácií o vás aj druhých 
ľuďoch – všetko podľa toho, aká je kto krvná skupina.

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  

Peter MIŠÁK: Najkrajšie slovenské povesti 
o zvonoch. Zvony vždy znamenajú pre ľudí veľmi 
veľa a spája sa s nimi množstvo zaujímavých príbe-
hov z celého Slovenska.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  

Elizabeth ADLER: Prosím mlč. Pokojný život Fen 
Dexterovej na kalifornskom pobreží sa obráti naruby, 
keď sa pred jej dverami objaví zakrvavený muž.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

Stefanno SIBELLA: Svetové rekordy. Kniha po-
skytuje množstvo fascinujúcich informácií o Zemi, 
vesmíre, prírodných úkazoch, doprave, ekonomike...

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

KULTÚRA

Info na tel. č. 053/442 37 57, 0917 746 339, 0917 746 336, www.muzeumspisa.com, 
lektorky@muzeumspisa.com, kastiel@muzeumspisa.com, narodopis@muzeumspisa.com

Letná 50, Spišská Nová Ves

EXPOZÍCIA PRÍRODY  
A HISTÓRIE SPIŠA

Stovky unikátnych zbierkových predmetov, ktoré 
návštevníkovi poskytujú komplexný pohľad na prírodu 

a históriu regiónu. Prezentujú vývoj živej a neživej prírody, 
ale vytvárajú aj obraz vývoja ľudskej spoločnosti. 

SPIŠ OČAMI FOTOGRAFA 
MILANA VOŠA 

7. 5. - 13. 6. 2014
Výstava k nedožitým 70-tim narodeninám. 

Prezentácia Spiša ako zbernej oblasti Múzea Spiša 
v Spišskej Novej Vsi formou fotografií a videozáznamov, 

ktorých autorom je fotograf Milan Voš (1944 - 2012). 
Výstavu vám predstavíme vo fotografických celkoch: 

Príroda (rastliny a živočíchy, minerály, horniny, 
paleontológia), Krajina, Historické pamiatky, Folklór, 

Šport, Portrét a Múzeum Spiša.

DIALÓGY 12
14. 5. 2014 o 16.00 h 

prednáška v rámci programu Dvorné dialógy.
Téma: Stretnutie s filmami o Spiši v produkcii  

Ivana Janovského, za účasti tvorcov, odborných poradcov, 
niektorých účinkujúcich a priateľov…

Zostrih 12 filmov so sprievodným slovom producenta 
o vývoji tvorby v Štúdiu Levoča od roku 1990. 

Prednášajúci: Ivan Janovský

70. VÝROČIE SNP
13. 5. 2014 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Spiš, 
Mesto Spišská Nová Ves, Vojenský historický klub gvardija 
a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pozývajú žiakov ZŠ 
a študentov SŠ na podujatie venované II. svetovej vojne. 
Program podujatia: ukážky zbraní z II. svetovej vojny, 

prednášky, výstava kníh z fondu Spišskej knižnice.

Výstavná sieň Národopisného múzea 
Smižany, Krátka 5

ŠELMY – PREDÁTORY
do 20. 6. 2014

Šelmy sú charakteristickým radom živočíchov - stavovcov, 
ktorých hlavnou potravou je mäso. U nás žijú najmä..., ale 

to si už príďte pozrieť.

Kaštieľ v Markušovciach, Michalská 56

TAJOMSTVÁ 
REŠTAURÁTORSKÉHO UMENIA

do 10. 5. 2014
Putovná výstava predstavuje niekoľko významných 

reštaurátorských projektov - reštaurovania stredovekých 
nástenných malieb, obdivuhodne vyrezávaných, 
pozlátených liturgických predmetov, obnovených 

barokových oltárnych obrazov.

EXPOZÍCIA HISTORICKÉHO 
NÁBYTKU

Ponuka prednášok spojených s prezentáciou a kvízom  
pre školské skupiny, ale aj širokú verejnosť.

Témy prednášok: Šľachta v Uhorsku v 13. a 14. storočí - 
Najstaršie šľachtické rody na Spiši

Grécke báje a povesti
Vznik mesta ako strediska obchodu a remesiel.

Na podujatie je potrebné sa vopred objednať, informácie 
na tel. č. 0917 746 339.

NOC MÚZEÍ 
17. 5. 2014 od 17.00 do 22.00 h

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Ako chutí história - zážitková prezentácia  

národopisných zbierok.
Spiš očami fotografa M. Voša - prehliadka výstavy spojená 

s možnosťou fotografovania sa v ateliéri.
Život okolo ohňov - fragmenty zo života  

pravekého človeka.
Kaštieľ v Markušovciach

Pozývame vás na večernú prehliadku kaštieľa ponoreného 
do svetla sviečok. Sprevádzať vás budú lektori 

v historických kostýmoch. Ukážeme vám zákutia kaštieľa, 
ktoré nie sú prístupné počas bežných prehliadok. 

Vstupy: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 h

MÁJ 2014

Multifunkčné energeticko-banícke centrum, 
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

Kontakt: www.stm-ke.sk, 055/622 40 35 - 37; 053/429 75 46; 0902 201 861; 0911 849 131
Pondelok - piatok: 9.00 - 15.00 h

Vstupné do expozície a na výstavu: dospelí 1 €, žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €.
Prvá nedeľa v mesiaci od 12.00 do 17.00 h - voľný vstup!

STM - VYSUNUTÁ EXPOZÍCIA: 
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI

Banícky spolok Spiš, Mesto Spišská Nová Ves
• • •

Stála výstava

ZBIERKA NERASTOV JITKY 
BOHOVICOVEJ

• • •
Výstava

GAZDOVSKÝ DVOR
Drevené miniatúry stavieb, poľnohospodárskych strojov 

a zariadení ľudového rezbára Františka Egeda.

Prednáška 

DVE TVÁRE INDONÉZIE
6. 5. 2014 (utorok) o 16.00 h 

Prednášajúci: RNDr. Slavomír Daniel. Voľný vstup!
• • •

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ 
16. 5. 2014 (piatok)

S permoníkmi za pokladmi
Netradičná prehliadka štôlne Michal  

vo svetle lampášov a ďalšie prekvapenia...
9.00 - 15.00 h

pre deti MŠ a I. stupeň ZŠ  
hodinové vstupy
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1. - 3. 5. o 16.45, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

AMAZING SPIDER-MAN 
Keď sa New York ocitne v ohrození, všetci sa 
spoliehajú na Spider-Mana. USA, akčný, dob-
rodruž., fantasy, český dab., 142 min., MP-12.

4. 5. o 16.45, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

AMAZING SPIDER-MAN

1. - 3. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

LIEČITEĽ
Nemecko, historická dobrodružná dráma, 
české titulky, 150 min., MP-12.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
3. - 4. 5. o 15.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

RIO 2 
USA, animovaná rodinná komédia, 101 min., 
MP.

4. - 5. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia 4,50 € 

NOE 
USA, dobrodružný film, slovenský dabing,  
120 min., MP-15.

FILMOVÝ KLUB 
6. 5. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

VALČÍK PRE MONICU
Švédsko, dráma, titulky, 105 min., MP-15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
7. 5. o 19.30, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
GB, komédia, slovenské titulky, 100 min.,  
MP-12.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
8. - 11. 5. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

BELLA A SEBASTIÁN
Franc., detský, rodinný, dobrodružný, český 
dabing, 95 min., MP-12.

8. - 10. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

DIVERGENCIA
USA, akčný, dobrodružný, sci-fi, české titulky, 
139 min., MP-12.

11. - 12. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

10 PRAVIDIEL AKO ZBALIŤ HOLKU
ČR, český dabing, 90 min., MP-12.

FILMOVÝ KLUB 
13. 5. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

OMAR
Palestína, dráma, české titulky, 97 min., MP-15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
14. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 € 

YVES SAINT LAURENT
Franc., životopis. dráma, tit., 101 min., MP-12. 

15. - 17. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

GODZILA 
USA, akčný, sci-fi, slovenské titulky, 119 min., 
MP-15.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
17. - 18. 5. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 

študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D
HURÁ DO PRAVEKU

USA, Južná Kórea, animovaný, dobrodružný, 
komédia, rodinný, 82 min., MP.

18. - 19. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

ZAKÁZANÁ ZÓNA 
Franc., Kanada, akčná dráma, české titulky, 
100 min., MP-15.

FILMOVÝ KLUB 
20. 5. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ 
VYLIEZOL Z OKNA A ZMIZOL

Švédsko, akčná komédia, české titulky, 
114 min.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
21. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 € 

STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ 
VYLIEZOL Z OKNA A ZMIZOL

22. - 24. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

X-MEN: BUDÚCA MINULOSŤ
USA, akčný, dobrodružný, fantasy, titulky,  
MP-12. 

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
24. - 25. 5. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

HURÁ DO PRAVEKU

25. - 26. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

JEDNA ZA VŠETKY
USA, komédia, slov. titulky, 109 min., MP-12.

FILMOVÝ KLUB 
27. 5. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

TRABANTOM AŽ NA KONIEC SVETA
ČR, dokumentárny, 98 min., MP-12.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
28. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 € 

HRANA
Svedectvo o krátkom a mimoriadne dynamic-
kom živote jedného z najtalentovanejších slo-
venských hudobných skladateľov novej doby 
Mareka Brezovského. SK, 120 min., MP-15.

29. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

LIEČITEĽ
Nemecko, historická dobrodružná dráma, 
české titulky, 150 min., MP-12.

30. 5. o 19.30 a 31. 5. - 1. 6. o 19.00, 
vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 € 

SUSEDIA NA ODSTREL
USA, slovenské titulky, 96 min., MP-15.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
31. 5. o 17.00, vstupné: 4,50 € 

DOBRODRUŽSTVO 
PÁNA PEABODYHO A SHERMANA 

USA, anim., rodinná komédia, 92 min., MP.

DEŇ DETÍ V KINE MIER 
VSTUPNÉ IBA 2,50 €

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
1. 6. o 15.00 RIO 2
1. 6. o 17.00 BELLA A SEBASTIÁN

UPOZORNENIE! 
Filmové rozprávky s českým dabingom mu-
síme uvádzať v zmysle zákona ako nevhodné 
do 12 rokov, ale návšteva týchto filmov je len 
na zvážení rodičov. Ďakujeme za pochopenie.

Kino MIER tel.: 053/ 442 87 66

Nájdete nás aj na facebooku   
facebook.com/Kino.Mier.SNV

KULTÚRA

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

od 1. 5. 2014
AMAZING SPIDER-MAN 2

LIEČITEĽ

od 8. 5. 2014

DIVERGENCIA
CHROBÁČIKOVIA: ÚDOLIE  

STRATENÝCH MRAVČEKOV 3D
JEDNA ZA VŠETKY
ZAKÁZANÁ ZÓNA

od 15. 5. 2014

GODZILLA
HURÁ DO PRAVEKU!

TRABANTOM AŽ NA KONIEC SVETA

od 22. 5. 2014 X-MEN: BUDÚCA MINULOSŤ

od 29. 5. 2014
VLÁDKYŇA ZLA

SUSEDIA NA ODSTREL Zmena programu vyhradená! Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: 
OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80, tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, Tatranská 105, tel.: 053/44 33 666, www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

do 23. 5. 2014, Kaštieľ
SPIŠSKÁ PALETA 

Putovná klubová výstava členov  
Art klubu neprofesionálnych  

výtvarníkov v SNV.

1. 5. 2014 o 9.00 h, Banketová sála KD
ŠACHOVÝ TURNAJ  

- májová pätnástka, 3. ročník

1. 5. 2014 o 15.00 h, pred Radnicou
PYŠNÁ PRINCEZNÁ

Predstavenie divadla Portál z Prešova.

2. 5. 2014 o 17.00 h, pred Radnicou
STAVANIE  

OBECNÉHO MÁJA 
Vítanie jari s DFSk - Smižančanka,  

deťmi MŠ, ZŠ, ZUŠ. 

3. 5. 2014 o 16.00 h,  
Areál TJ Slovan Smižany

VITAJ, LETO
Otvorenie turistickej sezóny 
Program: 16.00 h - otvorenie,  

vystúpenie ZŠ Komenského ul.,  
ZUŠ, DFSk Smižančanka  

* 17.30 h - JAGO - skupina historického  
šermu * 18.30 h - country kapela TIMID

* zábavné hry pre deti, maľovanie  
na tvár, nafukovací Spiderman,  

občerstvenie 
Vstupné: 1 €

Pripravujeme:

760. VÝROČIE  
PRVEJ PÍSOMNEJ 
ZMIENKY O OBCI

5. - 8. 6. 2014 
Výstava erbov miest a obcí O. Frankoviča  

* 5. 6. - Galaprogram ZUŠ D. Štraucha  
* 7. 6. - Krúťme pesničkou svet, program  

pre deti * 7. 6. - IX. roč. Smižianskeho  
jarmoku, vstupné: 1 €  

* 7. 6. - Ženský zákon, Sp. divadlo SNV,  
vstupné: 2 € * 8. 6. - XXIII. roč.  

Smižianskych folklórnych slávností  
a IX. roč. Smižianskeho jarmoku,  

vstupné: 1 €

MÁJ 2014
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SPRAVODAJSTVO

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. mája na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v júnovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Apríl zimný, daždivý, úroda nás 
navštívi. Výhercom krížovky z Ička 4/2014 sa stáva Šimon Hrušovský zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA

ZVON MEDIÁN
Zvon Medián bol uliaty v roku 1930 bratmi 
Fischerovcami v Trnave, rovnako ako zvon 
Peter. Keďže pochádzajú od toho istého  

autora, ornamentálna výzdoba, erb, typ písma či typ koruny 
(tanierová koruna) sú totožné u oboch zvonov (nie vždy je to 
pravidlom). Líšia sa len veľkosťou. Zvon Medián má priemer 
úderového venca 118 cm. Odhadovaná váha je cca 1 t. Na 
zvone sa nachádzajú dva nápisy. Prvý nápis sa nachádza 
pod erbom: 

NA ÚSVITE, RÁNO, VEČER, V POLUDNIE
MODLITE SA, CHVÁĽTE BOHA ÚPRIMNE!

Na opačnej strane zvona sa nachádza druhý nápis v latin-
čine: 

Povstal som namiesto starého, roku 1917,
vyžiadaného na vojenské potreby, roku Pána 1930.

Nech je večná chvála Bohu Stvoriteľovi. 
Vychádzajúce slnko, prichádzajúcu noc, 

poludnie vám oznamujem svojím zvukom. 
Uliaty bratmi Fischerovcami v Trnave.

Zvon Medián prešiel spolu so zvonom Peter v roku 2009 
kompletnou výmenou zvonového príslušenstva. Pôvodne 
boli zavesené vedľa seba. Po výmene zvonového príslušen-
stva boli premiestnené do stredu zvonového poľa nad seba, 
pričom menší zvon Medián je hore a väčší zvon Peter je pod 
ním. Zvonové príslušenstvá sa líšia len vo veľkosti, keďže sa 
všetko príslušenstvo vyrába na mieru. 
Tento zvon bol elektrifikovaný niekedy v deväťdesiatych 
rokoch minulého storočia. Poháňala ho indukčná cievka. 
Tak tomu bolo až do decembra 2008, kedy sa na pôvodné 
zvonové príslušenstvo nainštaloval lineárny bezkontaktný 
pohon. Neskôr v roku 2009 prešiel kompletnou výmenou 
zvonového príslušenstva.
Zvon Medián zvoní každý deň na modlitbu „Anjel Pána“ 
(ráno o šiestej hodine, na poludnie a večer o šiestej ho-
dine). Spolu so zvonom Peter vyzváňajú cez týždeň počas 
pohrebov a v nedeľu pred bohoslužbami.
Použitá literatúra:
LUNGA, R., SOLAŘ, J.: Kostelní věže a zvonice. 
Praha: Grada, 2010. 176 s. ISBN 978-80-247-1236-9. 
MANOUŠEK, R.: Zvonářství. Praha: Grada, 2006. 188 s. ISBN 
80-247-1294-6.

OŽIVENIE HISTÓRIE ZVONOLEJÁRSKEJ 
DIELNE MAJSTRA KONRÁDA
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Týždeň modrého gombíka je pravi-
delnou celonárodnou zbierkou 
v uliciach slovenských miest 
zameranou na pomoc naj-
zraniteľnejších detí v rozvo-
jových krajinách. Aj tento rok 
je výťažok zbierky určený na 
vodné a sanitačné programy 
v Ugande, nakoľko sa jedná 
o trojročný projekt. V minulom roku 
približne 3 000 dobrovoľníkov pomohlo vyzbierať spolu 
61 475,93 €. Cieľom je situáciu v Ugande postupne me-
niť a dosiahnuť, aby sa čistá voda stala základom života 
všetkých detí.
Zbierka bude realizovaná prostredníctvom dobrovoľní-
kov, ktorí tento rok za dobrovoľný príspevok namiesto 
modrého gombíka budú rozdávať náramky s logom UNI-
CEF. Prispieť môžete do pokladničiek UNICEF alebo 
vkladom/prevodom na účet 20219886/6500 Poštová 
banka, a. s., variabilný symbol 0314. 

TÝŽDEŇ 
MODRÉHO 
GOMBÍKA 2014
UNICEF vyhlásil tento rok jubilejný 10. roč-
ník verejnej zbierky Týždeň modrého gom-
bíka. Prebiehať bude od 12. do 18. mája aj 
v uliciach Spišskej Novej Vsi.
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BEH: Jasenie, okr. Brezno (10 a 5 km, 22. 3.): 1. Ištva-
nik – Dubnica (34.40 min.), 4. T. Kamas (34.40 min.). 
B: 1. Š. Sumerling (32.34 min.). F: 11. A. Kamasová 
(27.46 min.). Švošovská pätnástka (29. 3.): 1. Duba-
šak – Poprad (56.08 min.), 6. T. Kamas (59.42 min.). Sa-
čurovská pätnástka (30. 3.): 1. Matwichuk – Bardejov 
(44.56 min.), 27. M. Sumerlind (64.35 min.). B: 3. Š. Su-
merling (51.56 min.), 6. L. Morihladko (58.13 min.). Jar-
ný beh - Prešov (7 km, 3. 4.): 1. Džubara – Košice 
(22.50 min.), 3. T. Kamas (23.01 min.). Zvolenská corida 
(8,3 km, 5. 4.): 1. Laschyn - Bardejov (26.02 min.). B: 1. Š. 
Sumerling (27.23 min.). F: 4. Z. Kartusková (39.35 min.). 
ČSOB Marathon (Bratislava, 6. 4.): 1. Mwangi - Ke-
ňa (2.18.22 hod.). C: 9. O. Chabada (3.15.04 hod.). D: 
17. J. Smolár (4.19.00 hod.). Kysak (13. 4.): 1. Malyy - 
Ukrajina (1:13:51 hod.), 5. T. Kamas (1:19:06 hod.). B: 9. 
V. Veľký (1:39:11 hod.). C: 4. M. Hrušovský (1:31:28 hod.). 
D: 4. O. Kozak (1:55:23hod.), 7. J. Tekely (1:58:26 hod.). 
Ženy: F: 9. L. Baronová (1:58:26 hod.). Furčiansky mara-
tón (12. 4.): 1. Kaľavský - Margecany (2:50:25 hod.). D: 9. 
J. Smolár (4:17:49 hod.). F: 3. E. Hatalová (3:56:52 hod.).
DŽUDO: 2. kolo ligy žiakov 2014, Majstrovstvá výcho-
doslovenskej oblasti mladších a starších žiakov a žia-
čok (Michalovce, 22. 3.): Výsledky Džudo klubu SNV: 
Kategória mini dievčat: do 27 kg: 2. Simona Horvátho-
vá; do 30 kg: 1. Laura Tutková; do 34 kg: 1. Sára Špine-
rová. Kategória mladších žiakov: do 42 kg: 3. Peter Bo-
sák a Jakub Červeň; do 55 kg: 1. Tomáš Šarga. Kategó-
ria starších žiakov: do 50 kg: 3. Branislav Horváth; do 
55 kg: 3. Adam Šarga. 
ŠACH: II. liga: sk. D roč. 2013/14: 1. Margecany OSK, 
2. Košice TJ Slávia UPJŠ C, 3. Košice – Ťahanovce 1.SK, 
4. Spišská Nová Ves MŠK.
VOLEJBAL: Extraliga: ženy: skupina o 5. – 8. miesto: 
1. zápas (22. 3.): VK SNV – VŠK Paneurópa Bratisla-
va 3 : 0; 2. zápas (29. 3.): VŠK Paneurópa Bratislava – 
VK SNV 3 : 1 – Zlatý set 14 : 16. O 5. miesto: 1. zápas 
(5. 4.): VK SNV – KV MŠK Oktan Kežmarok 3 : 0; 2. zápas 
(12. 4.): KV MŠK Oktan Kežmarok – VK SNV 2 : 3 – v sé-
rii 2 : 0. 1. liga: juniorky: 17. kolo (29. 3.): VK SNV – KV 
Oktan Kežmarok 3 : 0, 3 : 1; 18. kolo (5. 4.): ŠKM Liptov-
ský Hrádok – VK SNV 3 : 1, 3 : 1. OM kadetky: 12. kolo 
(30. 3.): VK Šaca – VK SNV 0 : 3, 0 : 3; 13. kolo (13. 4.): 
VK SNV – Michalovce 3 : 0, 3 : 0.
BASKETBAL: Extraliga: Ženy: O 5. – 8. miesto (16. 3.): 
SNV – Petržalka 0 : 20.
KOLKY: Extraliga: muži: 20. kolo (22. 3.): ŽP Šport Pod-
brezová A – TJ Tatran SNV A 7 : 1; 21. kolo (5. 4.): TJ Tat-
ran SNV A – MKK Piešťany A 1 : 7; 22. kolo (12. 4.): TJ Sla-
voj Veľký Šariš A – TJ Tatran SNV A 3 : 5. Po 22. kole sú 
v tabuľke na 9. mieste.

Š
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Žiačka športovej triedy so zameraním na špor-
tovú streľbu v  ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská 
Nová Ves Zuzana Viktória RUŠINOVÁ vytvo-
rila slovenský rekord v disciplíne vzduchová 
pištoľ na 40 rán. 
Rekord urobila v celoslovenskej súťaži 
Liga talentovanej mládeže, ktorý v ďal-
šom kole ligy následne ešte aj prekonala. 
Srdečne jej blahoželáme a veríme, že bude 
dosahovať stále lepšie a lepšie výsledky, na-
koľko je ešte len v 6. triede.

PaedDr. Milada Petková

12. 4. 2014 sa konala súťaž hasičov O vlčnovský pohár 
(Uherský Brod) v klasických hasičských disciplínach podľa 
pravidiel CTIF, v požiarnom útoku a štafete 8 x 50 metrov. Za 
chladného, ale slnečného počasia, po skorej rannej ceste 
na pretek, ukázali Spišiaci – DHZ Mier Spišská Nová Ves 
najviac šikovnosti a rýchlosti, čo im vynieslo prvé miesto.
Na snímke víťazný kolektív s víťaznými trofejami. 

Nadácia Slovenského olympijského výboru, 
Slovenská olympijská marketingová (SOM), 
a. s., a marketingoví partneri slovenského 
olympijského hnutia, spoločnosti Proc-
ter & Gamble a Coca-Cola, spustili v marci 
projekt podpory mladých športovcov v indivi-
duálnych olympijských športoch.
Odborná komisia spomedzi 51 žiadate-
ľov vybrala 10 držiteľov grantov pre olym-
pijské nádeje v juniorskom veku. Sú to 
rýchlokorčuliarka na krátkej dráhe Alica 
Porubská, členka Športového klubu STEZ 
Spišská Nová Ves, krasokorčuliar Marco Kle-
poch, bežec na lyžiach Ján Koristek, zjazdári  
Andreas Žampa a Matej Falat, rýchlostná 
kanoistka Patrícia Skovajsová, atléti Patrik 
Spevák a Tomáš Veszelka, šermiar Ján Cipár 
a bedmintonistka Martina Repiská.
O rozdelení grantov v celkovej výške 29 500 € 
rozhodla odborná komisia na čele s predse-
dom SOV Františkom Chmelárom. Finančné 
prostriedky na tieto granty sa získali nákupom 
produktov spoločností Procter & Gamble 
a Coca-Cola počas prvých dvoch mesia-
cov roku 2014. Symbolický šek zástupcom 
mladých športovcov odovzdali predstavite-
lia SOM, a. s., spoločností Procter & Gam-
ble a Coca-Cola na večere olympionikov 
v Radošinskom naivnom divadle. 

Litovská rýchlokorčuliarska fede-
rácia 29. a 30. marca 2014 zor-
ganizovala v meste Elekrenai prvé 
preteky v short tracku v histórii sa-
mostatnosti Litvy, na ktoré pozvala 
aj zástupcov Slovenského rých-
lokorčuliarskeho zväzu a mesta 
Spišská Nová Ves.
Slovensko na týchto pretekoch re-
prezentovali nádejné mladé rých-
lokorčuliarky ŠK STEZ Sp. Nová 
Ves Petra Rusnáková a Lucia 
Filipová. Zo ŠKMA Prešov to 
boli Sandra Trusová a Alexandra 
Hympanová. Za Slovenský rých-
lokorčuliarsky zväz sa pretekov 
zúčastnil Ján Magdoško, pred-

seda zväzu. Mesto Spišská Nová Ves zastupoval primátor PhDr. Ján Volný, PhD. Okrem dosiahnutia výborných 
športových výsledkov, keďže slovenské pretekárky získali tri zlaté medaily a po jednej striebornej a bron-
zovej, došlo aj k nadviazaniu neformálnej spolupráce medzi vedením miest, ktoré sú vo svojej krajine centrom 
rýchlokorčuľovania. 

NOVOVESKÁ STRELKYŇA 
VYTVORILA SLOVENSKÝ REKORD

ÚSPECH SPIŠIAKOV 
NA MORAVE

ŠORTREKÁRKA PORUBSKÁ ZÍSKALA 
GRANT PRE OLYMPIJSKÉ NÁDEJE

NÁDEJNÉ RÝCHLOKORČULIARKY 
ÚSPEŠNÉ V LITVE

Alica Porubská (vľavo) strieborná na EP v Sofii.

Zľava: L. Filipová, P. Rusnáková, J. Magdoško, A. Hympanová, S. Trusová.
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História tohto podujatia sa píše už 41 rokov. Počas tohtoročného slávnostného gala-
večera bolo ocenených 35 športovcov v 5-tich kategóriách: jednotlivci do 15 a nad 
15 rokov, kolektívy, talent roka a cena fair play. Tých vybrala komisia na základe stano-
vených kritérií z doručených návrhov zástupcov miest a obcí, prípadne športových klu-

bov, pričom ich poradie nebolo určené. „Myšlienku neurčovať poradie považujem 
za dobrú. Cieľom je urobiť dobrú propagáciu športu,“ vysvetlil hlavný organizátor 
akcie, prednosta Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi Ondrej Majerník. 
Možnosť oceniť svojich športovcov dostali aj mestá a obce na návrh primátora alebo 
starostu. Za naše mesto tak ocenenie získal propagátor stolného tenisu Juraj Ben-
ček (foto). Spišskonovoveský reprezentant v rýchlokorčuľovaní Michal Čuja 
bol vyhlásený za talent roka 2013 a ocenenie si odniesol aj v kategórii jednotlivci 
do 15 rokov.
V jednotlivých kategóriách boli ďalej ocenení títo športovci:
Jednotlivci do 15 rokov: Michal Čuja – šortrek, Klaudia Farkašovská – atletika, 
Dávid Filinský – futbal, Patrícia Garčárová – atletika, Paulína Hudáková – florbal, Dá-
vid Javorský – atletika, Ema Lorková - bežecké lyžovanie, Mária Mikolajová – futbal, 
Tamara Solárová – futbal, Samuel Slimák – plávanie.
Jednotlivci nad 15 rokov: Tatiana Bodová – šortrek, Martin Bartalský – vodné 
lyžovanie, Branislav Brozman – lyžovanie, Vierka Gbúrová – sánkovanie, Vladimír 
Hovaňák – basketbal, Pavol Kičin – zjazd na horských bicykloch, Svetlana Kočíková 
– jazdectvo, Rastislav Kubovčík – cyklistika, Barbora Mišendová – plávanie, Peter 
Slivovský – parašutizmus.
Kolektívy: FK Krompachy, HC Osy SNV, Lyžiarsky klub Levoča.
Cena Fair play: Imrich Holečko – Krompachy, Michal Sabovčík – Sp. Nová Ves, 
Dušan Suchý – Levoča, Ľudovít Strache – Sp. Nová Ves.
Ocenenie športovcov za obec a mesto: Adam Hupka – šach Gelnica, Peter Po-
padič – stolný tenis Hrabušice, Michal Červinka – silový trojboj Jamník, Ján Čižmárik 
– futbal Kluknava, šachisti Margecany, Juraj Benček – stolný tenis Spišská Nová Ves.
Talent roka 2013: Michal Čuja – šortrek Eda, foto: (pat)

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

MASÁŽE 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž 
• segmentová masáž • banková masáž • lávové kamene
Utorok - piatok: 14.00 - 20.00 h, sobota - nedeľa: 9.00 - 20.00 h 
Pondelok a mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č. 
0905 954 792, 0904 325 343, 0903 675 380.
Rozšírená ponuka darčekových poukážok od 10 €.

• 1. 5. 2014 (štvrtok) a 8. 5. 2014 (štvrtok) KRYTÁ PLAVÁREŇ 
PRE VEREJNOSŤ OTVORENÁ od 9.00 do 20.30 h.
• 10. 5. 2014 (sobota) Majstrovstvá východoslovenskej oblasti v plávaní. 
KRYTÁ PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ. 

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35, 416 63 38 
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

 1. 5. štvrtok  9.30 - 12.30 ŠKBD - JUGO KOŠICE, basketbal MMŽ 
 3. 5. sobota ŠKBD - ROŽŇAVA, basketbal MŽ
 3. 5. sobota 14.00 - 18.00 LB - HUMENNÉ, basketbal kadeti
 3. 5. sobota 18.00 LB - SVIT, basketbal SŽ
 4. 5. nedeľa 10.00 LB - ŽILINA, basketbal SŽ
 6. 5. utorok  7.30 - 15.00 SČK, súťaž
 7. 5. streda  9.00 - 15.00 Krajské kolo vo volejbale dievčat ZŠ

10. 5. sobota  9.00 - 14.00 Basketbalový turnaj - P. JURČIŠIN
10. 5. sobota 14.30 ŠKBD - UNION KOŠICE, baskebal SMŽ
12. 5. pondelok 19.00 Na skle maľované
16. 5. piatok  8.00 - 19.00 MSR v basketbale mladších žiakov
17. 5. sobota  8.00 - 19.00 MSR v basketbale mladších žiakov
18. 5. nedeľa  8.00 - 14.00 MSR v basketbale mladších žiakov
23. 5. piatok  8.00 - 19.00 MSR v basketbale mladších mini žiačok
24. 5. sobota  8.00 - 19.00 MSR v basketbale mladších mini žiačok
25. 5. nedeľa  8.00 - 14.00 MSR v basketbale mladších mini žiačok

SAUNA T.: 053/416 63 54
Sauna 1 Sauna 2

pondelok sanitárny deň  sanitárny deň
utorok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY
streda 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI
štvrtok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY
piatok 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI

sobota  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MUŽI
ŽENY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽENY
MUŽI

nedeľa  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MUŽI
ŽENY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽENY
MUŽI

CERAGEM - masážne stoly - T.: 053/416 63 54
piatok 13.00 - 19.00
sobota  8.00 - 19.00
nedeľa  8.00 - 19.00

pondelok sanitárny deň
utorok 13.00 - 19.00
streda 13.00 - 19.00
štvrtok 13.00 - 19.00

Tenisový klub Spišská Nová Ves

OTVÁRA KURZY 
pre najmenších (od 5 rokov).
Bližšie informácie: Peter Vlk 0918 589 024, vlkpeter@yahoo.com 

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
Ranné plávanie Školy Verejnosť

pondelok 6.30 - 7.45 sanitárny deň 15.00 - 20.30
utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
sobota  9.00 - 20.30
nedeľa  9.00 - 20.30

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 053/416 63 35
UMELÁ TRÁVA: Kontakt - Patrik Brezovaj 0903 405 466

 3. 5. sobota 16.30 FK SNV - Veľké Revištia, dospelí 4. liga
 3. 5. sobota 10.00 FK SNV - Humenné, 2. dorastenecká liga, starší dorast
 3. 5. sobota 12.15 FK SNV - Humenné, 2. dorastenecká liga, ml. dorast
 4. 5. nedeľa  9.30 FK SNV U13 - Lipany, 1. liga mladších žiakov
 4. 5. nedeľa 11.00 FK SNV U12 - Lipany, 1. liga mladších žiakov
 8. 5. štvrtok 10.00 Turnaj žiakov o Pohár Eduarda Kessela
10. 5. sobota 16.30 FK SNV - Giraltovce, dospelí 4. liga
11. 5. nedeľa  9.30 FK SNV U13 - Trebišov, 1. liga mladších žiakov 
11. 5. nedeľa 11.00 FK SNV U12 - Trebišov, 1. liga mladších žiakov 
17. 5. sobota 10.00 FK SNV - Giraltovce, 2. dorastenecká liga, st. dorast
17. 5. sobota 12.15 FK SNV - Giraltovce, 2. dorastenecká liga, ml. dorast
24. 5. sobota 17.00 FK SNV - Sabinov, dospelí 4. liga
24. 5. sobota 13.00 FK SNV - Bardejov, 1. liga žiačok
24. 5. sobota 15.00 FK SNV - Bardejov, 2. liga žien
25. 5. nedeľa  9.30 FK SNV U13 - Snina, 1. liga mladších žiakov
25. 5. nedeľa 11.00 FK SNV U12 - Snina, 1. liga mladších žiakov

ŠPORT

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI REGIÓNU SPIŠ
Vo štvrtok 13. marca v Mestskom divadle v Levoči prebiehalo oceňovanie najúspešnejších športovcov regiónu Spiš za rok 2013.
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V Kežmarku pred vypredanou 
halou a v búrlivej atmosfére, ku 
ktorej prispeli aj fanúšikovia zo 
Spišskej Novej Vsi sa hral vý-
borný volejbal. V prvých dvoch 
setoch sa rozhodovalo až 
v koncovke, ktorú lepšie zvládli 
hosťujúce hráčky a zabezpe-
čili si piate miesto v tohtoroč-
nej extraligovej súťaži. V treťom 
a štvrtom sete dostali príležitosť 
v domácom mužstve aj hráčky 
z lavičky a dokázali vyrovnať 
stav na 2 : 2. V piatom rozho-
dujúcom sete boli lepšie hosťu-
júce hráčky a zaslúžene vyhrali. 
Ondrej Spišák, tréner Spiš-
skej Novej Vsi: „Sme veľmi 

spokojní, že sme vyhrali aj v takom búrlivom prostredí. Chlieb sa lámal v druhých technických oddychových 
časoch v prvom aj v druhom sete. Naše konečné 5. miesto je určite sklamaním s porovnaním s cieľmi pred 
tohtoročnou sezónou. Nákup kvalitných hráčok nás stál veľa peňazí a konečné umiestnenie podľa mňa ne-
zodpovedá kvalite nášho kádra.“
Extraliga ženy – o 5. miesto – 2. zápas – 12. 4. 2014 – v sérii 2 : 0 
KV MŠK Oktan Kežmarok – VK Spišská Nová Ves 2 : 3 (-22, -23, 19, 23, -11) prvý zápas 0 : 3. 
Spišská Nová Ves: Nováková 5, Povrazníková 11, Zaťková 6, Yordanska 22, Kwasowska 8, Olejníková 11, libero 
Jagodzinska (Zeleňáková 0, Mikušová 1, Urbanová 0, Sikora 6). Tréner: O. Spišák. (pat), foto: autor

O tom, že hokej v Spišskej Novej Vsi žije, ukázala 
návšteva na poslednom extraligovom dorastenec-
kom hokejovom zápase medzi HK Spišská Nová Ves 
a Slovanom Bratislava. Bojovalo sa o veľa, bojovalo 
sa o bronzové medaile v extraligovej dorasteneckej 
súťaži. Domáci chlapci spolu s trénermi mali medaily 
na dosah, pretože z Bratislavy si doviezli dva cenné 
víťazstvá a potrebovali doma potvrdiť, že ich víťaz-
stvá neboli náhodné. Napriek tomu, že zápas začínal 
o 14.00 hodine, na voľnú tribúnu prišlo chlapcov po-
vzbudiť množstvo divákov, ktorí po udalostiach zo zá-
kladnej časti so Slovanom Bratislava čakali senzáciu. 
Vznikla jedna bitka na konci poslednej tretiny, ktorú 
vyprovokoval hráč Bratislavy a na bitku doplatil aj do-
máci hráč. Tento moment neovplyvnil výsledok, pre-
tože dorastenci Spišskej Novej Vsi kontrolovali priebeh 
a úspešný stav dokázali vylepšiť gólom do prázdnej 
bránky. Víťazstvo domácich hráčov bolo zaslúžené, 
i keď v prvej tretine bol súper lepší. Treba oceniť ho-
kejové majstrovstvo všetkých hráčov, najmä výkon 
brankára Filipa Suráka, ktorý svojimi výkonmi vonku 
i doma privádzal hráčov Slovana do zúrivosti. Slovanu 
nepomohli ani posily, pretože práve posily spôsobili 
tretiu prehru, ktorá znamenala pre domácich hráčov 
veľkú a neopísateľnú radosť.
Tretí zápas 
HK Spišská Nová Ves – HC Slovan Bratislava 5 : 2 
(1 : 2, 3 : 0, 1 : 0), Zwick 2, Chmeľ 2, Lesňák – Krajč, 
Bečka
Konečný stav o tretie miesto: 3 : 0
Zostava HK Spišská Nová Ves:
Filip Surák – Martin Bodák, Jakub Kyčak, Roman 
Chmeľ „C“, René Štrauch, Branislav Zwick – Dalibor 
Gavalier, Matej Rákoczy, Lukáš Ludányi, Marko Ondov, 
Adam Polomský – Dávid Karaffa, Ľubomír Knižka, To-
máš Gavalier, Kamil Lesňák, Dalibor Volčko – Martin 
Bdžoch, Erik Hoščuk, Daniel Dzurilla, Martin Kavalec, 
Dávid Segľa.
Náhradníci: Dominik Hudáček, Peter Mintál, Samuel 
Vartovník
Tréneri: Mgr. Martin Šiška, Ľudomil Ondov
Povedali po zápase:
Martin Šiška – tréner HK Spišská Nová Ves: „Nie 

nadarmo sa vraví, že ten posledný krôčik je najťažší, 
tak tomu bolo aj v tomto zápase. Dovolím si tvrdiť, 
že v prvej tretine bol Slovan lepším mužstvom ako 
sme boli my. Dokázal si vytvoriť veľa streleckých aj 
gólových príležitostí, bol lepší v pohybe, v kombi-
nácii a zaslúžene vyhral prvú tretinu dva ku jeden. 
V prvej prestávke sme chlapcom dohovorili, zmenili 
sme určité veci v našej hre. Asi to padlo na úrodnú 
pôdu, podarilo sa nám skórovať a túto tretinu sme 
vyhrali tri ku nule. Otočili sme tak skóre zápasu na 
našu stranu. V poslednej tretine sme sa snažili chlap-
cov nabádať, aby sme udržali tento výsledok a to sa 
nám aj podarilo. Chcel by som týmto posledným ko-
mentárom v sezóne poďakovať všetkým chlapcom 
za odvedenú prácu a rovnako tak i svojim kolegom. 
Som veľmi spokojný a ešte raz im všetkým ďakujem.
Veľmi si cením prácu pána Ondova, bol to prínos 
pre mužstvo a preto sa mu chcem aj cez médiá po-
ďakovať.“
Ján Volný – primátor Spišskej Novej Vsi: „Tretie 

miesto našich dorastencov v rámci Slovenska do-
kazuje, že sa v hokeji pracuje veľmi dobre. Nielen 
v doraste, ale aj v ostatných kategóriách. Treba pri-
pomenúť aj juniorov a ich pomoc v mužstve senio-
rov. V tejto sezóne boli mimoriadne vyťažení. Ženy 
Spišskej Novej Vsi boli strieborné. Dva kolektívy na 
medailových miestach je veľmi dobrá vizitka nášho 
hokeja. Verím, že v novej sezóne pôjde aj ,A‘ mužstvo 
rapídne hore, tak, ako si to náš novoveský hokej za-
slúži. Ďakujem ešte raz všetkým.“
2. apríl 2014 bol pre HK Spišská Nová Ves historickým 
dňom, pretože nie vždy sa podarí nabúrať hegemóniu 
veľkoklubov na Slovensku. Dorastenci HK Spišská 
Nová Ves to dokázali. Blahoželáme všetkým hráčom 
ku krásnemu tretiemu miestu, priaznivci hokeja v Spiš-
skej Novej Vsi ďakujú trénerom za to, že aj v neľahkej 
sezóne dokázali s chlapcami zabojovať o medaile. Ve-
ríme, že úspech dorastencov povzbudí záujem mla-
dých ľudí o tento krásny kolektívny šport.

(pat), foto: autor

Cvičiteľky RTVŠ Mix pripravili pre svoje cvičenky a tiež 
pre širokú verejnosť v sobotu 5. apríla blok rozličných 
cvičení – aerobik, pilates, fit bally, Porte de Bras, 
Flowin, overbally a záverečný strečing. Tento niekoľko-
hodinový blok cvičení doplnili svojimi radami o spôsobe 
posilňovania a prezentáciami o zdravej výžive, starost-
livosti o pleť a zdravý životný štýl. Prítomné cvičenky 
prežili niekoľko hodín zaujímavých a užitočných cvičení 
a obohatili svoje vedomosti hodnotnými informáciami 
z oblasti systému zdravia a krásy.

cvičiteľky RTVŠ Mix

S DOBROU 
NÁLADOU 
KU KRÁSE

HISTORICKÝ ÚSPECH EXTRALIGOVÉHO DORASTU

ŠPORT

VOLEJBALISTKY PIATE
Spišiačky dokázali zvíťaziť v odvete v Kežmarku 3 : 2 a v tejto sezóne uhrať celkové 
5. miesto, čo je vyrovnaný klubový rekord. 
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Majstrovstvá „tých skôr narodených“ naberajú na sile a záujme, pretože v tomto roč-
níku štartovalo vyše 220 pretekárov zo 7 krajín (Rakúsko, Česko, Poľsko, Ukrajina, 
Maďarsko, Rusko a Slovensko).
Domáci plavci Plaveckého seniorského klubu Spišská Nová Ves (PSKSNV) sa týchto 
majstrovstiev zúčastnili v nezvyčajne vysokom počte 10-tich plavcov. Spišiaci štarto-
vali v 17 disciplínach, v ktorých zaznamenali spolu 39 štartov a získali spolu 8 medailí.
Na M-SR Masters sa môžu zúčastniť plavci a plavkyne od veku 30 rokov vyššie. Naj-
mladším Spišiakom bol Peter Milčák ml. a najstarším Pavol Demečko.
Práve oni dvaja získali po 3 medaily a najcennejšie – zlaté získal vo svojej kategórii 
práve P. Milčák ml. za 100 P a 100 VS. Ďalšie cenné kovy získali P. Milčák st. – striebro 
za 200 VS v kategórii 55 - 59 r. a Igor Murko – bronz za 200 VS v rovnakej kategórii.
Pretekov sa aktívne zúčastnil aj predseda PSK SNV Ladislav Ruttkay, ktorý plával 
800 VS (4. miesto v kategórii 50 - 54 r.) a ktorý po pretekoch povedal: „V našom 
PSK SNV trénujeme systematicky každý týždeň, individuálne podľa možností. 

Máme vytvorené výborné podmienky, pretože mesto SNV i STEZ nám vychádza 
v ústrety. Som veľmi rád, že sa na týchto majstrovstvách zúčastnilo za náš klub 
až 10 pretekárov, čo je klubový rekord (a perličkou je i to, že 6 z 10-tich sa volajú 
Peter). Dá sa to pripísať aj tomu, že preteky sa konajú ‚doma‘. Rovnako ma teší, 
že niektorí plavci mali premiéru a v prípade Petra Milčáka ml. hneď ‚zlatú‘. Je na 
našu škodu, že nemáme medzi sebou aj ženy, pretože takto nemôžeme plávať 
štafety MIX, kde sa dá celkom slušne zabojovať o medaily v kategórii nad 200 r. 
Verím však, že aj to príde. My plávame v prvom rade pre seba a časy sú skôr dô-
ležité pre vlastné porovnanie, či sme sa zlepšili. O medaily v konečnom dôsledku 
až tak nejde, aj keď potešia.“
V rámci Masters 2014 opäť plával najstarší aktívny plavec na Slovensku Jaro-
slav Holý, ktorý má už 89 rokov, za ženy to bola zasa Magdaléna Kapcárová, iba 
o 2 roky mladšia. Fakt, klobúk dolu, nehľadiac na to, že dosiahli celkom slušné časy. 
Z nich si berú príklad aj omnoho mladší pretekári, o. i. aj ja. Igor Murko

MASTERS 2014

Novoveskí športoví strelci úspešne reprezentovali Spišskú Novú Ves na marcových Medziná-
rodných majstrovstvách Slovenska v Nitre. Vo vzduchovej pištoli Simona Salajová z Osem-
ročného gymnázia v Spišskej Novej Vsi získala druhé miesto v kategórii „Kadetky“ nástrelom 
347 bodov zo 400 možných, Jana Zemčáková v kategórii „Ženy“ s nástrelom 362 bodov sa 
výkonom zaradila medzi slovenské reprezentantky a dvakrát bojovala o umiestnenie i vo finále. 
Dvaja nominovaní juniori na majstrovstvách vytvorili osobné rekordy. Na Majstrovstvách Sloven-

ska mládeže začiatkom apríla vo Veľkom Krtíši nášmu jedinému zástupcovi Lukášovi Filipovi, 
žiakovi ZŠ Lipová ul., ušlo medailové umiestnenie o jeden stupeň, keď pekným nástrelom 
337 bodov zo 400 skončil na nepopulárnom 4. mieste. Mladý športovo-strelecký klub SPIŠAN, 
Klubu spišských strelcov takto začal zbierať ovocie tvrdej práce v sezóne 2013 - 2014. V novej 
vzduchovkovej strelnici, za pomoci mesta a značnej podpory závodu Embraco, a. s., dokázal 
pripraviť týchto športovcov, aby dôstojne reprezentovali svoje mesto, Spišskú Novú Ves.  bj

ŠPORTOVÁ STRELKYŇA STRIEBORNÁ 
NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA

Medzinárodné majstrovstvá v plávaní seniorov – MASTERS 2014 sa konali v sobotu a nedeľu 5. - 6. 4. 2014 v spišskonovoveskej plavárni.

V nedeľu 23. marca 2014 sa v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi konal pod záštitou FbC 
Young Arrows SNV posledný turnaj Extraligy juniorov sezóny 2013/2014. Turnaja sa 
zúčastnili mužstvá FBC AC Uniza Žilina, ŠK1. FBC Trenčín, FBC Hurikán Bratislava a FbC 
YA Spišská Nová Ves.
Výsledky posledných štyroch zápasov:
FBC AC Uniza Žilina – ŠK1. FBC Trenčín 2 : 13 (0 : 4, 0 : 3, 2 : 6)
Hurikán Bratislava – FbC YA Spišská Nová Ves 5 : 16 (1 : 1, 2 : 3, 2 : 7), góly: Pav-
lák 4, Bučák 4, Richnavský, Ondas, Šmelko, asistencie: Kalafút 3, Bučák 2, Pollák 2, 
Richnavský, Kollár
FBC AC Uniza Žilina – Hurikán Bratislava 19 : 4 (3 : 1, 7 : 0, 9 : 3)
ŠK1. FBC Trenčín – FbC YA Spišská Nová Ves 14 : 8 (3 : 4, 4 : 1, 7 : 3), góly: Jerga 4, 
Bučák 2, Pavlák 2, asistencie: Lipčák 2, Ondas, Bučák
Chlapci zo Spišskej Novej Vsi jeden zápas vyhrali, druhý s Trenčínom po výbornej prvej tre-
tine už nedokázali. Mužstvo Trenčína bolo po fyzickej a technickej stránke lepšie, mužstvo 
Spišskej Novej Vsi bolo vekom mladšie a fyzicky menej odolné. Je predpoklad, že kvalita 

Spišiakov sa bude v budúcich sezónach zlepšovať nielen výsledkami jednotlivých zápasov, 
ale aj celkovým umiestnením. (pat)

FLORBALOVÝ TURNAJ JUNIOROV V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
Konečná tabuľka:

Poradie Tím PZ V R P Skóre Body
1 FBC AC UNIZA Žilina 14 13 0 1 152 : 63 26
2 Tsunami Záhorská Bystrica 14 11 0 3 156 : 92 22
3 TJ A-FbO Nižná 14 10 0 4 133 : 83 20
4 ŠK 1. FBC Trenčín 14 9 0 5 127 : 96 18
5 FBC Mladosť Trebišov 14 4 0 10 105 : 137 8
6 FBK Harvard Partizánske 14 3 1 10 94 : 144 7
7 FbC YA Spišská Nová Ves 14 3 1 10 88 : 141 7
8 VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava 14 2 0 12 62 : 161 4

Už siedmy rok za sebou vytvoria hendikepovaní ľu-
dia spolu so známymi „tvárami“ spoločenského ži-
vota jeden tím cyklistov, ktorý bude prinášať radosť, 
úsmev a plniť svoj cieľ. Všetko to odštartuje na ná-
mestí v Spišskej Novej Vsi a ukončí sa na námestí 
v Trenčianskych Tepliciach. Cyklojazdy sa zúčastnia 
viaceré známe osobnosti - prof. Ján Grexa, Ján Me-
čiar, Samuel Migaľ, Marian Lechan, Zuzana Glabaz-
ňová, Zuzana Vačková, Bibiana Ondrejková, Janka 
Košíková, Ján Žgravčák, Katarína Landlová, Jakub 
Petraník, Lucia Palšovič a iní.
„Počas celého týždňa navštívime viac ako 
50 miest a obcí, v ktorých pomôžeme vopred 
vybraným ľuďom. Čaká ich prekvapenie, o kto-

rom vôbec netušia,“ uviedol Miroslav Buľovský, 
organizátor a manažér občianskeho združenia Pa-
rasport24 - klub handicapovaných športovcov Slo-
venska.
Účasť všetkých celoplošných slovenských televízií 
sa stala už pravidlom. Projektu sa zúčastnia aj ďalšie 
médiá, oblastné televízie, rádia či internetové por-
tály. V Spišskej Novej Vsi bude autogramiáda, 
vystúpenia a samotný štart súčasťou podujatia 
Mesto plné detí 2. 6. 2014. 
Program
2. 6. – Spišská Nová Ves
9.00 Začiatok programu pre deti na námestí 

(účinkujú Radek Bakalář, Katarína Landlová, 
Martin Harich)

10.24 Štart pelotónu
11.42 Spišský Štvrtok
13.56 Whirlpool Poprad
15.12 Svit
16.24 Ukončenie etapy –Koliba Žerucha – Tatran-

ská Štrba (Koliba Pavla Hurajta)
3. 6. - Liptovský Mikuláš
4. 6. - Žilina
5. 6. - Púchov
6. 6. - Trenčianske Teplice 

CEZ SLOVENSKO NA BICYKLI ZA 5 DNÍ 
ŠTARTUJE OPÄŤ V NAŠOM MESTE

Koľkí z vás ste už skúšali bubnovať? Odrádza vás, že ne-
máte hudobný sluch? Zahoďte svoje zábrany a oddajte sa 
liečivým rytmom Afriky... 
Muzikoterapia alebo liečba hudbou má mnoho pozitívnych 
účinkov: pomáha odburávať stres a agresiu, pôsobí rela-
xačne, uvoľňuje potláčané city, zlepšuje schopnosť kon-
centrácie, rozvíja tvorivosť a fantáziu, bystrí pamäť, ale 
predovšetkým – nemá negatívne vedľajšie účinky. 
Je vhodná pre všetkých - bez rozdielu veku, pohlavia či zdra-
votného stavu. 
Bubon sa považuje za najstarší hudobný nástroj, bubnova-
nie za jednu z najstarších foriem komunikácie. Pri bubnovaní 
sa synchronizuje pravá a ľavá mozgová hemisféra, do tela 
sa vyplavujú blahodárne endorfíny, uvoľní sa nahromadené 
napätie, čím sa posilní imunitný systém.
Stále máte pocit, že sa to neoplatí vyskúšať? Veď k dosiah-
nutiu týchto výhod vám netreba žiadnu teóriu ani peniaze. 
Stačí vziať do rúk bubon a zapojiť sa. 
FreeTone je neformálne zoskupenie mladých ľudí, ktorí pre-
padli čaru bubnovania. Stretávame sa každú nedeľu v MC 
Dietka alebo za priaznivého počasia niekde von za mestom. 
Ak sa chcete pridať, ste vítaní! Viac info u Janka Holigu na 
tel. čísle 0949 678 846.
Najbližšie si nás môžete vypočuť 16. 5. 2014 od 
16.00 hod. v Galérii umelcov Spiša.  M. Dutková

FREETONE 
BUBNOVAČKA
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PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA 
„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3 (na posch.)
Bližšie informácie o programe www.dietka.sk alebo na FB w
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STRETNUTIE NOSIACICH 
MAMIČIEK - JARNÁ PRECHÁDZKA
Utorok 6. 5. o 9.00 h pred MC Dietka 
Pre všetky mamičky (aj tehuľky i nosiacich 
oteckov), ktoré nosia (alebo by chceli nosiť) 
svoje dieťatko v šatke či ergonomickom 
nosiči. V príp. nepriaznivého počasia 
náhradný program v herni. 
Prihlášky a info: 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com 
Poplatok: 2 €/osoba (platí iba v prípade 
náhradného programu)

63. STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIACICH  
MATIEK A TEHULIEK
Pondelok 12. 5. o 9.00 h
Skupina je otvorená pre nové maminy.
Prihlášky: deň vopred na 0903 740 739 
Certifikovaná poradkyňa v dojčení OZ 
Mamila A. Ogurčáková
Poplatok: 2 €/osoba

KURZ NOSENIA DETÍ  
A VIAZANIA BABYŠATIEK I 
Utorok 13. 5. o 16.00 h 
Základný kurz. Ak nemáte vlastnú 
babyšatku, nevadí, požičiame, príp. 
poradíme pri výbere.
Prihlášky: deň vopred na 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com
Lektorka: Mgr. Barbora Vajová
Poplatok: 7 €/osoba

TVORIVÁ DIELŇA PRE ŽENY
Šperk - náušnice z PET fliaš

Piatok 16. 5. o 17.00 h
Vašu účasť nahláste najneskôr deň vopred 
na 0904 887 239 alebo na FB.
Poplatok: 2,50 €/osoba

KURZ ZDRAVÉ PREBAĽOVANIE 
Utorok 20. 5. o 16.00 h 
Kurz o zdravom spôsobe prebaľovania, 
o moderných látkových plienkach (zdravá, 
ekologická a ekon. náhrada jednorazových 
plienok, šetrné k deťom i k prírode 
a doplnkoch na prebaľovanie). Poradíme pri 
zostavovaní vhodnej plienkovej výbavičky.
Prihlášky a info: deň vopred na  
0948 480 510, barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 2,50 €/osoba

KURZ VIAZANIA BABYŠATIEK II 
Štvrtok 27. 5. o 9.00 h 
Úväzy na bok a na chrbát pre väčšie  
bábätká (cca od 6. mes.) a batoľatá.  
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku, 
požičiame, príp. poradíme pri výbere.
Prihlášky: deň vopred  
na 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com.
Lektorka: Mgr. Barbora Vajová 
(www.ekodieta.sk)
Poplatok: 7 €/osoba

ZÁZEMIE - ZÁZRAČNÉ ZELENÉ 
MIESTO (VYŠNÁ HAŤ)
Projekt podporený z programu Pohoda za 
mestom, Nadácia Ekopolis
Víkendové workshopy: 
10. - 11. 5. Vŕbové stavby 

24. - 25. 5. Stredostret (miesto 
stretávania)
Bližšie info na FB.

KURZ PRÍPRAVY NA ŠKÔLKU 
„ŠKÔLOČKA“ 
Cieľ kurzu: adaptácia detí a rodičov  
na škôlku
Trvanie kurzu: 4 stretnutia x 4 h  
(stredy dopoludnia od 8.00 do 12.00 h)
Poplatok: 20 €/dieťa/4 stretnutia
Vek dieťaťa od 2,5 do 5 rokov,  
limitovaná skupina max. 6 - 8 detí.
Viac info: 0904 887 239.

PONUKA SLUŽIEB 
V HERNI MC DIETKA
HERŇA + OPATROVANIE DETÍ  
+ SEKÁČ DIETKA
(nákup a predaj detského 
a tehotenského tovaru)
V prípade záujmu skupinovej návštevy  
herne volajte: 0904 887 239.
Poplatok za jednorazový vstup:  
1,50 €/rodina.
Opatrovanie detí od 2 r.: 2,50 €/hod.
Návštevníkov prosíme, aby si so sebou 
doniesli prezuvky!

ANGLICKÝ KLUB  
pre deti vo veku od 2 r.
Štvrtky o 16.30 h
Výučba anglického jazyka hravou formou 
pod vedením skúsenej lektorky M. Klimovej. 

Prihlášky a info: 0904 887 239, 
majklimova@gmail.com

PORADENSTVO V DOJČENÍ 
Anna Ogurčáková - denne od 19.00  
do 20.00 h na 0903 740 739,
v príp. nemožného telefonického  
spojenia zašlite sms. 

DETSKÁ NARODENINOVÁ  
OSLAVA - SOBOTA, NEDEĽA
Objednávky: 0903 740 739.
Poplatok: 7 €/2 hod.  
(možnosť doobjednania anim.  
aktivít, maľovanie na tvár,  
tvorivé dielničky).

MAĽOVANIE NA TVÁR
Objednávky: 0904 887 239
Poplatok: 10 €/hod.

DRUM SESSION  
„BUBNOVAČKA“
Bližšie info: Ján Holiga, 0949 678 846

LOGOPEDICKÉ INDIVIDUÁLNE  
PORADENSTVO
Od pondelka do štvrtka,  
v čase od 16.00 do 19.00 h,  
v priestoroch MC Dietka,  
na základe tel. objednávky u logopedičky  
Mgr. Gvozdiakovej - 0918 301 332.
Poplatok: 9 €/hod.

PORADENSTVO  
V NOSENÍ DETÍ 
Mgr. Barbora Vajová - 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com.

OZNAMY

Centrum voľného času Adam, Hutnícka 18, 052 01 Sp. Nová Ves, tel.: 053/442 37 58, e-mail: cvcsnv@azet.sk, cvc.adam.snv@azet.sk, www.cvc.snv.sk, fb: CVČ Adam SNV

SLÁVIK SLOVENSKA 2014 
CVČ ADAM – Hutnícka 18, Levočská 14, Sp. Nová Ves
Mestské kultúrne centrum Sp. Nová Ves
Mesto Spišská Nová Ves
5. 5. 2014 (pondelok) od 9.30 h
okresné kolo 24. ročníka celoštátnej  
súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne 
pre ZŠ mesta a okresu v Koncertnej sieni Reduty  
v Spišskej Novej Vsi.
 VSTUP ZDARMA 
Informácie: Katarína Štrauchová, Klaudia Bigošová

NA BICYKLI BEZPEČNE
Okresné kolo súťaže pre deti ZŠ
7. 5. 2014 od 9.00 h – DDI Ul. Ing. O. Kožucha, SNV
I. kat. 10 – 12 rokov; II. kat. 13 – 14 rokov
Informácie: Zuzana Hennelová

VOLEJBAL ŽIAČOK ZŠ 
Krajské majstrovstvá
7. 5. 2014 od 9.00 do 16.00 h, 
športová hala, SNV. Informácie: Eva Fabianová

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - KAT. D
15. 5. 2014 od 8.00 h - ZŠ Ing. O. Kožucha, SNV
Informácie: Zuzana Hennelová

VYBÍJANÁ ŽIAČOK ZŠ – FINÁLE
okresné majstrovstvá 
21. 5. 2014 od 8.00 h 
- ZŠ Z. Nejedlého, SNV
Informácie: Eva Fabianová

Pripravujeme...
ATLETIKA
Obvodné kolo chlapcov a dievčat SŠ. 
Informácie: Zuzana Košová

• • •
CVČ ADAM – Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
Školský úrad – odd. školstva, mládeže a športu, SNV
Mesto Spišská Nová Ves
pozývajú rodiny s deťmi na 

JUNILIÁDU - DEŇ DETÍ V CVČ ADAM
31. 5. 2014 (sobota) od 14.00 h
areál CVČ ADAM – Hutnícka 18 v SNV – sídlisko Západ I
Súťažno-zábavné a športové popoludnie 
pre rodiny s deťmi, pre deti ZŠ.
Informácie: Klaudia Bigošová, Katarína Štrauchová

LETNÉ PRÁZDNINY 2014 
DOBRODRUŽNÝ LETNÝ TÁBOR  
pre deti od 6 do 13 rokov 
Termín: 1. - 6. 7. 2014 (utorok – nedeľa)
Miesto: Rekreačno-športové stredisko 
SKI CENTRUM MRAZNICA HNILČÍK (www.scm.sk)
Zameranie: športy (volejbal, futbal, plážový volejbal, 
tenis, streľba zo vzduchovky, lukostreľba...), turistika, 
tanec, spev, súťažné a zábavné aktivity, aktívny oddych, 
relaxácia v rekreačnom zariadení, wellness, ubytovanie 
v 2 – 3-posteľových izbách, strava 5 x denne, pitný režim, 
doprava, poistenie, pedagogický dozor, animátori, lekársky 
dozor, celodenný program
Poplatok: 99 € (možnosť uhradiť v dohodnutých splátkach)
Prihlášky si vyzdvihnite v CVČ ADAM, Hutnícka 18, SNV
Informácie: CVČ ADAM – Hutnícka ul. – 053/442 37 58
Klaudia Bigošová 0914 176 083, Bc. Katarína Štrauchová 
0904 306 520, Mgr. Eva Fabianová 0907 690 394
Fb: CVČ ADAM SNV, e-mail: cvc.adam.snv@azet.sk

DENNÝ LETNÝ TÁBOR  
8 HODÍN BEZ STAROSTÍ
Termín: 30. 6. – 4. 7. 2014 
pre deti od 6 do 12 rokov v CVČ Hutnícka 18, SNV
Poplatok: 5 €/1 deň
Zameranie: turistika, vychádzky do okolia, DDI, ZOO, detský 
svet – OC Madaras, šport, súťažno-zábavné aktivity v CVČ
Informácie: Zuzana Košová 053/442 37 58, 0911 307 468



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

22 MÁJ 2014
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VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V MARCI OSLÁVILI
95 rokov
Adolfina Jasečková
93 rokov
Justína Želonková
92 rokov
MUDr. Vlastimil Fluss
91 rokov
Magdaléna Jankovičová
Mária Urbašíková
Ján Barilla
85 rokov
Margita Panigajová
Jozef Kukoľ
Jozef Pajonk
Alica Endelová
Mária Tarageľová
Helena Šmögnerová
Sabina Nováčková
Mária Ružinová
Ján Lacuš
80 rokov
Anna Litecká

Veronika Lovasová
Margita Sluková
Jozef Duch
Katarína Jakubcová
Margita Vikisalyová
Jozef Suja
Božena Pajonková
75 rokov
Ing. Eliáš Feriančik
Eva Chovanová
Mária Tkáčová
Justína Švagerková
Štefan Labanc
Margita Kleinová
Mária Palušáková
Veronika Kissová
Anna Fiedlerová
Jozefína Zvarová
Mária Filipová
Mária Kostelníková
Irena Adamcová
Mária Šaršanová
Alžbeta Forbergerová

Štefan Porada
Ján Kalinský
70 rokov
MUDr. Jozef Vančo
Anna Čonková
Mária Kriváková
Ján Regec
Štefan Roško
Ondrej Hudák
Katarína Tkáčová
Jozef Molitoris
Viera Janiková
Jozef Kešeľák
Július Straka
Alžbeta Krebsová
Magdaléna Rumanová
Štefan Augustiňák

Jozef Jančík
Jozef Cibula
Karol Vešelényi
Jozef Jarab
Veronika Šiserová
František Hamrák
Zita Vargová
Mária Gardošíková
Mária Selecká
Veronika Urbašíková
František Baláš
Terézia Kráľová
Valéria Letkovská
Milan Rešovský
Mariana Kopecká
Anna Kováčová
Ján Krivák

Lenka Nováková

Tamara Gondová

Michaela Hennelová

Alex Holub

Juliana Macalová

Kamil Maršalek

Amanda Pušková

Matej Puhalla

Sofia Ontková

Dalibor Pavlík

Laura Mlynárčiková

Simona Horváthová

Lukáš Staňa

Adam Francisty

Dominik Zahuranec

Júlia Andrášová

Rastislav Šebest

Viktor Džubák

Kristína Plachetková

Karin Dzuríková

Matúš Kotlár

Paulína Tatranská

Filip Nagy

Diana Kapustová

Dávid Bušovský

Daniel Hudzik

Dominik Jaško

Nela Bartošová

Teo Cebuľa

Sára Furmanová

Alexandra Sakmáryová

Marek Holub

V MARCI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Jakub Frankovič 1917
Gustav Urban 1919
Mária Lorková 1920
Ján Dudáš 1921
Mária Lacková 1926

Mária Mattová 1927
Ľudmila Korheľová 1929
Magdaléna Hužiková 1931
Mária Vadelová 1931
Anna Urbanová 1937

Ján Bosák 1939
Antónia Tremková 1939
Pavol Farkašovský 1945
Eva Cehuľová 1945
Elena Stanková 1946

Anton Horbal 1949
Štefánia Čarnická 1950
Jozef Kalafut 1952
Emil Lačný  1953
Jozef Bednárik 1958

Helena Babičová 1959
Jaroslav Šoltis 1971
Slavomír Novotný 1976
Ján Rerko 1978

Ak si neprajete, aby vaše meno 
bolo uverejnené v tejto rubrike, 

oznámte nám to na tel. č.: 053/417 66 27, 
príp. osobne v redakcii Ička 

- Radnica, Radničné nám. č. 7, I. posch. vpravo.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, ktorí sa 1. 3. 2014 prišli rozlúčiť s našou dra-
hou mamkou, sestrou, svokrou, babkou Valériou ŠIMKOVOU, rod. Švedovou, 
ktorá nás opustila vo veku 86 rokov.
S vďakou všetkým smútiaca rodina.

Nesmúťte plačom ani slzami, ale modlitbou a spomienkami.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary príbuzným, priateľom, 
známym a susedom, ktorí sa 6. 3. 2014 prišli rozlúčiť s naším drahým zosnulým 
Slavomírom NOVOTNÝM.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme p. kaplánovi Dominikovi a Pohrebnej službe 
S. Badziková.
S vďakou všetkým smútiaca rodina.

Všetko, čo žije po mne v mojom mene, v práci i v láske, nech ma pripo-
menie...
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
14. 3. 2014 v Novoveskej Hute s naším otcom, dedkom, pradedkom, svokrom, 
bratom, ujom, švagrom Jánom BOSÁKOM, ktorý nás opustil vo veku 75 rokov.
Poďakovanie patrí aj Rím.-kat. farskému úradu Ferčekovce.
S láskou v srdci na Teba spomínajú dcéra Viera, synovia a dcéry s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina.
Spomínajte na neho v modlitbách.

Pred mesiacom 2. 3. sme slávili 95. narodeniny a 2. 4. 2014 sme sa navždy 
so smútkom v srdci rozlúčili s našou mamkou Alžbetou MAJOCHOVOU.
Touto cestou vyslovujeme poďakovanie za prejavenú sústrasť a kvetinové dary 
príbuzným, priateľom, známym, kolegom a susedom, ktorí sa prišli s ňou rozlúčiť 
a aj tým, ktorí na ňu mysleli. Zároveň ďakujeme PhDr. J. Lapšanskému, rím.- 
kat. kaplánovi P. Lešňovskému za krásne slová rozlúčky a Pohrebnej službe 
R. Findura za dôkladne organizovanú a citlivú poslednú rozlúčku. Na tomto 
mieste patrí vrelé ďakujeme aj celému personálu interného odd. pod vedením 
primára MUDr. M. Hudáka a ODCH NsP v SNV pod vedením MUDr. I. Kolejáka 
za neodkladnú ťažkú profesionálnu starostlivosť a prístup. 
S úctou ďakujú dcéry Mária, Anna s manželmi, syn Michal s manželkou, zať 
Marián, vnúčatá a pravnúčatá.

Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom živote, veľká vo svojej 
láske a dobrote.
Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 28. 3. 2014 s našou milovanou manželkou, 
matkou, babkou a prababkou Antóniou TREMKOVOU, ktorá nás navždy opus-
tila vo veku nedožitých 75 rokov.
S láskou spomínajú manžel Rudolf a dcéra Antónia.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priate-
ľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 3. 4. 2014 rozlúčiť s naším drahým 
synom, bratom, švagrom a kamarátom Jaroslavom ŠOLTISOM, ktorý nás 
opustil vo veku nedožitých 43 rokov.
Zároveň ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV a Pohrebnej službe S. Badziková 
za dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina

Pohasli jej láskavé oči, dopracovali jej pracovité ruky, dotĺklo je zlaté srdce.
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás 
9. 4. 2014 navždy opustila naša starostlivá mamka, svokra, babička, sestra, 
švagriná, teta a príbuzná Rozália MAGEROVÁ, rod. Dušinská vo veku 78 rokov.
Prosíme, rozlúčte sa s ňou spomienkou pri zapálenej sviečke.
smútiaca rodina 

25. 3. 2014 uplynuli 3 roky od chvíle, kedy nás navždy opustil môj manžel, otec 
a starý otec Pavel MRÁZ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Katka, dcéry Katka a Martinka s rodinami 

24. 4. 2014 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia môjho manžela, nášho ocka 
a starkého Jána TOMAJKU. 
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
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Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí. Aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.
1. 5. 2014 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil náš láskavý a starostlivý 
manžel, otec a dedko Pavol MIKULA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti, nevesta, vnúčatá a ostatná smú-
tiaca rodina.

Milovali sme Ťa pre radosť, múdrosť, úsmevy a lásku, ktoré si nám dával. Zo-
staneš hlboko a navždy v našich srdciach. Odišiel si tam, kde nie je utrpenie 
ani bolesť, ale večný pokoj. Veríme, že si stále v našej blízkosti.
3. 5. si pripomíname 2. výročie úmrtia nášho tatiho, dedka a priateľa Janka 
KROHLÁKA. 
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. Ďakujeme.

3. 5. 2014 si pripomíname 1. výročie, odkedy nás opustil môj manžel, otec 
a dedko Ing. Michal GONDA. 
S láskou a úctou spomína manželka, synovia s rodinami a ostatní príbuzní.

„Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.“ 
Žalm
7. 5. 2014 si pripomíname 5. výročie odchodu našej 
mamky a prababky Márie ČARNOKEJ a 8. 5. 2014 uply-
nie 7 rokov od odchodu nášho otca a pradedka Emila 
ČARNOKÉHO.
S úctou a modlitbou spomínajú dcéra Mária, vnuk Pe-
ter s manželkou Martinou a pravnúčatá Andrea, Marek 
a Julka. 

„Prišlo to teda - už Ťa nieto, ale sa mi ešte snívaš v noci... Prichádzal ako 
plachý vietor a ja bežím po bodľači bosá, dostihnúť chcem Ťa, azda vrá-
tiť, alebo len ruky sa Ti dotknúť, dlho Ťa čakám na úvrati... Zobudím sa.  
A podídem k oknu, tak ako slepý hľadím do tmy.“
8. 5. 2014 uplynie už rok, kedy náš ocko a deduško Adolf FEDÁK odišiel za 
svojou Vierkou.
S láskou na neho spomínajú Zuzičky a Janka. 

Čas ubieha a nevráti, čo vzal, len láska, úcta a spomienky v srdciach zo-
stávajú nám.
8. 5. 2014 uplynie 11 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel, náš sta-
rostlivý otec Michal BURÍK.
S láskou a úctou spomína manželka a synovia Stanislav a Vladimír s rodinami.

Žila si pre nás, naša láskavá a obetavá mamička. Svoju nekonečnú lásku 
a dobrotu si nám vždy s plnou náručou rozdávala. Odišla si tíško, nie si me-
dzi nami, no v našich srdciach žiješ spomienkami.
9. 5. 2014 uplynie 9 rokov, odkedy nás navždy opustila moja manželka a naša 
mamka Valéria BOČKAYOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel Štefan, dcéra Petra s rodinou, syn Tomáš.

Čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva.
9. 5. 2014 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustila moja vnučka, krstná dcéra, 
neter a sesternica Viktorka PACOŇOVÁ.
S láskou spomínajú stará mama, krstná mama a ostatná rodina.

12. 5. 2014 uplynie 5. výročie, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec, 
dedko, pradedko, svokor Tomáš TOMAJKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venuje mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, synovia a dcéry s rodinami.

Spomíname - Nezabúdame.
12. 5. 2014 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustila naša 
drahá mamka, babka a prababka Margita LORKOVÁ 
a 26. 6. 2014 uplynie 43 rokov, odkedy nás opustil náš 
otec, dedko a pradedko Imrich LORKO.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ste ich po-
znali.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Božka a Danka s ro-
dinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

S hlbokým žiaľom v srdci vyslovujeme úprimné poďako-
vanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým prí-
buzným a známym, ktorí sa dňa 9. 4. 2014 prišli rozlúčiť 
s našou drahou mamkou Annou PACINDOVOU, ktorá 
nás navždy opustila vo veku 91 rokov.
Zároveň si 22. 5. 2014 pripomenieme 25 rokov od úmr-
tia nášho otca Štefana PACINDU. 
Ďakujeme za tichú spomienku za našich drahých rodi-
čov. 
deti s rodinami

Všetky slová sú zbytočné, strašne nám chýbate...
17. 4. 2014 uplynulo 24 rokov od úmrtia môjho milo-
vaného manžela, otca, dedka Jozefa REŠOVSKÉHO.
25. 2. 2014 uplynulo 11 rokov od úmrtia mojej milovanej 
nevesty, manželky, matky Dagmar REŠOVSKEJ.
13. 5. 2014 uplynie 5 rokov od úmrtia mojej milovanej 
dcéry, sestry a netere Ing. Jarky REŠOVSKEJ.
S láskou spomíname. 
Za tichú spomienku ďakuje smútiaca rodina.

 

Čas plynie ako rieky prúd, kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.
25. 4. 2014 uplynul rok, odkedy nás opustila naša drahá mamka, babka, pra-
babka Emília KUPČÍKOVÁ z Novoveskej Huty.
S láskou a úctou syn s rodinou, dcéry s rodinami a vnúčatá. 

28. 4. 2014 uplynulo 6 rokov, odkedy nás navždy opustil Vladimír PODOBEN. 
Zároveň si 1. 5. pripomenieme jeho nedožité 60 narodeniny.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú spomienku.
S láskou manželka s deťmi a vnúčatami a ostatná rodina.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdci navždy 
zostávajú.
30. 4. 2014 uplynul rok, odkedy nás navždy opustila mamka, babka a pra-
babka Mária ŠIROKÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
syn Juraj s rodinou, dcéra Mária s rodinou, zať Michal s rodinou, nevesta Marta 
s rodinou, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

Uplynulo dlhých 20 rokov od odchodu do večnosti našej drahej mamky a babky 
Jolany KRŠIAKOVEJ.
Nezabúdame...
deti s rodinami

S láskou posielam túto báseň anjelskou poštou do neba. V nej každým 
slovom ďakovať chcem, za krásne detstvo, za Teba. Sviecu života niečo 
sfúklo, na našom dvore slnka niet. Zatmenie - veľké srdce puklo, mrak za-
tienil náš svet.
V týchto dňoch si pripomíname 3. výročie, odkedy nás náhle opustila naša mi-
lovaná mamka a babka Mária KRISTIANOVÁ.
S láskou smútiaca rodina.

Pred rokom si odišiel do večnosti... Smutno je nám tu bez Teba.
S láskou spomíname na Stanislava GOLEŇU.
manželka, vnuk Róbert a synovia Stanislav a Peter s rodinami.

Už 5 rokov nám chýba naša milá mamka Alžbeta Magdaléna  
STANISLAVOVÁ.
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Veľmi nám všetkým chýbaš, mami.
dcéry Iveta a Kamila s rodinami
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Odišiel náhle, nie je medzi nami, ale žije v srdciach tých, ktorí ho milovali.
14. 5. 2014 si pripomíname 2. výročie úmrtia môjho syna Ing. Jána  
MELIORISA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Tak tíško ako žila, tak tíško odišla. Skromná vo svojom živote, veľká vo svo-
jej láske a dobrote. 
14. 5. 2014 si pripomenieme 12 rokov, odkedy nás navždy opustila naša drahá 
a milovaná mamka, babka a prababka Gizela GLABOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária, Gizka a syn Anton s rodinami. 

Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije spo-
mienkami. 
15. 5. 2014 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil náš brat Ján ZRUBEK.
S láskou a úctou spomínajú sestra Eva s manželom, sestra Zdena, brat Slavo 
s manželkou a ostatná smútiaca rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.

Je ťažké podať ruku osudu. Pri kríži položiť kvet a zapá-
liť sviečku. Nad hrobom Vašim bezmocne stáť a s vet-
rom sa rozprávať. Odišli ste k anjelom, za hviezdami. 
Mamička, otecko, chýbate nám.
17. 5. 2014 si pripomenieme 5. výročie úmrtia našej dra-
hej mamičky Magdalény SLOVÍKOVEJ a 23. 6. 2014 si 
pripomenieme 30. výročie úmrtia nášho drahého otecka 
Rudolfa SLOVÍKA.

Na Vašu dobrotu a lásku, ktorú ste nám dávali a sprevádzali nás na každom 
kroku nášho života nikdy nezabudneme.
dcéry Magdaléna a Katarína s rodinami 

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú mamičku, manželku, 
dcéru, sestru, švagrinú, tetu a babku Miloslavu BARBUŠČÁKOVÚ, ktorá nás 
17. 5. 2006 navždy opustila.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ju milovali.
S láskou smútiaca rodina.
Veľmi nám chýbaš.

Čas plynie, ale spomienka ostáva. 
18. 5. si pripomenieme 11. výročie úmrtia našej milovanej mamky Terézie 
ČMEĽOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel Matej, synovia Miroslav, Jozef, Vratko a Marián s rodinami 

Jaroslav GULDAN 
* 21. 1. 1942 Bratislava, † 19. 5. 2013 Spišská Nová Ves
Milý Jaro, ocko, dedo! 19. 5. 2014 uplynie prvý rok, ktorý sme prežili bez Teba, 
Tvojej lásky a starostlivosti, bez Tvojich nápadov, Tvojej pomoci, ochoty a pra-
covitých rúk, bez Tvojich rád, Tvojho humoru a úsmevu. 
Napriek tomu si stále s nami, v našich srdciach, myšlienkach, spomienkach. 
Máme Ťa veľmi radi. Chýbaš nám. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Emília, dcéry Bibiána, Patrícia, Jaroslava, 
zať Peter, vnúčatá Patrika, Adam, Marko a ostatná rodina. 

Neplačte, že som odišiel, radšej pokoj a lásku mi prajte, krásne spomienky 
na mňa si v srdci zachovajte…
22. 5. 2014 uplynú 4 roky, odkedy od nás navždy odišiel náš milovaný manžel, 
ocko, dedko Ján SLEJZÁK. 
S láskou v srdci si na Teba spomínajú manželka Emília, syn Marián s manželkou, 
dcéry Slávka a Lucia, vnúčatá.

Zavrel si oči, chcelo sa Ti spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Tá rana v srdci 
stále bolí, zabudnúť nedovolí. Hoci si odišiel a nie si medzi nami, v našich 
srdciach ostávaš stále s nami.
Chýbaš nám, ocko, na každom kroku nášho života...
23. 5. 2014 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, starostlivý ocko, láskavý dedko, svokor, svat, syn a brat Ľuboš  
HRUŠOVSKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Danka, deti Janík a Naďka s rodinami, otec 
a ostatná smútiaca rodina. 

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo predtým. 
Všade okolo chýba aj po 5 rokoch Tvoj hlas. Mala si rada život, my Teba a Ty 
nás. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 
Tak ako voda svojím tokom plynie, krásna spomienka na Teba nikdy nepominie. 
24. 5. 2014 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustila naša mamka a starká 
Anna BAKOŠOVÁ.
Spomínajú Renka, Jožko, Laurika, Samko a ostatná smútiaca rodina.

Ako mám žiť bez tých, ktorých milujem? Čas stále otáča strany knihy, ktorá 
zhorela. Miesto a čas sú stále v mojej mysli. Mám toľko čo povedať, ale Ty 
si tak ďaleko. Plány, ktoré ponúkala naša budúcnosť. Bláznivé klamstvá zo-
starnutia. Zdalo sa, že sme nepremožiteľní. Pravda je tak chladná. Posledná 
pieseň, posledné prianie. Perfektná kapitola odložená na odpočinok…
15. 3. 2014 by náš milovaný Zdenko TIMKO oslavoval 18 rokov. … mám 
toľko čo povedať, ale Ty si tak ďaleko… 21. 5. 2014 uplynie smutných 10 ro-
kov odkedy si nás navždy opustil. Bol si pripravený? Bolesť je čoraz silnejšia. 
Ale uvidím Ťa. Keď ma On nechá. Tvoja bolesť je preč a Tvoje ruky rozviazané. 
Tak ďaleko. A ja potrebujem, aby si vedel… tak ďaleko… potrebujem, aby si 
vedel… Milujem Ťa.
S úctou, láskou a pokorou spomínajú všetci, ktorí Ťa vrúcne milovali. 

Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. Dobrý človek 
zostane navždy v srdciach tých, ktorí ho milovali. Ten, kto Ťa poznal, si spo-
menie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
6. 1. 2014 uplynul rok od smutnej chvíle, kedy nás navždy opustil náš milo-
vaný brat, švagor, ujo, krstný otec Alojz VENGLIK, ktorý by sa 24. 5. tohto 
roku dožil 80 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

24. 5. 2014 si pripomíname nedožité 80. narodeniny 
a 25. 3. 2014 uplynulo 5 rokov od úmrtia našej mamky, 
babky a svokry Alžbety VEISENPACHEROVEJ, rod. 
Liptákovej a tiež 1. 4. 2014 uplynulo 20 rokov od úmrtia 
nášho otca, dedka a svokra Otta VEISENPACHERA.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú spo-
mienku.
dcéry Zuzana, Alžbeta s manželom Petrom, vnuci Sa-
muel a Matej

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, v našich srdciach budeš stále žiť. Ten, kto Ťa 
poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
24. 5. 2014 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy nečakane opustila Mária 
SIRANKOVÁ, rod. Novotná.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
Spomína manžel, dcéra Lenka a ostatná rodina.

Odišiel, ale žije v našich srdciach, ktorí sme ho mali radi.
26. 5. 2014 si pripomenieme 4. výročie úmrtia Radoslava KREMPASKÉHO.
Ďakujeme, že ste mu spolu s nami venovali tichú spomienku.
manželka, syn a rodičia

Vy, moji drahí, milí, čo ste ma milovali, dokiaľ ste na 
svete žili a so mnou prebývali, boli ste pri mne v tiesni, 
pre mňa obeť priniesli, prijmite tú slzu vďačnú a daj 
Vám Boh radosť večnú. (K. Kuzmány)
27. mája 2014 uplynie 20 rokov, čo Pán života a smrti 
povolal k sebe moju mamu a starú mamu Máriu  
MIKULÁŠOVÚ. 29. mája 2014 uplynie 22 rokov od úmr-
tia môjho otca a starého otca Jozefa MIKULÁŠA.
S láskou a úctou spomína dcéra Viera s rodinou. 

Odišiel si, nie si medzi nami, no v našich srdciach ostávaš vždy s nami. Už 
len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s lás-
kou spomínať.
28. 5. 2014 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil manžel, otec, dedko 
a brat Ján ŠARGA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou spomínajú manželka, deti, vnučky a celá rodina.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska sa smrťou nekončí, 
v našich srdciach budeš stále žiť. Ten, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne. 
29. 5. 2014 uplynie 2. výročie od úmrtia milovaného manžela, otca, krstného 
otca, uja Jozefa PASTVU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka Anna, synovia Lukáš so snúbenicou 
Peťkou, Jozef s priateľkou Jankou a dcéra Stanislava.

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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OZNAMY, POZVÁNKY

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012POĎAKOVANIA
Ďakujem známym aj neznámym ľuďom, ktorí pomáhali pri záchrane môjho života 21. 3. 2014 
na Košiarnom briežku. Ďalej ďakujem posádke vozidla RLP - lekárom a sestričkám odd. OAIM 
a JIS-ke na internom oddelení NsP v Spišskej Novej Vsi. cyklista J. G.
 
Moja srdečná vďaka patrí lekárom traumatologického odd. NsP v SNV. Kolektív lekárov pod vede-
ním primára MUDr. Köteleša vie nezištne a ľudsky pomôcť vo chvíľach, keď nás navštívi choroba 
či úraz. Za milý prístup k pacientom ďakujem aj sestričke Beátke z JIS-ky a sestrám spodného 
oddelenia chirurgie. vďačný pacient

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli 17. 3. 2014 rozlúčiť s našou drahou manželkou, mamkou, babkou, prabab-
kou Máriou MATTOVOU.
Zároveň sa chceme poďakovať Pohrebnej službe S. Badziková a MsÚ v SNV za dôstojnú rozlúčku. 
Taktiež chceme vysloviť poďakovanie MUDr. J. Fecíkovi a MUDr. M. Pavlíkovej, ktorí vykonali 
všetko pre záchranu života našej drahej mamičky.
smútiaca rodina, manžel a dcéry

Klub dôchodcov Lipa, 
Ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská Nová Ves

máj 2014
Účasť na podujatiach mesta

16. 5. 2014
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

18. 5. 2014
Slávnostné posedenie  

pri príležitosti Dňa matiek  
v Reštaurácii Tatra o 15.00 h.  
Poplatok 8 € potrebné uhradiť  

do 12. 5. 2014.

21. 5. 2014
Návšteva obyvateľov  
Domova dôchodcov

26. 5. 2014
Vychádzka na Poráč - Brodok  

a opekačka z vlastných zdrojov  
Odchod z AS o 9.00 h smer Poráč.

30. 5. 2014
Varenie a ochutnávka  

múčnych jedál

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Spišskej Novej Vsi pozýva svojich členov na tieto aktivity

9. 5. 2014 (piatok)
Návšteva ŠD v Košiciach

M. R. Štefánik, balet o 10.00
Odchod rýchlikom o 6.57 alebo osobným vlakom o 7.10
Prihlásiť sa na číslo 0918 636 394 alebo 0904 973 324.

14. 5. 2014 (streda)
Výstup na Zámčisko

Odchod osobným vlakom o 6.50 do Gánoviec.

18. 5. 2014 (nedeľa)
Kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti „Dňa matiek“ 

v Reštaurácii Tatra o 15.00 
Účastnícky poplatok 8 € môžete zaplatiť v KD na Levočskej ulici č. 1 

vždy v utorok od 9.00 do 12.00

28. 5. 2014 (streda)
Výlet Folkmarská skala 

Odchod vlakom o 6.57 do Margecian.

SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o. 
POLYTOP SNV, s. r. o. - voda a kúrenie: 0905 215 732

BRANTNER NOVA, s. r. o., SNV
oprava verejného osvetlenia: 053/416 62 22

EMKOBEL, a. s., SNV tepelné hospodárstvo mesta
dispečing: 0917 949 656, e-mail: tu@emkobel.sk

BYTOVÉ DRUŽSTVO SNV 
výťahy • voda, ÚK • elektro 
dispečing: 053/416 65 04 

mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia

nepárne týždne: 0905 534 800 
párne týždne: 0905 241 080

POHOTOVOSTNÉ 
SLUŽBY

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

Pohotovostná služba je do 20.00 hod., 
v sobotu, v nedeľu a sviatok 

od 8.00 do 20.00 hod.

1. - 4. 5. 2014 
Templum, Česká 1, tel.: 053/441 41 66

5. - 11. 5. 2014 
Elixír, Zimná 70, tel.: 053/446 82 25

12. - 18. 5. 2014 
Pri stanici, Odborárov 47, tel.: 053/429 86 93

19. - 25. 5. 2014 
Verbena, Hviezdoslavova 41, tel.: 053/441 03 74

26. - 31. 5. 2014
Na Starosaskej, Starosaská 1, 053/441 35 79

Základná organizácia č. 13 Slovenského  
zväzu zdravotne postihnutých
Levočská ul. č. 14, Spišská Nová Ves  

pozýva svojich členov na 

posedenie	pri	príležitosti	

DŇA	MATIEK
16. 5. 2014 (piatok) o 16.00 h

v reštaurácii Hotela Preveza.
Tešíme sa na vás.

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, dôchodcov 
na stretnutie, ktoré sa uskutoční  
12. 5. 2014 (pondelok)  
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. v Sp. Novej Vsi.
Program: pri príležitosti  
Dňa matiek vystúpia deti  
MŠ Slovenská ul.  
Tešíme sa na vás.

4. 5. (nedeľa) o 18.00 h - otvorenie 
fotografickej výstavy mladej domácej 
autorky Lenky (eL) Kleinovej, víťazky ce-
loslovenskej fotografickej súťaže Memoriál 
M. Buzalku v kategórii do 20 rokov. Autorka 
predstaví práce rôznych žánrov a techník, ilu-
strácie básní a autoportréty. Výstava potrvá 
do konca mája.

9. 5. (piatok) o 18.30 h - Hudba, kto-
rá sa nikam neponáhľa. Večer otvoria 
manželia Eliašovci pokojným koncertom 
na tradičnom indickom nástroji harmónium 
v sprievode s gitarou. Nasledovať bude akus-
tický koncert manželov Havlovcov pre vio-
lu da gamba, violončelo, spev a tibetské 
misy. Svetoznámi hudobní skladatelia a mul-
tiinštrumentalisti sa inšpirujú barokovými, ľu-
dovými a indickými motívmi. Koncertné turné 
organizujú pri príležitosti 30-tich rokov ich 
spoločného hudobného súznenia. 
Na záver premietanie krátkeho filmu Puškar 
zachytávajúceho portrét duchovného miesta 
Radžasthánu - mesta Bohov. Vstupné: 4 €.

Letná 63, SNV

Spievame a tancujeme  
s Míšou

11. 5. 2014, DK SNV o 15.00 hod.
Rezervácie: 0911 810 581•0903 544 948

Vstupné: 4,50 €
www.jmsti.sk/predstavenia

www.facebook.com/jmstisro
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INZERCIA, OZNAMY, POZVÁNKA

RUČNÉ
ŽEHLENIE

RUČNÉ

Objednávky a info
+421 908 383 904

zehleniesnv@gmail.com
facebook.com/zehleniesnv

Neznášate žehlenie?
Bielizeň vyžehlíme za vás 
do dvoch pracovných dní.

z ceny 
prvého žehlenia

-50%
Teraz

podľa množstva 
bielizne

 Už od

„Nech každý z nás je dnes lepší ako bol včera  
a vlasť naša bude veľká a slávna.“ (M. R. Štefánik)

Klub Spoločnosti M. R. Štefánika  
a Mesto Spišská Nová Ves

pozýva členov, sympatizantov a obyvateľov mesta na

SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ
pri príležitosti 95. výročia tragického úmrtia  

M. R. Štefánika a otvorenia Roka M. R. Štefánika.

2. 5. 2014 o 14.00 h  
pri pamätníku na Štefánikovom námestí

Účinkuje miešaný spevácky zbor Cantus Villa Nova 
vedený Mgr. art. I. Gregom a žiaci ZUŠ v Spišskej Novej Vsi.

Pre členov klubu je zabezpečený 9. 5. 2014 o 10.00 hod. balet M. R. Štefánik  
v ŠD Košice (prosíme, nahláste sa).

HARMONOGRAM ODSTÁVOK
TEPELNÝCH ZARIADENÍ EMKOBEL, A. S.,

SPIŠSKÁ NOVÁ VES V LETNOM OBDOBÍ 2014

PANORÁMA 2. - 6. 6. 2014

HVIEZDOSLAVOVA 2. - 6. 6. 2014

VÝCHOD 1 - Fr. Kráľa 9. - 13. 6. 2014

VÝCHOD 2 - Slovenská 9. - 13. 6. 2014

J. FABINIHO 16. - 20. 6. 2014

LEVOČSKÁ 16. - 20. 6. 2014

E. M. ŠOLTÉSOVEJ 30. 6. - 4. 7. 2014

MIER 1 - Komenského 7. - 11. 7. 2014

MIER 2 - J. Wolkera 7. - 11. 7. 2014

MIER 3 - Tr. 1. mája 37 14. - 18. 7. 2014

MIER 4 - Štúrovo nábr. 14. - 18. 7. 2014

TARČA 1 - Agátová 28. 7. - 1. 8. 2014

TARČA 2 - Dubová 28. 7. - 1. 8. 2014

TARČA 3 - Topoľová 4. - 8. 8. 2014

BANÍCKA 4. - 8. 8. 2014

RÁZUSOVÁ 11. - 15. 8. 2014

HURBANOVA 11. - 15. 8. 2014

MESTSKÝ ÚRAD 18. - 22. 8. 2014

Termíny odstávok tepelných zariadení: MIER 5 - 
Tr. 1. mája 20, MIER 6 - J. Wolkera 26, ZÁPAD 1 - Stroj-
nícka, ZÁPAD 2 - Duklianska, ZÁPAD 3 - Kolárska budú 
z dôvodu investičných prác oznámené dodatočne.

Ing. Marián Bubeník
vedúci technického útvaru

NÁZOV TEPELNÉHO 
ZARIADENIA

TERMÍN 
ODSTÁVKY

NÁZOV TEPELNÉHO 
ZARIADENIA

TERMÍN 
ODSTÁVKY

Očkovanie proti besnote
Oznamujeme chovateľom psov a mačiek, že hromadné očkovanie uvedených zvierat proti besnote sa 
uskutoční v nasledovných termínoch:

• 9. mája 2014 od 8.00 do 17.00 h vo Veterinárnej nemocnici Spišská Nová Ves,  
Duklianska 46 (pred sídliskom Západ I).

• 10. mája 2014 od 8.00 do 10.00 h v Novoveskej Hute pred pohostinstvom.
Za očkovanie proti besnote bude účtovaný poplatok vo výške 5 €.
Upozorňujeme chovateľov, že očkovanie proti besnote, nakoľko sa jedná  
o nebezpečnú nákazu so smrteľným priebehom, je povinné.  
Nesplnením si tejto povinnosti sa chovatelia vystavujú riziku postihu.

Veterinárna klinika Spišská Nová Ves 
053/446 26 23, 0905 506 126

Rozpis termínov zberu biologického odpadu z lokalít Kozí vrch a Ferčekovce

Do plastového kontajnera patrí: pokosená tráva, lístie, zvyšky zeleniny a ovocia, konáre o max. 
dĺžke 30 cm a priemere do 3 cm. Do plastového kontajnera nepatrí: kamene, betón, zemina, 
mrtvé telá zvierat, exkrementy, hnoj, komunálny odpad, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, nebez-
pečné odpady. Upozorňujeme občanov, že pri odvoze bio odpadu sa bude klásť veľký dôraz na kon-
trolu čistoty suroviny. Pokiaľ sa v nádobe zistí iný odpad, mesto pristúpi k sankčnému postihu v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2006 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpa-
dom na území mesta Spišská Nová Ves.  odd. komunálneho servisu, MsÚ

Máj  10., 24. a 31. 5.
Jún  7., 14., 21. a 28. 6.
Júl  12., 19. a 26. 7. 
August  9., 16., 23. a 30. 8.

September  6. a 20. 9.
Október   11. a 25. 10. 
November 8. 11.

TERMÍNY ZVOZU BIO ODPADU  
PRE ROK 2014

Oznamujeme občanom mesta, že z dôvodu blokovania obvyklého stanovišťa zaparkovanými au-
tami nebol 16. 4. 2014 pristavený veľkokapacitný kontajner v rámci jarného upratovania v lokalite 
MsV č. 7 - križovatka ulíc Hanulova a Škultétyho. Náhradný termín pristavenia bude v pondelok  
5. 5. 2014. Žiadame občanov, aby na stanovišti kontajnera (parkovisku na Škultétyho ul.) 
v tento deň neparkovali a uvoľnili ho pre kontajner. Pokiaľ bude stanovište opäť blokované, kontaj-
ner mesto nepristaví. odd. komunálneho servisu, MsÚ

Oznámenie o pristavení veľkokapacitného kontajnera
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POZVÁNKY

 2. jún 2014
Park pri Redute, Spišská Nová Ves

 MESTO PLNÉ DETÍ
 Cez Slovensko na bicykli za 5 dní
 9.00 Autogramiáda TV osobností
  Kúzelník Radek Bakalář
  Hudobný vstup Katky Landlovej

 10.24 Štart pelotónu 
  Cez Slovensko na bicykli za 5 dní
10.30 Koncert Martina Haricha
11.30 Vystúpenie Sokoliarskej skupiny sv. Bavona I
12.00 Program CVČ a ZUŠ SNV
14.30 Vystúpenie Sokoliarskej skupiny sv. Bavona II
15.00 Šou Krajina zázrakov

 Ukážky: Horskej záchrannej služby SR a SNP SR
 agilita psov  Les v meste  jazda na koni 
 nafukovacia žirafa  trampolíny  motokáry 
 maľovanie na cestu  maľovanie na tvár 
 pieskoviská  športové súťaže 
 galéria pod holým nebom - dražba výtvarných diel
 zábavné súťaže Disney Day

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny príslušníkov polície a Červeného kríža!

1. jún 2014
Športová hala, Spišská Nová Ves / vstup voľný

 9.00 STREETBALL TURNAJ
  Kategórie: open, young a mix
  Registrácia teamov do 27. 5. 2014
  na e-mail: basketmusicfest@gmail.com

 Tanečné vystúpenia: breakdance, hip-hop, bboying 

 Hudobný program: Katarina Landlová 
a možno príde aj TINA

 Sprievodné súťaže: Slam dunk a 3pt hod
 Počas celého dňa budú opäť hrať Dj’s 

BASKETMUSIC FEST 2014

ŠPORTOVO–HUDOBNÝ FESTIVAL 4

 MESTO PLNÉ DETÍ
 Cez Slovensko na bicykli za 5 dní
9.00 Autogramiáda TV osobností

  Kúzelník Radek Bakalář
  Hudobný vstup Katky Landlovejndlovej

10.24 Štart pelotónu 
  Cez Slovensko na bicykli za 5 dní
10.30 Koncert Martina Harichaa
11.30 Vystúpenie Sokoliarskej skupiny sv. Bavona Iskupiny sv. Bavona I
12.00 Program CVČ a ZUŠ SNV

y p j

14.30 Vystúpenie Sokoliarskej skupiny sv. Bavona II
15.00 Šou Krajina zázrakov

y p

Ukážky: Horskej záchrannej služby SR a SNP SR
agilita psov Les v meste jazda na koni 
nafukovacia žirafa trampolíny motokáry 
maľovanie na cestu maľovanie na tvár 
pieskoviská športové súťaže 
galéria pod holým nebom - dražba výtvarných diel
zábavné súťaže Disney Day

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny príslušníkov polície a Červeného kríža!
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www.penzionkralovpramen.sk

053/449 31 05
0905 308 651

Novoveská cesta 29
053 31 Novoveská Huta

PSALÓNIK

NOVO

OTVORENÉ

POZVÁNKY, INZERCIA

Spišská burza starožitností a kuriozít

Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti, 
zberateľské predmety a predmety minulých čias.

od 8.00 do 15.00 h na starom trhovisku oproti OC Sintra
+421 53 42 98 110  / +421 910 149 926 

e–mail: spisskaburza@szm.sk

24. 5. * 21. 6. * 26. 7. * 23. 8. * 27. 9. * 25. 10.
2014



29Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
5/2014

Štefánikovo nám. 15/24, SNV 
(pri hlavnej pošte) 

( 0910 855 556 
Letná 43, SNV (v bráne vedľa Benešportu) 
( 0903 437 070

NajľahŠia pôžička do 5 000 EUR

maNžeLSká pôžička do 10 000 EUR

pôžička Na býVaNie - hypomíNuS do 20 000 EUR

VybaVte Si LepŠiu hypotéku S VýhodNejŠími 
podmieNkami

•prefinancujeme hypotéku v plnej výške•budete platiť menej ako 
doteraz•poskytneme vám aj peniaze navyše

NajVýhodNejŠie 
pôžičky

INZERCIA, DROBNÁ INZERCIA

PREDÁM - PRENAJMEM

 Ponúkame na predaj 1-izb. byt s loggiou 
v zateplenej panelovej bytovke na sídl. Tarča, 
Topoľová ul. v SNV. Orientovaný na JV stranu 
v tichej lokalite. Nehnuteľnosť je neprerobená, 
v pôvodnom stave, vhodná na prerábku podľa 
vlastnej predstavy. Cena dohodou. 
T.: 0911 572 146.

 Predám 1-izb. byt na Brezovej ul. č. 1, 
3. posch. plastové okná, jadro pôvodné. 
T.: 0903 635 539.

 Dám do podnájmu 1-izb. zariadený byt 
v SNV na sídl. Mier. T.: 0907 435 093.

 Predám 1-izb. byt na sídl. Tarča. Lacno. 
T.: 0948 503 304.

 Ponúkame na predaj 2-izb. byt s dvoma 
loggiami (1 presklená) v zateplenej panelovej 
bytovke na sídl. Tarča, Brezová ul. v SNV. Čias-
točná rekonštrukcia - plast. okná, drevené 
podlahy, drevené interiérové dvere. Jadro za-
chovalé v pôvodnom stave. Cena dohodou. 
T.: 0911 572 146.

 Predám tehlový 2-izb. byt v centre mesta, 
komplet kvalitne prerobený na I. posch., orien-
tovaný na juh. RK nevolať! T.: 0918 495 257.

 Dám do prenájmu 2-izb.byt na sídl. Tarča, 
čiastočne zariadený, voľný ihneď. 
T.: 0907 1868 38.

 Predám 3-izb. byt s 2 balkónmi o výmere 
102  m2 s garážou a pivnicou na sídl. Tarča 
v 6-bytovom tehlovom dome. Vhodné pre ro-
diny s deťmi. Cena dohodou. 
T.: 0903 107 011.

 Ponúkame na predaj 3-izb. byt s garážou 
a záhradkou v centre mesta na Ul. J. Hanulu, 
s vlastnou réžiou nákladov. Cena 68 000 €. 
T.: 0905 277 313.

 Dám do prenájmu 3-izbový nezariadený byt 
v Smižanoch na sídl. Západ II. Informácie na 
t. č. 0903 881 451 (volať po 16.00 h).

 Lacno predám 3-izb. byt na sídl. Zá-
pad I v Levoči. Byt sa nachádza na 6. posch., 
je takmer po úplnej rekonštrukcii. Záujemco-
via volajte na tel. č. 0918 946 251.

 Ponúkam na predaj 3-izb. veľmi priestranný 
byt na Francisciho ul. v Levoči, 2. posch., 
čiastočne prerobený - plávajúca podlaha 
v niektorých izbách, nové plastové okná a ra-
diátory, s balkónom a samostatnou pivnicou. 
Cena dohodou. T.: 00447 895 260 547.

 Predám slnečný 4-izb. podkrovný byt, 
96 m2 s balkónom a vlastným kúrením na sídl. 
Východ. Kuchynská linka a dvere z masívu, 
plastové okná, plávajúce podlahy a dlažba, 
veľká kúpeľňa. Cena dohodou. 
T.: 0905 498 655.

 Predám nadštandardný tehlový 4-izb. byt 
v 6-bytovom dome takmer v centre. Cena do-

hodou. RK nevolať! T.: 0907 307 168.
 Predám slnečný 4-izb. rodinný dom 7 km 

od SNV, podpivničený, terasa, garáž, studňa, 
tiché prostredie, pozemok 496 m2. Cena do-
hodou. T.: 0903 239 414.

 Predám 5-izb. nadštandardný byt s log-
giou v panelovom byt. dome na sídl. Tarča, po 
kompletnej rekonštrukcii. Cena dohodou. RK 
nevolať. T.: 0911 230 175, 0908 984 066.

 Predám rodinný dom blízko centra mesta na 
Tolstého ul. po rekonštrukcii, zateplený a dvoj-
garáž s letnou kuchynkou. Vážni záujemcovia 
volajte do 15.00 h. T.: 0905 707 486. 

 Predám rodinný dom v Poráči, vhodný na 
chatu aj celoročné bývanie. Dom je podpiv-
ničený, 2. posch., 4 izby, kuchyňa, 2 x WC, 
kúpeľňa. V blízkosti sa nachádza rekreačné 
stredisko Poráč Park, 2 lyžiarske vleky, krásne 
cykloturistické a turistické trasy. Príp. vyme-
ním za 2-izb. byt prerobený s balkónom na 
sídl. Mier. Cena dohodou. T.: 0908 984 065.

 Predám pekný, moderný rodinný dom 
s podkrovím v SNV, v tichej, lukratívnej časti 
blízko centra, 2 byt. jednotky, garáž, záhradný 
altánok s krbom, vlastná studňa, atď. Cena 
128 000 €, pri rýchlom jednaní možnosť do-
hody. T.: 0903 630 089.

 Predám rodinný dom v SNV, časť Telep. 
Pozostáva z 3 izieb, kuchyne, kúpeľne. Za 
domom sa nachádza hospodárska budova. 
Celková výmera pozemku 360 m2. Cena do-
hodou. Bližšie informácie: 0918 638 985.

 Predám chatu v chatovej osade Pod Tep-
ličkou, hala s krbom, kuchynský kút, samo-
statné WC a kúpeľňa, na poschodí 2 izby 
(2 + 3) s balkónom a terasou, kompletne 
zariadená. Garáž a ústredné kúrenie. Vonku 
hojdačka, ohnisko, detské ihrisko, jazierko. 
Cena 33 000 € (foto na www.lepsiacena.sk). 
T.: 0904 115 501.

 Predám peknú, veľkú chatu Pod Tepličkou 
č. 1904 v peknom prostredí. Možná výmena 
za 2-izb. byt v starom centre mesta a blízkom 
okolí. Prízemie, 1. posch. Dohoda možná, 
príďte pozrieť. T.: 0904 883 988.

 Predám slnečný stavebný pozemok s IS 
v obci Spišský Hrhov. T.: 0903 100 508.

 Predám stavebný pozemok v obci Kurimany 
blízko okresu SNV a LE o rozlohe 540 m2. 
Cena dohodou. T.: 0907 924 529, nie RK.

 Ponúkam na prenájom väčšiu poľnohos-
podársku budovu (bývalá stodola) aj s po-
zemkom okolo v Levoči, neďaleko sídl. 
Západ. Vhodná ako výrobné alebo skladové 
priestory pre menšiu firmu. Viac informácií:  
00447 895 260 547.

 Ponúkam na prenájom menšiu poľno-
hospodársku budovu - vhodnú na chov do-
bytka v Levoči, neďaleko sídl. Západ. Cena 

a podmienky dohodou. Viac informácií:  
00447 895 260 547.

 Predám záhradku za markušovskými ram-
pami. T.: 0918 021 155.

 Predám záhradku v blízkosti ZOO, s pod-
krovnou zateplenou chatkou, nábytok na 
mieru. Pozemok 372 m2, náraďovňa, miest-
nosť na WC, udržiavaný trávnik, hriadky, jab-
lone, vydláždené chodníky, murovaná pec, 
bez vody a elektriny. Prístup autom až na po-
zemok. Cena dohodou. T.: 0905 498 655, 
0907 025 410.

 Predám garáž na sídl. Tarča - na Brezovej 
ulici - cca oproti obchodnému domu, súp. 
č. 931. Cena: 7 800 €. 
T.: 0903 758 165.

 Predám novú garáž na sídl. Mier, J. Wolkera 
s el. 220 V a motocykel BABETTA 210. Nie 
cez RK. Cena dohodou. T.: 0904 119 605.

 Dám do prenájmu garáž na sídl. Zá-
pad I v SNV. T.: 0944 497 919. 

 Ponúkam na predaj Unimobunku, sídl. Zá-
pad I, Kováčska ul. oproti Wimbachu, t. č. 
slúžiacu ako predajný stánok, po rekonštruk-
cii, zateplená, zrekonštruovaná strecha, s prí-
pojkou vody a elektriny. Nájom za pozemok 
mestu 169 € za štvrťrok, rozloha 17 m2, so 
zariadením - police, umývadlo, nové vstupné 
dvere. Vhodná aj na záhradku. Cena 3 000 €, 
dohoda možná. Možný aj prenájom. 
T.: 0907 919 011.

 Predám lacno stánok bývalé Semená - kvety 
pri detskej poliklinike. 
T.: 053/442 73 72, volať večer.

 Predám novú Biolampu Wellness Energie - 
žlté, modré a červené svetlo, časovač, kĺbový 
stojan na stôl, všetko v hliníkovom kufri. Cena 
150 € (foto na www.lepsiacena.sk). 
T.: 0903 189 429.

 Predám úplne novú Dr. Magnet pulser - 
pulznú magnetoterapiu - podložka na celé 
telo + naviac malý aplikátor, vrátane návodu - 
pomoc na cca 60 chorôb. Výroba Nemecko. 
Cena 280 € (www.lepsiacena.sk). 
T.: 0903 189 429.

 Predám kočiar CHICCO v dobrom stave, 
3-kombinácia, ku kočiaru patrí vajíčko auto-
sedačka, nánožník - cena 130 € a šijací stroj, 
skrinkový, šliapací z roku 1964, plne funkčný 
- cena 20 €. T.: 0904 459 109.

PRÁCA

 Hľadáme kaderníčku vyučenú aj bez praxe 
za výhodných podmienok. Viac informácií na 
T.: 0908 653 820.

 Firma Atrex, s. r. o., prijme do pracovného 
pomeru skúseného ekonóma/účtovníka. Bliž-
šie informácie: 0903 638 359.

 Prijmeme do zamestnania na pozíciu ser-
visný technik elektronáradia. Nutná elektro vy-
hláška 21. Bližšie informácie: 053/449 64 16.

KÚPIM / HĽADÁM

 Vykupujem parohy. T.: 0905 476 723.
 Muž s ŤZP hľadá osobného asistenta, 

muža, vo veku 30 - 40 rokov na cca 4 - 6 hod. 
denne. T.: 0903 937 324. 

 57-ročný ZŤP invalidný dôchodca býva-
júci na sídl. Mier hľadá serióznu, zodpovednú 
pani, najlepšie tiež bývajúcu na sídl. Mier ako 
osobnú asistentku na niekoľko hodín denne. 
Nástup, čo najskôr, resp. dohodou. 
T.: 0908 160 432.

 Kúpim 3 alebo 4-izb. byt v SNV. RK nevolať! 
T.: 0903 605 696.

 Kto pomôže s prácou v záhradke, potre-
bujem porýľovať. T.: 053/442 73 72, volať 
večer.

0903 911 017
Cena 55 000 €

Rozloha bytu 65 m2

+ balkón

+ pivnica

Výborná lokalita - Zimná 110 • zrekonštruovaný vchod • dobrí susedia
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RÔZNE

 NAKUPUJTE LACNO A RÝCHLO! Nájdete 
u nás: oblečenie pre dievčatá, chlapcov 
a najmenších... (ponuku stále rozširu-
jeme). V rámci SNV možný osobný odber. 
Tešíme sa na vašu návštevu v našom 
e-shope: www.modapredeti.com * 
www.facebook.com/modapredeti 

 HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všet-
kých druhov matracov, postelí, kobercov 
a iných čalún. nábytkov v 2 fázach. 1. Čis-
tenie do hĺbky niekoľkých cm na sucho. 
2. Čistenie na mokro so špec. čistiacim 
prostriedkom. Stroj je zároveň čističkou 
vzduchu, čím sa odstránia všetky nežia-
duce pachy (cigaretové, zvieracie a iné). 
T.: 0949 353 731. 

 MAŤA MOKOŠOVÁ - MASÉRKA, Plavá-
reň - sauna, Za Hornádom 15, SNV ponúka 
zľavu na 30 min. masáž chrbta a šije. Pon-
delok až piatok v čase od 9.00 do 13.00 h, 
len za 6 €. T.: 0904 325 343.

 OPRAVA OBUVI, Letná 69 - Blažej Gonda, 
PRESŤAHOVANÁ na Starosaskú 13 (oproti 
Metropolu). T.: 0948 006 116.

 STAVEBNÉ PRÁCE - DOM, BYT. 
Ponúkam kvalitu s dôrazom na detail. 
T.: 0907 977 218.

 PODIATERCENTRUM - pedikúra medi-
ciálna (profes. podologickým prístrojom) 
* pedikúra mokrá * vyšetrenie na Podo-
skope (diagnostika ortoped. vád nôh) * 
šponovanie zarastajúcich nechtov * vý-
roba individ. korektorov * necht. protetika 
(náhrada necht. platničky) * odstrán. bra-
davíc, kurích ôk, onychomykózy, kož. my-
kózy * necht. dizajn * manikúra, depilácia 
* výroba termoplast. vložiek do topánok 
zn. SCHEIN na mieru (diabetes, normálna, 
spoloč. i šport. obuv) * dezinfekcia obuvi 
KLENZ striebrom a ozónom (dajte zbohom 
infekciám, baktériám a plesniam). Zimná 
50 (vo dvore medzi Slov. sporiteľ. a Papier-
nic. Domino), SNV. T.: 0902 891 534.

 PREVÁDZAME UMÝVANIE FASÁD rodin-
ných domov, zimných záhrad, hospodár-
skych budov a pod. Cena sa stanovuje po 
obhliadke na mieste, podľa členenia, výšky 
a prístupu k objektu a vždy obojstrannou 
dohodou so zákazníkom. Používame znač-
kovú techniku KÄRCHER a GARDENA. 
T.: 0914 153 003.

 FlowServis - KÚRENÁRSKE A INŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE kvalitne, rýchlo - výborná 
cena. Žiadajte kalkuláciu! Pozor! Prevá-
dzame zónové regulácie podlah. kúrení, 
t. j. pre každý okruh, resp. miestnosť je 
možné nastaviť vlastnú teplotu, kt. systém 
sleduje a udržiava, ako aj prispôsobuje 
teplotu zmenám vonjkajšieho prostredia. 
Bez nutnosti ťahať kabeláž a robiť zá-
sahy do inštalovaného kúrenia! Bližšie na  
www.flowservis.sk. T.: 0903 115 681.

 MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNÝCH 
KRYTÍN za rozumnú cenu ponúkajú klam-
piari a tesári z Jamníka. Kvalita, rýchlosť 
práce a spokojnosť zákazníka zaručená. 
T.: 0905 539 419 - Tomáš Jančík.

 HĹBKOVÉ TEPOVANIE - koberce, se-
dačky, stoličky, postele. Odstraňovanie 
žuvačiek. PRIEMYSELNÉ ČISTENIE - jed-
norazové čistenie: garáže, sklady, haly... 
T.: 0908 074 479.

 STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Pre-
stavba bytového jadra na kľúč od 2 700 €, 
sociálne kúpeľne, zatepľovanie, všetky 
stavebné práce, montáž teplovzdušných 
krbov. Rezanie otvorov do panelu do 
hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe materiálu až 
do 20 %. T.: 0903 373 486.

 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (by-
tové jadrá), rekonštr. bytov a domov, všetky 
vodárenské práce (výmena batérií, WC, 
radiátorov, preplach. potrubia), rezanie 
do panelu - búranie panelov, montáž pláv. 
podláh, sadrokartónu, montáž a demolá-
cia priečok, kopacie práce, montáž a de-
montáž okien a dverí. T.: 0903 277 634. 

 Firma ProClean, s. r. o., ponúka svoje 
služby v oblasti UPRATOVANIA SPOLOČ-
NÝCH PRIESTOROV bytových domov, 
rodinných domov, kancelárií a pod. Pra-
videlný a cenovo dostupný servis pre 
každého. Vyžiadajte si cenovú ponuku 
ešte dnes a získajte prvý mesiac uprato-
vania úplne zadarmo. www.proclean.sk *  
e-mail: info proclean.sk * T.: 0948 256 052.

 KOZMETIKA BEAUTY v Centre Zdravia 
a krásy, Hutnícka 18 vás pozýva do znovu-
otvorených priestorov, kde vám ponúkame 
tieto služby: šetrné čistenie pleti * parafí-
nové zábaly tváre a rúk * laserové ošetre-
nie pleti * vyhladenie vrások galvanickou 
žehličkou * masáže pleti * depilácie * lepe-
nie umelých rias * farbenie a úprava obo-
čia * príležitostné líčenie a nastreľovanie 
náušníc. T.: 0904 764 184. 

 Oznamujem cteným zákazníkom, že 
od 1. 4. 2014 je predajňa KVETY Eva Bro-
žová presťahovaná z Kováčskej ul. na sídl. 
Západ I do nových priestorov v areáli ZŠ 
Hutnícka 18 (vedľa Zdravotného strediska 
a lekárne, bývalý kozmetický salón). Ponú-
kame: kvety rezané, črepníkové, umelé, dar-
čeky, keramiku, kvetináče, zeminu, sviečky 
a pod. Kytice: blahoprajné, smútočné, sva-
dobné. Novinka: objednávky a donášková 
služba na tel. č.: 0907 919 011. Teším sa 
na vás. Kvety povedia za vás všetko.

 Lingvistická spoločnosť ILUMINATA SNV 
vám v nových priestoroch na Duklianskej 1 
(oproti Hotelu Metropol) ponúka služby 
v oblasti úradných a bežných prekladov 
(od autodokladov až po zmluvy) * tlmo-
čenia * výučby jazykov šité na mieru ako 
aj * akreditované skúšky certifikátu CITY  
& GUILDS - ten vám nahradí maturitu z AJ, cer-

tifikáty Goetheho inštitútu, certifikáty DELE 
inštitútu Cervantes. www.iluminata.sk, 
T.: 0915 964 533.

 „Ste zlatý“ - tak mi hovoria. Viete, ktoré 
služby sú najlepšie? SLUŽBY PRE DOMÁC-
NOSŤ * čistenie kobercov (dovoz a odvoz 
do 24 h zdarma), sedačiek, autosedačiek * 
čistenie a prevencia pomníkov pred ďalším 
znečist. * upratovacie, sťahovacie, záhrad. 
služby * likvidácia drevokazného hmyzu, 
húb, plesní, červotočov * sušenie muriva 
mikrovlnným spôsobom (najlac. a najrýchl. 
spôsob vysušovania). Viac: www.spisska-
novaves.eu / Inzercia / Katalóg firiem. 
T.: 0904 865 262, 0905 209 347.

 KOZMETICKÉ ŠTÚDIO MARILYN (Hut-
nícka 10, Západ I, SNV) vám ponúka: 
novinky - Ošetrenie tvárovým valčekom 
Mesoderma anti-aging s výrazným omla-
dzujúcim účinkom * Diamantová mikroder-
mabrázia * Kavitačný peeling * Kozmetický 
ultrazvuk; Pleťové ošetrenia podľa typu 
pleti; Líčenie; Japonská manikúra; Apliká-
cia trsov mihalníc; Parafín (tvár, ruky); For-
movanie postavy a odstránenie celulitídy; 
Depilácie; Predaj kozmetiky, darček. pou-
kážok; Každý mesiac zľavy na vybrané ple-
ťové ošetrenia! T.: 0905 388 917.

 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS - Zakladanie 
obch. spoločností s. r. o. na kľúč, založe-
nie živnosti, zmeny v s. r. o., zápis fyzických 
osôb do Obchodného registra (dopravcov 
a pod.), predaj s. r. o., prenájom sídla spo-
ločnosti, všetko elektronickým podpisom 
za zvýhodnený poplatok. Bezplatné pora-
denstvo pri založení s. r. o. TIMID, s. r. o., 
Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatraban-
kou), SNV. T.: 0905 772 016, 
0948 249 495. www.spolocnostisro.sk

 TEXTILNÁ GALANTÉRIA A OPRAVA 
ODEVOV na sídl. Mier. Vykonávam opravy 
odevov (výmena zipsov, plátanie, skráte-
nie, úprava strihu a pod.) a prevádzkujem 
predaj textilnej galantérie (gombíky, pria-
dze, vlny, zipsy...). Nájdete ma v nákup-
nom stredisku na Šafárikovom námestí 
v priestoroch predajne Ha Drogéria (pri po-
travinách Milkagro). Teší sa na vás Zuzana 
Svitanová. T.: 0904 609 750.

 ÚČTOVNÍCTVO, DPH, MZDY. 
Info: www.danemzdy.sk 
T.: 053/44 25 915, 0905 936 156 
e-mail: slavka.snv@gmail.com

 Doučím ANGLICKÝ JAZYK začiatočníkov 
aj dospelých, príp. pripravím na maturitné 
skúšky. Mám prax s výučbou AJ v zahra-
ničí. T.: 0944 288 588 * 
e-mail: mbrutvan@yahoo.co.uk

 www.PLYNSERVIS.sk - servis plynových 
kotlov. Peter Čikovský. T.: 0910 528 655.

 Máj je lásky čas, pôsobí na vás. Užívajte 
si to spolu a na upratovanie pozývajte nás. 
Upratovacie práce, čistenie kobercov, po-
stelí, sedačiek, prečisťovanie podláh, vos-

kovanie, impregnovanie = lepší vzhľad. 
PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS. 
T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 
0903 661 891.

 POMÔŽEM vám S CESTOU na letisko, 
hotel, športový zápas alebo na turistiku. 
T.: 0948 263 159 
e-mail: odveziem4osoby@gmail.com

 Prekladám neúradne z/do ANGLICKÉHO 
a NEMECKÉHO JAZYKA. Tieto jazyky aj do-
učím - začiatočníkov i pokročilých - všetky 
vekové kategórie. T.: 0918 041 145, e-mail: 
ivana.broskova@gmail.com, Smižany.

 HOBBY KREATÍV, Zimná 65, SNV vás po-
zýva na tvorivé kurzy v máji so začiatkom 
o 17.15 h. * 13. 5. - výroba domácej kozme-
tiky (denný a nočný krém) * 20. 5. - výroba 
šperkov / základy (náhrdelník, náušnice, 
náramok) * 28. 5. - maľovanie na textil 
(trendy tričko al. taška) * Prihlášky a info: 
osobne v predajni * 0918 994 867 - Jitka 
Nováková * e-shop: www.hobby-kreativ.sk

 CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MO-
DERNIZOVAŤ? Ponúkam kvalitné sta-
vebné práce * prestavby bytových jadier 
* keramické obklady a dlažba * plávajúce 
podlahy * omietky * maliarske práce * voda 
a elektroinštalácia * autodoprava * vyklá-
pač. Jarné zľavy do 25 %. Naše služby, 
vaše ceny. T.: 0904 974 481  
e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk

 Prosím sympatizantov Radoslava Pro-
cházku - kandidáta na prezidenta, aby sa 
prihlásili za účelom spájania sa rovnako 
zmýšľajúcich ľudí. T.: 0904 865 262.

 OČNÁ OPTIKA BLIR-OPTIK (na Ul. Od-
borárov - pri žel. stanici) si aj tento rok pre 
vás pripravila kvalitné talianske, polari-
začné slnečné okuliare a novú kolekciu 
moderných rámov vysokej kvality za ro-
zumné ceny. Poskytujeme odborné pora-
denstvo, refrakčné (dioptrické) vyšetrenia 
len na objednávky, po osobnej konzultácii 
a podľa stanovených podmienok. Tešíme 
sa na vašu návštevu.

 ÚČTOVNÍCTVO + MZDY + PERSONALIS-
TIKA a doplnkové administratívne služby. 
To všetko pre vás pripravíme za rozumnú 
cenu! Ručíme individuálnym prístupom, 
príjemnou komunikáciou, flexibilným  
prístupom a dlhoročnou praxou. Viac info 
na: 0919 281 651.

 NEFUNGUJE počítač? Štrajkuje internet 
a je práve nedeľa? PROFESIONÁLNY SER-
VIS PC a kancelárskej techniky u vás doma 
24 hod./7dní v týždni za najlepšie ceny. 
Opravy notebookov, výmena prasknutých 
displejov! Inštalácia a nastavenie WIFI. 
Možnosť obnovenia vašich stratených dát! 
Nastavenie internetového pripojenia. Ser-
visná prehliadka u vás za 1 €! Pre informá-
cie volajte nonstop: 0904 318 235. e-mail:  
doktorpc@outlook.com, www.fixnet.eu
Poradenstvo zdarma!
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INZERCIA

OC MADARAS SNV

NAJVÄČŠIE NÁKUPNÉ 
A ZÁBAVNÉ CENTRUM NA SPIŠI

OCHUTNÁVKA 
JARNEJ MÓDY

MOTO OKRUH

Nové predajne a služby pre Vás:

Most lásky
Presvedčte sa, že požičať si 

je také jednoduché ako nakúpiť.

Predaj BIO syrov, 
bryndze a domácich 

výrobkov

Cestujte 
s PLEJSY-TOUR 
do celého sveta

Zážitkové jazdy 
na štvorkolkách 

– darček celej rodine

Prvý most lásky 
na Spiši v oddychovej 
zóne golfového areálu



Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Za extra výhodnú cenu tak môžete mať auto s klimatizáciou, elektricky ovládanými prednými oknami, hmlovými svetlometmi, 
palubným počítačom, 15-palcovými diskmi a s ďalšou extra výbavou. Okrem toho získate bezplatne extra predĺženú záruku na štyri 
roky. Ak vám viac vyhovuje Combi, dáme vám naň bonus 300 €. A pri financovaní na pätiny vám na nové auto stačí len 1 798 €. 
www.skoda-auto.sk

Škoda Fabia EXTRA s extra bohatou výbavou len za 8 990 €

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Fabia: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km. Ilustračné foto. 

AUTOVES. SERVIS. KVALITA.
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AUTOSALÓN NISSAN AUTOVES s.r.o.
Duklianska 55 • 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053 / 44 14 140 • 0911 645 111 • E-mail: predaj.nissan@autoves.sk

Použité fotografi e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčast zmluvného návrhu. Kombinovaná spotreba: 3,8–5,6 l/100 km, 
kombinované CO2 emisie: 99–129 g/km. Údaje o spotrebe paliva a CO2 emisiách sú predbežné. Pre viac informácií o ponuke navštívte stránku www.nissan.sk.

/autoves.nissan

REZERVUJTE SI TESTOVACIU JAZDU 0911 645 111

Mobil: 0903 645 111
Tel.: 053 4425 253
predaj.skoda@autoves.sk

AUTOVES s.r.o.
Duklianska 55
052 01 Spišská Nová Ves

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

NOVÝ NISSAN NOTE
S TECHNOLÓGIOU  BEZPEČNOSTNÉHO ŠTÍTU
OD 2 398 € S FINANCOVANÍM NA ŠTVRTINY*

NOVÝ NISSAN QASHQAI
JEDINEČNÝ ZÁŽITOK V MESTE
OD 4 363 € S FINANCOVANÍM NA ŠTVRTINY*
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FINANCOVANIE 
NA TRETINY A ŠTVRTINY

BEZ NAVÝŠENIA


