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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA 6/2014

1. jún 2014
Športová hala, Spišská Nová Ves

 

 2. jún 2014
Park pri Redute, Spišská Nová Ves

 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 Adam a ZUŠ SNV
14.30  Vystúpenie Sokoliarskej skupiny 
  sv. Bavona II
15.00  Šou Krajina zázrakov
16.00  Dražba výtvarných diel

 HZS SR  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

 9.00 STREETBALL TURNAJ
  Kategórie: open, young a mix

 Sprievodné súťaže  BDSK, Denzz Industry 
 Tina, Katarína Landlová 
 DJ’s  Opaque, Dj Blunt

MESTO PLNÉ DETÍ

BASKETMUSIC FEST
ŠPORTOVO-HUDOBNÝ FESTIVAL

VSTUP VOĽNÝ

Podujatia konané pod záštitou 
primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD. 

ČARDÁŠ DUPKANÝ ROZTANCOVAL 
SPIŠSKÚ NOVÚ VES

Do pokusu o zápis do Knihy slovenských rekordov 
v hromadnom tancovaní čardáša dupkaného sa v Spiš-
skej Novej Vsi zapojilo všetkých osem základných škôl 
spolu s Cirkevným gymnáziom Š. Mišíka, Gymnáziom 
na Školskej ulici a Mestskou organizáciou Jednoty 
dôchodcov na Slovensku v Sp. Novej Vsi. Najmlad-
šou účastníčkou bola 6-ročná Ema a najstaršou 
77-ročná obyvateľka nášho mesta Angela Sýko-
rová. Pridať sa k nim mohla aj široká verejnosť. Tanco-
valo sa súčasne aj v meste Prievidza a Zvolen. Celkový 
počet účastníkov sa v Spišskej Novej Vsi vyšplhal 
na 2 192 ľudí, čo bolo najviac zo spomínaných miest. 
Slovenský rekord sa nakoniec podarilo prekonať, keď 
čardáš dupkaný dohromady vo všetkých troch zú-
častnených mestách tancovalo 4 514 ľudí.
Hlavným organizátorom podujatia bola Obchodná 
akadémia v Prievidzi pod názvom tancujPD.eu, ktorá 

po vytvorení slovenského rekordu v roku 2012 v kala-
majke a v roku 2013 v mazurke prišla tento rok s čardá-
šom dupkaným. Základná škola na Komenského ulici 
v Spišskej Novej Vsi prijala jej pozvanie a rozhodla sa 
zorganizovať toto podujatie aj v našom meste pod ná-
zvom tancujSNV.eu. „Myslím si, že nie je krajší spô-
sob ako tancom osláviť 10. výročie nášho vstupu do 
Európskej únie. Na každej správnej oslave by tanec 
nemal chýbať a čardáš dupkaný je určite to pravé 
orechové,“ informovala v tejto súvislosti Andrea Balu-
chová zo Základnej školy na Komenského ulici.
Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Spišská 
Nová Ves Ján Volný, riaditeľ Základnej školy na Komen-
ského ulici v Sp. Novej Vsi Peter Kresťanko, CVČ Adam 
a Klubová rada TSV. Akciu finančne podporilo Mesto 
Spišská Nová Ves.

Edita Sýkorová, foto: Ing. Miroslav Dibák

Pri príležitosti Dňa Európy a 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do EÚ sa 6. mája 
v Spišskej Novej Vsi konalo podujatie tancujSNV.eu. V rámci neho sa nám spolu 
s mestom Prievidza a Zvolen podarilo prekonať slovenský rekord v hromadnom 
tancovaní čardáša dupkaného. Ten roztancoval v centre Spišskej Novej Vsi takmer 
2 200 ľudí, čo bolo najviac zo zúčastnených miest.
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PRIHLÁŠKY  do 18. júna 2014
on-line prostredníctvom | www.sport-timing.sk

Propozície na www.triasnv.webnode.sk

Spišské divadlo, Sp. Nová Ves
13. 6. 2014 • 19.00 hod.
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Michal Hudák a Marián Čekovský
Osmany Laffita Couture fashion show
Janelys Fernández Diaz y Azúcar Cubana
9 finalistiek + exkluzívna porota
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ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Mesto uzavrelo minulý rok s prebytkom 602 tisíc €. Použitý bude hlavne na rekonštrukciu námestia. Celkový dlh mesta klesol, v pre-
počte na jedného obyvateľa zo 127,95 € na 117,50 €. Rozpočet mesta na rok 2014 zvýšený na 27 mil. €, pokračovať sa bude v re-
konštruksvwcii komunikácií a materských škôl. Tenisové kurty konečne v majetku mesta. Znížené budú počty členov komisií pri MsZ 
a mestských výborov. Mesto uvažuje o odkúpení objektu domu kultúry.

(pokračovanie na 4. strane)

Poslanci sa 24. apríla zišli na 22. zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, počas ktorého spolu prerokovali po-
merne rozsiahly program. Rokovania sa zúčastnili aj 
študenti z Gymnázia na Školskej ulici v rámci projektu 
Samospráva sa neriadi sama, na ktorom spolupracujú 
s tvorcami portálu odkazprestarostu.sk z Inštitútu pre 
dobre spravovanú spoločnosť.

Kontrola uznesení
Z celkového počtu 32 uznesení MsZ bolo 30 splne-
ných. Dve uznesenia boli zrušené.

Záverečný účet mesta
Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves 2013 bol šty-
rikrát zmenený na konečnú sumu 26 534 854 €. 
Výsledkom minuloročného hospodárenia mesta po 
odpočítaní nevyčerpaných účelových finančných pro-
striedkov je prebytok 602 567,80 €. Uvedená suma 
bola prevedená na účet rezervného fondu a fondu opráv 
a bude použitá najmä na financovanie kapitálových vý-
davkov mesta – rekonštrukciu námestia a soc. zaria-
dení v divadelnej časti Reduty.
V roku 2013 boli dosiahnuté bežné príjmy vo výške 
24 101 944 €, plnenie predstavovalo 98,75 %. Výpa-
dok príjmov bol spôsobený nižšími nedaňovými príjmami 
a menším objemom podielových daní. 
Príjem z nedaňových príjmov bol o 21 tisíc € menší 
oproti roku 2012, a to hlavne pre nižší nájom z lesných 
pozemkov v dôsledku nižšej intenzity ťažby dreva. Nao-
pak o cca 211 tis. € bol vyšší príjem z prenájmu priesto-
rov v priemyselnom parku, podnikateľskom inkubátore 
a Multicentre.
Kapitálový rozpočet bol so schodkom 757 099 €, 
i keď kapitálové príjmy (971 155,38 €) boli 
o 40,44 % vyššie ako plánované. Zvýšenie bolo 
spôsobené hlavne prijatím záverečnej platby z projektu 
Skládka biologicky rozložiteľných odpadov. Schodok 
kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného 
rozpočtu a výsledkom finančných operácií.
Kapitálové výdavky v objeme 1 087 686 € boli v roku 
2013 vynaložené prioritne na rekonštrukcie miest-
nych komunikácií a rekonštrukcie materských 
škôl - MŠ na Jilemnického ul. (46 677 €) a MŠ na Sto-
lárskej ul. (66 517 €). Rekonštruovaný bol aj bazén na 
kúpalisku (20 tis. €. ), motorové vozidlá pre mestskú 
políciu a správu cintorína si vyžiadali 34 tis. €. Miestne 
komunikácie boli zrekonštruované na uliciach: Sloven-
ská (206 tis. €), Stojan (68 tis. €), Rázusova (113 tis. €), 
J. Matušku (36 tis. €), čiastočne Štúrovo nábrežie 
(31 tis. €), Sadrovcová (32 tis. €), čiastočne Goraz-
dova (52 tis. €), Poľná (52 tis. €), J. Fabiniho (14 tis. €). 
Pribudli i parkoviská na sídl. Západ (64 tis. €), na sídl. 
Mier (15 tis. €), na sídl. Tarča (6 tis. €). Rekonštrukciou 
prešli chodníky na Gorazdovej ul., na Nábreží Hornádu 
pri Multicentre. V domove dôchodcov boli vykonané 
a dofinancované stavebné práce vo výške 39 tis. €. 
V sume 62 tis. € boli zrekonštruované riadiace systémy 
štyroch plynových kotolní na sídl. Mier. V priemyselnej 
zóne na Podskale sa rozšíril plynovod, vybudovaná bola 
elektrická prípojka a bleskozvod pre regulačnú stanicu 
plynu. V priemyselnom parku sa technicky zhodnotila 
kotolňa, sociálne zariadenia, kamerový systém v sume 
21 366 €. K pripravovaným cyklotrasám bola spraco-
vaná projektová dokumentácia a dokumentácia k cyk-
lotrase Hornád. Odkúpili sa pozemky v hodnote 28 tis. 
€ (pri priecestí na sídl. Západ I a pod autobusovým ná-
stupišťom). Zo združených investícií s KSK boli rekon-
štruované kolkárske dráhy. Na Gorazdovej ulici pribudlo 

detské ihrisko v hodnote 2,5 tis. €. Zdroje financovania 
kapitálových výdavkov boli získané z predaja majetku 
193 tis. €, z rezervného fondu 471 tis. €, z bankového 
úveru 412 tis. €, z vlastných príjmov 8 tis. € a z darov 
2 tis. €.
Príspevkové organizácie mesta dosiahli v minulom 
roku zisk, a to MKC vo výške 2 tis. €, ZOO 15 tis. € 
a STEZ cca 22 tis. €.
Celkový dlh mesta (4 mil. €) v prepočte na jedného 
obyvateľa KLESOL zo 127,95 € na 117,50 €. „Naše 
mesto je, okrem iného, známe aj tým, že patrí do ka-
tegórie miest s minimálnou zadlženosťou na Slo-
vensku a potešiteľným faktom je, že napriek ťažkej 
ekonomickej situácii sa nám dokonca darí túto zadl-
ženosť ešte aj znižovať,“ uviedol v tejto súvislosti pri-
mátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD.

Výsledok ročnej inventarizácie
MsZ vzalo na vedomie správu o inventarizácii ma-
jetku mesta Sp. Nová Ves za rok 2013. Schválené 
bolo vyradenie majetku v obstarávacej hodnote 
88 553,58 €. Najvýraznejšiu obstarávaciu hodnotu 
vyradeného majetku predstavujú projekty, ktoré sa 
nerealizovali a boli spracované. Tieto však budú aj na-
ďalej archivované pre prípadné ďalšie možné použitie. 
Vyradené boli tiež nedaňové pohľadávky v hod-
note 24 487,08 €, u ktorých boli vyčerpané všetky 
dostupné prostriedky na ich vymáhanie v exekučnom 
konaní. Vyradený bol tiež majetok v správe STEZ 
v hodnote 26 041,56 €.

1. zmena rozpočtu mesta 2014
Schválená bola 1. zmena rozpočtu mesta na rok 
2014, ktorou sa zvýšia príjmy a výdavky o čiastku 
1 909 965 €. Celkove sa tak rozpočet zvýši na 
27 654 047 €. Zmenu si vyžadovalo financovanie výdav-
kov predovšetkým zo štátneho rozpočtu a z úverov, ktoré 
sa nedočerpali v roku 2013, ale aj schválenie nového 
úveru vo výške 500 tis. € na rekonštrukciu miestnych 
komunikácií a financovanie požiadaviek MsV. „Všetky 
investičné akcie boli jednomyseľne schválené na 
porade predsedov všetkých mestských výborov tak, 
aby bola zabezpečená objektívnosť. To čo sa dostalo 
do rozpočtu v rámci možností, ktoré máme, sa bude  
realizovať v tomto roku,“ informoval PhDr. J. Volný, PhD.
Kapitálové výdavky budú použité hlavne na ďalšiu rekon-
štrukciu miestnych komunikácií a námestia, rekonštruk-
ciu materských škôl (318 805 €), II. etapu rekonštrukcie 
sociálnych zariadení v budove Reduty (20 000 €).  

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
V rámci tohto bodu poslanci, okrem iného, preroko-
vali žiadosť spoločnosti BRAHAMA SNV, s. r. o., a WIN 
SN, s. r. o., na odkúpenie pozemku zastavaného 
objektmi v ich vlastníctve, ktoré tvoria súčasti budovy 
Domu kultúry. Keďže uvedené pozemky sú zastavané 
stavbami vo vlastníctve žiadateľov, na prevod vlastníctva 
sa podľa zákona vzťahuje výnimka umožňujúca prevod 
priamo v prospech žiadateľov. Na základe uvedených 
skutočností poslanci schválili predaj pozemkov za 
cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 
33 247,96 €. V tejto súvislosti PhDr. J. Volný, PhD., in-
formoval, že vedenie mesta zvažuje predloženie návrhu 
na odkúpenie väčšinovej časti Domu kultúry: „Bolo 
by dobré, keby sme to získali do majetku mesta, aby 
ostal domom kultúry a nezmenilo sa to na niečo iné, 
čo by sme asi nechceli v meste mať a už by sme na 
to vplyv nemali. Momentálne je tam vygenerovaná 

celkom priaznivá cena.“
Ďalej spoločnosť Lidl Slovenská republika, v. o. s., 
doručila mestu žiadosť na odkúpenie pozemku 
nachádzajúceho sa vedľa predajne potravín smerom 
k ceste vedúcej k Hotelu Metropol. Žiadosť odôvodnila 
plánovaným rozšírením predajnej plochy. 
Poslanci vzali na vedomie informáciu o návrhu zámeny 
nehnuteľností medzi Košickým samosprávnym kra-
jom a Mestom Sp. Nová Ves. Ide o pozemky nachá-
dzajúce sa pod tenisovými kurtmi postavenými vďaka 
aktivite občanov mesta ešte pred rokom 1989, pričom 
ich vlastníctvo nebolo riešené. Mesto sa ich od roku 
2005 snažilo získať do svojho vlastníctva. V roku 2011 
bol vypracovaný obojstranne prijateľný návrh zámeny 
nehnuteľného majetku medzi KSK a Mestom Spišská 
Nová Ves. V záujme mesta Sp. Nová Ves je získať do 
vlastníctva pozemky tenisového areálu (spolu s pri-
ľahlými pozemkami) a prevádzkovú budovu v hodnote 
92 869,32 €. Ako protihodnotu ponúka pozemok pod 
parkoviskom pri Hotelovej akadémii a pozemky v areáli 
SOŠ drevárskej spolu v hodnote 92 918,33 €.
MsZ ďalej vzalo na vedomie žiadosť OZ Tarzan na rozší-
renie aktivít v časti Madaras parku o adrenalínový šport 
paintball. Keďže ide o oddychovú zónu, ktorá je často 
využívaná občanmi mesta, poslanci uvedený zámer ne-
schválili.

Zásady hospodárenia
Schválené boli zásady hospodárenia s fondom pre-
vádzky údržby a opráv č. 1/2014. Fond sa bude po-
užívať na opravy a údržbu bytového domu Panoráma.

Správa o výsledku kontrol
Hlavná kontrolórka mesta Ing. Hyacinta Zozuľáková 
predložila poslancom správu o výsledku kontrol. Ukon-
čené boli 4 následné finančné kontroly. Zamerané 
boli na preverenie plnenia prijatých opatrení na od-
stránenie nedostatkov na základe zistení z násled-
ných finančných kontrol, dodržiavanie predbežnej 
a priebežnej finančnej kontroly, implementáciu 
programového rozpočtovania v programe Životné 
prostredie a v programe Doprava.
Bližšie informácie o výsledkoch vykonaných kontrol náj-
dete na stránke www.spisskanovaves.eu – Modrá 
sekcia SNV – Mestské zastupiteľstvo – predkla-
dané materiály.

Stanovenie výšky platu primátora
V súvislosti s určením priemerného platu zamestnanca 
v národnom hospodárstve podľa údajov Štatistického 
úradu SR (824 €) bol schválený nový plat primátora 
mesta vo výške 3 812 €. Ten je tvorený ako súčin uve-
denej priemernej mzdy, násobku určeného podľa počtu 
obyvateľov mesta (2,89) a zvýšením základného platu 
o 60 %, t. j. o 1 429,20 € (max. hranica podľa zákona 
je 70 %). Pre porovnanie napr. v Novom Meste nad Vá-
hom s 20 tis. obyvateľmi poberá primátor plat 4 048 € 
alebo v Stropkove s 10 tis. obyvateľmi plat 3 460 €. 
Poslankyňa Ing. Bc. Janka Brziaková ako predsed-
níčka finančnej komisie v tejto súvislosti upozornila, 
že primátor počas celého volebného obdobia  
nedostal žiadne odmeny a neuplatňoval si ani ces-
tovné náhrady. Ďalej vyzdvihla jeho prínos pre mesto 
za celé obdobie jeho primátorovania: „Len v posled-
nom čase viem, že je vybavená dotácia z Úradu vlády 
vo výške 1,5 mil. eur na Zimný štadión. Taktiež sa 
bude realizovať oprava Múzea Spiša, t. j. Provinčného 
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domu, vo výške 2,5 mil. eur. Embraco dostalo dotá-
ciu, čím sa zvýši zamestnateľnosť v meste a vytvoria 
nové pracovné miesta. Toľko opravených škôl ako 
máme my nemá ani jedno mesto.“ Návrh podporila aj 
väčšina opozičných predstaviteľov, spolu zaň hlasovalo 
15 z 18-tich prítomných poslancov.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Poslanci boli informovaní, že 30. júna 2014 zaniká 
výkon funkcie hlavnej kontrolórky Mesta Sp. Nová 
Ves Ing. H. Zozuľákovej uplynutím funkčného obdobia. 
Vyhlásený bol preto deň a miesto konania voľby hlav-
ného kontrolóra na 19. jún 2014 v zasadacej miestnosti 
Mestského zastupiteľstva v Sp. Novej Vsi. Funkčné 
obdobie novozvoleného hlavného kontrolóra začne 
1. júla 2014 a potrvá 6 rokov.

Počet komisií pri MsZ, 
poslancov MsZ a členov MsV
V úvode ďalšieho bodu rokovania primátor mesta PhDr. 
J. Volný, PhD., uviedol dôvod predloženia návrhu na zní-
ženie počtu komisií zriadených pri MsZ, poslancov MsZ 
a členov MsV: „Tieto tri návrhy by v prípade úplného 
schválenia predstavovali úsporu v jednom volebnom 
období minimálne vo výške 50 tis. eur, ktoré by sa 
mohli venovať na dotačné účely na podporu záujmu 
mládeže, kultúry a športu. Pri týchto racionalizačných 
opatreniach pokračujeme v tom, čo sme sľúbili a už 
aj čiastočne realizovali. Došlo k zrušeniu niekoľkých 
miest mestského úradu a snažíme sa racionalizo-
vať činnosť úradníkov. Taktiež bola zrušená mest-
ská rada ako jeden z poradných orgánov a miesto 
druhého viceprimátora.“
Poslanci v tejto súvislosti pre nasledujúce volebné ob-
dobie schválili zrušenie alebo zlúčenie niektorých 
komisií. Uvedenými zmenami vznikne 5 stálych ko-
misií: komisia finančná, komisia sociálno-zdravotná, 
komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funk-
cií funkcionárov mesta, komisia komunálneho rozvoja 
a komisia školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kul-
túry a pre posudzovanie žiadostí o poskytovanie dotácií. 
Taktiež došlo k zmene počtu členov v jednotlivých 
komisiách z pôvodných 9 na 7.
Uvedenými zmenami dôjde k úspore mzdových nákla-
dov v priemere vo výške 3 116 € ročne, t. j. 12 464 € 
za 4 roky.
Pomerne veľkú diskusiu vyvolal návrh na zníženie 
počtu poslancov mestského zastupiteľstva zo sú-
časných 19 na 15. Podľa zákona v meste s počtom od 
20 001 do 50 000 obyvateľov môže mať mestské za-
stupiteľstvo od 15 do 25 poslancov. Poslanci uvedený 
návrh neschválili.
Schválený bol návrh na zníženie počtu menovaných 
členov MsV z pôvodných 11 na 7.

Rekonštrukcia domova dôchodcov a ZOS
Právny zástupca mesta JUDr. Pavol Antoš z advokát-
skej kancelárie Beňo & partners informoval MsZ o práv-
nej analýze možností v projekte Rekonštrukcia domova 
dôchodcov a ZOS. Tá bola spracovaná na základe po-
žiadavky mesta pre posúdenie návrhu na mimosúdnu 
dohodu so spoločnosťou Eurobuilding, s ktorou má 

Mesto Sp. Nová Ves uzatvorenú Zmluvu o dielo za úče-
lom rekonštrukcie objektov sociálnych služieb. Podsta-
tou sporu je odstúpenie zhotoviteľa od tejto zmluvy, 
ktorý ako dôvod uvádza, že na základe mestom dodanej 
projektovej dokumentácie nebolo možné zhotoviť dielo. 
Okrem toho zhotoviteľ namietal aj to, že mesto s ním ne-
uzatvorilo dodatky týkajúce sa prác naviac, ktoré mali 
navyšovať rozpočet. Mesto Sp. Nová Ves na to reago-
valo vlastným odstúpením, v ktorom uviedlo, že z kona-
nia zhotoviteľa je jednoznačne preukázateľné, že dielo 
nechce dokončiť a vzhľadom na stanovený termín už 
ani nemôže. Obe strany pri svojom odstúpení vzniesli 
nároky na náhradu škody. Zhotoviteľ si plánuje uplatniť 
škody z titulu ušlého zisku a mesto si nárokuje náhradu 
škody vo výške dotácie, ktorú musí vrátiť. Obe strany 
sa v rámci pokusu o mimosúdnu dohodu stretli na spo-
ločnom rokovaní. „Zo strany zhotoviteľa bol predne-
sený návrh na uzavretie dohody, kde ani jedna zo 
strán si nevznesie žiadne peňažné nároky voči druhej 
strane. V tomto smere sme vykonali právnu analýzu 
a predchádzali vykonanie znaleckého dokazovania 
ohľadom vhodnosti projektovej dokumentácie. Do-
speli sme k názoru, že uzavretie takejto dohody nie 
je pre mesto nevýhodné,“ informoval v tejto súvislosti 
JUDr. P. Antoš.
Vypracovaný znalecký posudok ukázal, že projektová 
dokumentácia nemá nedostatky, ktoré by bránili reali-
zácii diela. Advokátska kancelária mestu neodporúča 
nárokovanie si náhrady škody, keďže v súčasnej dobe 
nie je známa výška škody zhotoviteľa. O dotáciu môže 
mesto opätovne požiadať, pričom škoda by tým pádom 
nevznikla. Podávanie žaloby by bolo preto v súčasnosti 
predčasné a bol by to rizikový spor pre mesto. Nega-
tívnym faktom sú ďalej veľmi vysoké náklady súdneho 
sporu. Advokátska kancelária preto mestu odporu-
čila mimosúdnu dohodu. 
V tejto súvislosti primátor mesta PhDr. J. Volný, PhD., 
uviedol: „Už pri schvaľovaní sme rozmýšľali, či ísť do 
toho alebo nie. Nepoznali sme vtedy ešte firmu, s kto-
rou sme prišli do zmluvného vzťahu. Situáciu sme 
vyhodnotili tak, že je lepšie sa vrátiť z kratšej cesty 
s minimálnymi stratami.“
Na základe uvedených skutočností poslanci súhlasili 
s postupom navrhovaným právnou analýzou. 

Elokované pracovisko Súkromnej ZUŠ
Na rokovací stôl sa ďalej dostala žiadosť o vydanie sú-
hlasného stanoviska pre zriadenie elokovaného pra-
coviska Súkromnej ZUŠ, Miškovecká 20, Košice na 
území mesta. V zmysle zákona neštátni zriaďovatelia 
musia k žiadosti o zaradenie školy do siete (týka sa to aj 
elokovaných pracovísk) predložiť aj súhlas obce. Pred-
metnou žiadosťou sa podrobne zaoberala aj Mestská 
školská rada a komisia pre školstvo a vzdelávanie. Oba 
poradné orgány mestskému zastupiteľstvu neodporučili 
schváliť súhlasné stanovisko k zriadeniu elokovaného 
pracoviska uvedenej školy. Na základe uvedených sku-
točností predložená žiadosť nebola schválená.

Zmena delegovaných zástupcov mesta 
do rady škôl a školských zariadení
Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zamestnan-
kyne mestského úradu bolo schválené delegovanie 

Ing. Evy Vargovej ako zástupcu mesta do Rady školy 
pri ZŠ Ing. O. Kožucha.

Zrušenie spoločnosti Šport, s. r. o.
Poslanci schválili vstup spoločnosti Šport, s. r. o., 
do likvidácie. Uvedená spoločnosť vznikla v roku 
1994, aby Hotel Šport prevádzkovala mestská ob-
chodná spoločnosť (podiel 85 % Mesto Sp. Nová Ves 
a 15 % Lesy mesta Sp. Nová Ves). Uvedenej spoloč-
nosti sa za toto obdobie, žiaľ, nedarilo. Postupne bol 
hotel dávaný do nájmu podnikateľom v našom meste, 
z ktorých do dnešného dňa niektorí nezaplatili svoje zá-
väzky. Aktuálny hospodársky výsledok je strata vo výške 
146 279 €. Od roku 2010 prevádzkovanie Hotela Šport 
prevzala Správa telovýchovných zariadení spolu s Ho-
telom Preveza.

Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2013
Mesto Sp. Nová Ves v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú 
činnosť, pomoc pri výstavbe, zveľaďovaní a reprezentá-
cii mesta raz ročne osobám alebo kolektívom udeľuje 
Cenu mesta Sp. Nová Ves. Z 11-tich písomne doru-
čených odôvodnených návrhov poslanci schválili ude-
lenie Ceny mesta Sp. Nová Ves za rok 2013 OZ 
Banícky spolok Spiš a Jozefovi Gurkovi, in memo-
riam. Bližšie informácie o ocenených uverejníme v jú-
lovom Ičku.

Poskytnutie dotácií
Poslanci ďalej schválili poskytnutie finančných dotácií 
pre Športový klub Arching vo výške 2 000 € na IV. 
ročník Pretekov psích záprahov na suchu, ktoré by 
sa mali uskutočniť 25. a 26. októbra 2014 na Letisku 
v Sp. Novej Vsi a pre OZ ZŠ Komenského Sp. Nová 
Ves vo výške 1 750 € na projekt tancujSNV.eu – 
Čardáš dupkaný (viac sa o ňom dozviete na titulnej 
strane).

Interpelácie, otázky poslancov
V rámci tohto bodu, okrem iného, poslanec Ing. Pavol 
Bečarik predložil projekt na výstavbu štartovacích 
bytov pre mladé rodiny v objekte na Elektrárenskej 
ulici, ktorý je už dlhší čas na predaj. V tejto súvislosti 
dal vypracovať ekonomické zhodnotenie, rozpočet 
a prípadné možné dispozičné riešenie na využitie uve-
deného objektu. Navrhol získať ho do majetku mesta 
a následne zrekonštruovať na 25 malometrážnych 
bytov.
V tejto súvislosti prednostka mestského úradu Ing. Jela 
Bednárová informovala, že mesto má vo svojom vlast-
níctve dva objekty, kde by sa takéto byty mohli zreali-
zovať. Odpadla by tak vstupná investícia kúpy objektu. 
Primátor mesta PhDr. J. Volný, PhD., ďalej pripome-
nul kauzu s ubytovňou Finiš, na ktorú mesto dopla-
tilo obrovskou finančnou stratou. Uviedol, že mesto 
uprednostňuje, aby boli takéto byty prevádzkované sú-
kromnými spoločnosťami vzhľadom na existujúce skú-
senosti.

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie 
poslancov, zvukový záznam nájdete na www.spisska-
novaves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – 
MsZ. Edita Sýkorová

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Sociálna poisťovňa od 4. marca 2014 zaviedla novú elek-
tronickú službu pre živnostníkov (SZČO) – Saldokonto. 
Živnostníci si prostredníctvom nej môžu v elektronickej 
forme prezerať údaje na svojom „účte“ (Saldokonte) a vi-
dieť tak aktuálny stav „účtu“ (či majú nedoplatok alebo 

preplatok) a či uhrádzajú poistné v správnej výške.
Pre sprístupnenie služby je potrebné, aby živnostník navštívil 
pobočku Sociálnej poisťovne v Spišskej Novej Vsi a uzavrel 
so Sociálnou poisťovňou dohodu o elektronickej komuni-
kácii. 

Dokumenty, ako aj služba sú prístupné na webovej stránke 
Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk a elektronických slu-
žieb SP https://esluzby.socpoist.sk. 

Ing. Michal Beharka
riaditeľ pobočky SP SNV

NOVÁ ELEKTRONICKÁ SLUŽBA  
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE – SALDOKONTO PRE SZČO

(dokončenie z 3. strany)
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OZ činnosti PZ SR v SNV
16. 4. 2014 hliadka OO PZ SNV zadržala osobu 
D. P., trvale bytom Smižany, ktorý 16. 4. 2014 
v predajni na Elektrárenskej ul. sa dopustil drob-
nej krádeže tovaru - šampónov v hodnote 16,08 €. 
Keďže D. P. bol za obdobný skutok v poslednom 
roku postihnutý v priestupkovom konaní Obecnou 
políciou Smižany, poverený policajt OO PZ v SNV 
mu vzniesol obvinenie pre prečin krádeže.

Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 18. 4. do 
19. 4. 2014 v mestskej časti Ferčekovce zo zapar-
kovaného osobného motorového vozidla ukradol 
peňaženku, v ktorej sa nachádzal občiansky preu-
kaz a vodičský preukaz, 3 ks bankové debetné kar-
ty, kartičky o registrácii na daňovom úrade z firiem 
a finančná hotovosť vo výške 50 €. Spôsobil tak 
škodu vo výške 70 € a škodu poškodením motoro-
vého vozidla vo výške 1 000 €.

J. F. zo SNV 21. 7. 2013 svojou nedbanlivosťou ne-
zabezpečil svojho psa rasy nemecký ovčiak, ktorý 
sa nachádzal na voľnom priestranstve, odtrhol sa 
z reťaze a pohrýzol do pravého boku mal. R. P. zo 
Svidníka. Spôsobil mu tak hryznú ranu prednej 
brušnej steny a hryznú ranu pravého drieka s do-
bou liečenia a obmedzenia v obvyklom spôsobe ži-
vota 17 dní. Poverený príslušník OO PZ J. F. vznie-
sol obvinenie z prečinu ublíženie na zdraví.

Vodič R. K. zo Smižian 23. 4. 2014 bol kontro-
lovaný hliadkou ODI OR PZ SNV. Počas kontroly 
bol podrobený dychovej skúške elektronickým 
meračom Alcotest 7410, kde mu bola nameraná 
hodnota 0,76 mg/l alkoholu v dychu. Opakovanou 
skúškou v budove OR PZ SNV mu bola nameraná 
hodnota 0,72 mg/l alkoholu v dychu. Poverený prí-
slušník ODI OR PZ SNV R. K. vzniesol obvinenie 
za prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.

3. 5. 2014 oznámila na OO PZ I. K. zo SNV, že 
doposiaľ neznámy páchateľ v predajni potravín na 
Gorazdovej ulici využil jej nepozornosť a z nákup-
nej tašky, ktorú položila k odkladacím skrinkám 
v čase, keď sa od nej vzdialila na predajnú plo-
chu a nevenovala jej pozornosť, ukradol dámsku 
peňaženku, v ktorej mala hotovosť 300 € v ban-
kovkách a osobné doklady. Krádežou jej spôsobil 
celkovú škodu 320 €. Poverený príslušník OO PZ 
SNV v danej veci začal trestné stíhanie za prečin 
krádeže.

Poverený príslušník OO PZ SNV 6. 5. 2014 obvinil 
z prečinu krádeže R. A. zo SNV, ktorý v dobe od 
20. 6. 2013 do 25. 2. 2014 na odbernom mieste 
Koceľova ul. bez riadne uzavretej zmluvy o dodáv-
ke elektriny s dodávateľom elektriny neoprávnene 
odoberal elektrickú energiu. Pre poškodenú spo-
ločnosť týmto konaním spôsobil škodu vo výške 
528,65 €. 

6. 5. 2014 poverený príslušník ODI OR PZ SNV 
obvinil z prečinov marenie výkonu úradného roz-
hodnutia a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky 
P. M. zo SNV, ktorý 6. 5. 2014 viedol osobné mo-
torové vozidlo po predchádzajúcom požití alkoho-
lických nápojov s 0,75 mg/l alkoholu v dychu, a to 
i napriek tomu, že trestným rozkazom Okresného 
súdu v Spišskej Novej Vsi mu bol uložený zákaz čin-
nosti viesť motorové vozidlá na dobu 48 mesiacov 
od 22. 12. 2012.

Na OO PZ SNV oznámil J. K. z Iliašoviec, že do-
posiaľ neznámy páchateľ 21. 2. 2014 v blízkosti 
disco klubu v SNV pri garážach smerom na mieste 
verejnosti prístupnom fyzicky napadol poškode-
ného M. K. zo SNV. Päsťami ho udieral do oblasti 
hlavy a následne nohou kopal do ležiaceho tela do 
oblasti hlavy a hrude, čím mu spôsobil otras mozgu 
1. stupňa, zlomeninu pravej etmoidalnej kosti, po-
četné pomliaždeniny tváre a tržno-zmliaždenú ranu 
v oblasti pravého oka s dobou práceneschopnosti 
od 22. 2. do 7. 3. 2014. 

Poverený policajt OO PZ SNV 9. 5. 2014 z prečinu 

SPRAVODAJSTVO

Diaľnica D1 je najvýznamnejšia a najdlhšia diaľnica, 
ktorá po svojom dokončení spojí Bratislavu s hra-
ničným priechodom Záhor na ukrajinskej hranici. Je 
vo výstavbe od roku 1972. V súčasnosti je postave-
ných 295 km, no prejazdná v celej dĺžke bude najskôr  
v roku 2018.
Ak by sme chceli popísať celú históriu projektu diaľnice 
D1, ktorá prechádza aj popri našom meste, nestačilo by 
nám niekoľko veľmi husto popísaných strán. Pristavme 
sa však pri najpodstatnejších faktoch.
Koľko diaľničných privádzačov bude mať vlastne Spiš-
ská Nová Ves ? Niektorí tvrdia, že žiadny, v skutočnosti 
budú až tri! 
Trasa diaľnice je projektovaná vo vzdialenosti 8 - 11 km 
od nášho mesta. V súčasnosti sa do Spišskej Novej 
Vsi dostaneme diaľničným privádzačom v Spišskom 
Štvrtku. Vedenie mesta minulý mesiac požiadalo Ná-
rodnú diaľničnú spoločnosť, aby bolo na smerových ta-
buliach pri zjazde z diaľnice vyznačené mesto Spišská 
Nová Ves a Slovenský raj, keďže v súčasnosti sa tam 
toto označenie nenachádza. Druhou možnosťou je už 
fungujúci zjazd z diaľnice smerom od Prešova pri Ne-
mešanoch a treťou je plánovaná výstavba privádzača 
do Spišskej Novej Vsi smerom od Levoče.

Často sa stretávame aj s otázkou ako to naozaj bolo 
s diaľničným privádzačom pri Levoči. V roku 2005 
bol vypracovaný projekt Privádzač SNV – Levoča (do 
Levoče aj do SNV) a v roku 2007 bola pripravená do-
kumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia 
stavebného zámeru. Územné rozhodnutie však bolo 
vydané len pre I. etapu na Levoču ! V praxi to zname-
nalo, že priame napojenie mesta SNV z toho smeru 
nemalo byť realizované. To by veľmi negatívne ovplyv-
nilo budúcnosť a ďalší rozvoj nielen nášho mesta, ale aj 
Slovenského raja a celého regiónu. Na opakované po-
žiadavky mesta, aby bol privádzač na Spišskú Novú Ves 
realizovaný, sa na výjazdovom zasadnutí vlády v roku 
2008 v Spišskej Novej Vsi rozhodlo, že sa predsa vy-
buduje aj II. etapa privádzača, aj keď zatiaľ len v skrá-
tenej dĺžke 1,1 km. V ďalšej etape by sa mal realizovať 
obchvat obce Harichovce, čo už spadá do kompetencie 
VÚC, prípadne Slovenskej správy ciest. Samozrejme aj 
túto časť projektu budeme podporovať a presadzovať, 
aby sa naozaj obchvat Harichoviec vybudoval podľa pô-
vodného projektu.
Veríme, že už na budúci rok ocenia Spišskonovovešťa-
nia i návštevníci mesta všetky tieto možnosti napojenia 
na diaľničnú sieť. red.

PRAVDA O DIAĽNIČNOM PRIVÁDZAČI

Situácia s parkovaním pri tunajšej Nemocnici s poliklinikou 
sa javí už dlhší čas ako problematická. Parkovisko, ktoré 
sa tu nachádza, nie je majetkom mesta Sp. Nová Ves. 
Riešenie problému s parkovaním je preto plne v réžii vlast-
níka nemocnice a priľahlých pozemkov. Aj napriek tomu 
sa z iniciatívy primátora mesta PhDr. Jána Volného, 
PhD., v máji uskutočnilo stretnutie s novým riaditeľom 
nemocnice MUDr. Antonom Hanušinom a zástupcami 
spoločnosti Svet zdravia. Počas stretnutia sa spoločne 
dohodli na prijateľnom riešení s cieľom, v čo najkrat-
šom čase zvýšiť počet parkovacích miest pre pacientov pri-
chádzajúcich do nemocnice. Dohodnuté riešenie spočíva 

vo vytvorení novej parkovacej plochy s terminálom 
pre zamestnancov nemocnice vo vzdialenejšej časti  
areálu, čím sa uvoľnia parkovacie miesta v bez-
prostrednom okolí nemocnice pre pacientov 
a návštevníkov. Projekt si súčasne vyžiada zriadenie 
provizórnej parkovacej plochy pre pacientov využívajú-
cich RTG. „Spravíme všetko preto, aby nová organizá-
cia parkovacích plôch mohla byť zahájená od začiatku 
júla tohto roka. Veríme, že toto riešenie výrazne zlepší 
podmienky parkovania najmä pre všetkých našich pa-
cientov,“ uviedol v tejto súvislosti hovorca siete regionál-
nych nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ. Eda

RIEŠENIE PROBLÉMU 
S PARKOVANÍM PRI NEMOCNICI

V Spišskej Novej Vsi budú prebiehať tieto aktivity:
- ZOO: maľovanie plota, úprava areálu;
- ZŠ Hutnícka ul.: maľovanie oplotenia a brán;
- Mesto Spišská Nová Ves: úprava fasády autobusovej stanice, maľovanie 
zábradlia na Elektrárenskej ul. a Štefánikovom nám., maľovanie mostného zá-
bradlia v Novoveskej Hute;
- Gymnázium na Školskej ul.: záhradné úpravy školského dvora, natieranie 
lavičiek a stojanov na bicykle;
- Materské centrum Dietka: prípravné práce a postavenie základov hlineného prvku detského prírodného ih-
riska na ZáZeMí, workshopy a súťaže pre deti, maľovanie herne materského centra;
- Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím: vynovenie plota, výlet do kaštieľa v Markušovciach.
Bližšie informácie nájdete na stránke www.nasemesto.sk. Eda

DOBROVOĽNÍCI, POZOR!
BLÍŽI SA NAŠE MESTO 2014
13. a 14. júna bude v 13-tich slovenských mestách prebiehať najväčšie podujatie firem-
ného dobrovoľníctva pod názvom Naše mesto organizovaného Nadáciou Pontis. Už 
po štvrtýkrát sa do neho zapoja i dobrovoľníci v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom 
niekoľkých aktivít. Záujemcovia sa do nich môžu prihlásiť prostredníctvom stránky  
www.nasemesto.sk do 3. júna.

Videá na tento svetový hit vznikajú po celom svete i na Slo-
vensku. Výnimkou nie je ani Spišská Nová Ves, kde klip 
natočil v priebehu jedného týždňa 2-členný štáb v zložení 
Vladimír Olšavský a Eva Servátková. V hlavnej úlohe sa 
v ňom predstavili bežní obyvatelia, ktorých na ulici oslovo-

vali autori videa. Ich zámerom bolo poukázať na spontán-
nosť a prirodzenosť ľudí, ktorí tu žijú. 
Happy video zo Spišskej Novej Vsi si môžete pozrieť v Ak-
tualitách na stránke www.spisskanovaves.eu alebo na 
http://www.youtube.com/watch?v=XzJ2wQfM1dQ. 

HAPPY SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Klip na svetový hit Happy od Pharella Williamsa už má aj Spišská Nová Ves. Pozrite si vi-
deo plné tancujúcich Spišskonovovešťanov.



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

6 JÚN 2014

Počas týchto dní v našom okrese kladú cestári prvé 
metre nového asfaltového koberca. Z celkovej dĺžky 
210 km ciest II. a III. triedy sa obnoví v tomto roku 
31,8 km ciest v tých najhorších častiach. Obnovou 
prejdú úseky Spišské Tomášovce – Smižany, Marku-
šovce, Odorín, Spišský Hrušov – Vítkovce – Chrasť 
nad Hornádom, Spišská Nová Ves – Betlanovce, 
Mlynky a Hnilec. Rozsiahlou rekonštrukciou prejdú 
dva mosty a zvodidlá na trase Spišská Nová Ves – 
Harichovce. 
Je to aj výsledok práce Dopravnej komisie Košického 
samosprávneho kraja v rokoch 2009 – 2013 pod ve-
dením jej predsedníčky Mgr. Ley Grečkovej.
Mgr. Lea Grečková sa nám k tejto téme vyjadrila: 

„Cesty sme v roku 2009 prebrali v katastrofálnom 
stave, boli sme na tom najhoršie zo všetkých okre-
sov v kraji. Obnovu ciest prerušili povodne, pretože 
všetky finančné prostriedky museli, samozrejme, 
ísť na odstránenie povodňových škôd a sprejazd-
nenie zničených úsekov ciest. Ďalšie prieťahy v ob-
nove ciest spôsobilo aj zastavenie projektov v roku 
2010, ešte počas predošlej vlády. Našťastie nastala 
zmena, ktorá umožnila projekty opäť rozbehnúť. 
V minulom roku sa ukončilo verejné obstarávanie 
a v tomto roku sa konečne začalo na obnove ciest 
pracovať.“
V rokoch 2009 – 2012 boli obnovené cesty v dĺžke 
18 km, bol vybudovaný kruhový objazd na Markušov-
skej ceste a po povodniach postavený nový most pri 
Embracu a opravený zával cesty do Novoveskej Huty.
„Do miestnych ciest v správe mesta Spišská Nová 
Ves sme investovali 6,2 mil. €, za ktoré sme vynovili 
6,2 km ciest vrátane nových mostov a kruhových 
objazdov, urobili sme množstvo opráv a vysprávok,“ 
doplnil informácie primátor PhDr. Ján Volný, PhD.
Všetci si prajeme, aby nové cesty zlepšili cestovanie 
nielen občanom nášho mesta, ale aj prichádzajú-
cim návštevníkom. Mesto aj naďalej bude pokračo-
vať v ďalšom budovaní a skvalitňovaní ciest, pretože 
napriek vynaloženému úsiliu a množstvu finančných 
prostriedkov ešte stále nie sú v takom stave, aby sme 
mohli byť všetci úplne spokojní. red.
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O ublíženia na zdraví obvinil S. K. zo SNV, ktorý fyzický 

napadol M. K. Spôsobil mu otras mozgu I. stupňa, 
viacpočetné pomliaždeniny mäkkých tkanív na pravej 
strane tváre a odreniny na čele, zlomeninu nosovo-
-čuchového komplexu vpravo s krvácaním a iné s cel-
kovou PN 21 dní.

12. 5. 2014 poverený policajt OO PZ v SNV z pre-
činu ohrozovanie mravnej výchovy mládeže ob-
vinil R. a S. F., obaja bytom SNV, ktorí v dobe od 
7. 7. 2013 do 1. 4. 2014 ako rodičia maloletého aj 
napriek vykonaným opakovaným výchovným pohovo-
rom zo strany sociálnej kurately v SNV svojím ľaho-
stajným prístupom k jeho výchove zanedbávali svoje 
rodičovské povinnosti týkajúce sa zabezpečenia 
dostatočnej starostlivosti. V dôsledku toho umožnili 
svojmu synovi v uvedenom období dopustiť sa šies-
tich priestupkov proti majetku.

12. 5. 2014 poverený policajt OO PZ SNV z preči-
nu podvodu obvinil J. G. zo SNV, ktorá sa v obdo-
bí od 1. 1. 2011 do 30. 4. 2012 v SNV, ako osoba 
oprávnená poberať prídavok na tri nezaopatrené deti, 
obohatila tak, že uviedla do omylu pracovníkov Úra-
du práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v SNV 
tým, že si nesplnila oznamovaciu povinnosť zmeny 
v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv 
na nárok na prídavok a na jeho výplatu. Vedela, že aj 
druhá oprávnená osoba nezaopatrených detí si uplat-
nila v tom istom období nárok na prídavok na deti vo 
Veľkej Británii, kde sa pracovne zdržiavala, čím došlo 
k prekrývaniu výplaty dávok za obdobie od 1. 1. 2011 
do 30. 4. 2012 vo Veľkej Británii aj v Slovenskej re-
publike. Prídavok na deti za uvedené obdobie jej bol 
vyplatený neprávom vo výške 1 062,84 €.

Z činnosti MsP v SNV
Na základe telefonického oznámenia, že neznámy 
páchateľ odcudzil železný materiál zo starého cinto-
rína, hliadka MsP 23. 4. 2014 o 12.10 hod. preverila 
okolie starého cintorína a Markušovskej cesty, kde 
zistila dve podozrivé osoby. Nakoľko menovaní mali 
pri sebe popísaný železný materiál, ktorý pochádzal 
zo starého cintorína, bola vec na mieste postúpená 
hliadke PZ SR k ďalšej realizácii.

Hliadka MsP 23. 4. 2014 o 22.40 hod. vykázala od 
objektu zimného štadióna osobu J. K. zo SNV, kde 
sa menovaný uložil na spánok v blízkych okrasných 
kríkoch.

Hliadka MsP riešila na Radničnom námestí zistený 
priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa 
dopustila O. O. z Nálepkova. Menovaná v značne 
podnapitom stave vzbudzovala verejné pohoršenie. 
Z miesta bola vykázaná. Priestupok riešený v kom-
petencii MsP.

Na základe telefonického oznámenia okoloidúceho 
občana 30. 4. 2014 o 13.40 hod. zistila vyslaná 
hliadka MsP na Ulici J. Fabiniho pri stanici ŽSR otvo-
rené osobné motorové vozidlo, ktorého vodič prav-
depodobne zabudol kľúče v zámku dverí. Hliadka vo-
zidlo uzamkla a po vyrozumení vodiča si tento kľúče 
osobne prevzal na útvare MsP.

Na základe oznámenia V. M., že bol pred svojím do-
mom fyzicky napadnutý zo strany J. V. zo SNV, bola 
1. 5. 2014 o 13.20 hod. vyslaná hliadka, ktorá na 
mieste zakročila a zjednala nápravu. Následne bolo 
na mieste zistené, že V. M. pod vplyvom alkoholu 
bezdôvodne už od rána ruší J. V. klopkaním na okno, 
ako aj zvonením. Bol niekoľkokrát upozornený, aby 
prestal a keďže neupustil od svojho konania, tak ho 
J. V. uchopením za rameno odviedol domov. Servi-
som hliadka na mieste spor urovnala, nik zo zúčast-
nených nechcel podať oznámenie. K zraneniu osôb 
ani ku škode na majetku nedošlo.

Na základe vlastnej činnosti hliadka 10. 5. 2014 
o 20.40 hod. zistila dve podozrivé osoby, ktoré po-
rušili zákaz vstupu do objektu vodojemu na Dunajskej 
ulici. Jednalo sa o M. S. z Harichoviec a P. P. zo Spiš-
ského Štvrtku. Menovaní sa pohybovali v priestoroch 
vodojemu nad mestskou časťou Ferčekovce. Pri kon-

Národný cyklokoordinátor pod záštitou Ministerstva do-
pravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej re-
publiky koncom marca vyhlásil súťaž Do práce na bicykli. 
Jej cieľom bolo posilniť vnímanie cyklistiky ako ekologic-
kej a zdravej formy dopravy, ktorá je vhodnou alternatí-
vou ku každodennej individuálnej automobilovej doprave 
v mestách a obciach. Výzvu na prihlásenie sa do súťaže 

dostali všetky slovenské mestá. S pozitívnym ohlasom 
sa stretla aj u vedenia nášho mesta, ktoré sa do nej za-
pojilo v duchu hesla: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčast-
niť sa.“ A tak aj napriek menšej účasti sa súťaže plánuje 
zúčastniť aj na budúci rok spolu s ďalšími mestskými 
organizáciami.

Eda

Žiaci 9. ročníka základných škôl sa 12. marca 2014 za-
pojili do celoslovenského testovania vedomostí z mate-
matiky a vyučovacieho jazyka. V Spišskej Novej Vsi sa 
testovania zúčastnilo 392 deviatakov z 8 základných 
škôl. 
Test z matematiky zvládli novoveskí žiaci s priemernou 
úspešnosťou 62,58 %. Celoslovenská priemerná úspeš-
nosť bola 54,67 %.
Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci nášho 
mesta úspešnosť 65,36 %. Úspešnosť v rámci Sloven-
ska bola 62,00 %.
V obidvoch testovaných predmetoch dosiahli 100 %-nú 
úspešnosť žiaci Lucia Ester Hámorová a Patrícia 
Lörincová zo ZŠ Lipová a Peter Štark zo ZŠ Ing. O. Ko-
žucha. Okrem nich plný počet bodov z matematiky alebo 
zo slovenského jazyka a literatúry získalo 28 žiakov.
Z matematiky: Lucia Grešová, Martin Mrovčák zo ZŠ 

Nad Medzou, Tomáš Koška, Lucia Kubovičová, Patrí-
cia Pipasová zo ZŠ Lipová, Daniel Knizner, Valéria 
Mikolajová, Dávid Patera, Andrej Slebodník, Paula 
Šefčíková zo ZŠ Levočská, Daniel Ačai, Jozef Kavulič 
zo ZŠ Z. Nejedlého, Daniel Broško, Samuel Cabadaj, 
Igor Geletka, Emília Hamráková, Adriána Henče-
ková, Viktória Kapsdorferová, Štefan Smrek, Dali-
bor Sokolák zo ZŠ Ing. O. Kožucha, Sofia Petreková, 
Matúš Kirol zo ZŠ Komenského, Miroslava Krivjanská, 
Michaela Lichvárová, Daniel Vydra zo ZŠ Hutnícka.
Zo slovenského jazyka a literatúry: Rastislav Mahdal 
zo ZŠ Komenského, Jakub Holotňák a Dominika Ko-
pecká zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda.
V porovnaní s celoslovenskou priemernou úspešnosťou 
dosiahli žiaci novoveských škôl lepšie výsledky v obi-
dvoch testovaných predmetoch. 

Mgr. Dana Kováčová, OŠMaŠ, MsÚ

DO PRÁCE NA BICYKLI

VÝSLEDKY TESTOVANIA 9 – 2014  
V ZŠ NÁŠHO MESTA

Na internetovej adrese akcie.spisskanovaves.eu náj-
dete všetky kultúrne podujatia, akcie a iné spoločenské 
aktivity, ktoré sa konajú v meste. Prostredníctvom tejto 
stránky sa dozviete, ktoré podujatia môžete navštíviť už 
dnes alebo prostredníctvom filtra môžete zistiť, aké spo-
ločenské akcie sa budú konať najbližšie.
Výhodou tejto internetovej stránky je jej responzívny di-

zajn, vďaka čomu si informácie o kultúre v meste môžete 
pohodlne pozrieť z ktoréhokoľvek mobilného zariade-
nia, akcie.spisskanovaves.eu navrhla a vytvorila inter-
netová agentúra magnetica.sk ako dar pre mesto, ktorý 
má slúžiť obyvateľom i ľuďom z blízkeho okolia a takýmto 
jednoduchým spôsobom im poskytnúť informácie o kul-
túrnych podujatiach. Peter Švec

VYHĽADÁVAJTE KULTÚRNE 
PODUJATIA JEDNODUCHO
Viete aké kultúrne podujatia sa konajú v meste dnes? Cez víkend? Alebo tento mesiac? 
Odteraz sa k týmto informáciám dostane rýchlo a jednoducho aj cez váš mobil.

ZAČÍNAME S OPRAVAMI CIEST

Opravená bude aj cesta smerujúca do strediska 
Slovenského raja – obec Mlynky. 
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YPočas celého roka 2014 realizuje spolok lokálnych 
televíznych staníc Slovenska LOTOS projekt Obča-
nia pre demokraciu. Z Fondu pre mimovládne orga-
nizácie bol podporený sumou 33 391 €. Jeho cieľom 
je zvýšiť záujem občanov voči netransparentnému 
uplatňovaniu právomocí samospráv a štátnych inšti-
túcií aj na lokálnej a regionálnej úrovni. V rámci neho 
budú vyrobené 3 publicistické relácie, v ktorých chcú 
ukázať divákom, ako sa v jednotlivých regiónoch 
môžu zapájať do kontroly a spravovania vecí verej-
ných. Na projekte sa bude podieľať vyše 20 člen-
ských televízií LOTOSu. Vyrábať jednotlivé príspevky 
bude 12 vybraných televízií, ktoré boli v posledných 
3 rokoch úspešné na prehliadke tvorby lokálnych te-
levíznych staníc Slovenska Workshop v kategóriách 
publicistika a spravodajstvo. Do projektu je zapojená 
aj TV Reduta. Prvú reláciu, ktorej cieľom je posilnenie 
aktívneho občianstva, uvidia diváci lokálnych televízií 
v júli tohto roku.

9. 4. sa v tunajšom domove dôchodcov za prítom-
nosti vedenia mesta a delegácie z partnerského mes-
ta Havlíčkův Brod konala umelecká minivernisáž. 
Spojená bola so sprístupnením zrekonštruovaných 
priestorov na 1. oddelení. Rekonštrukcia prebiehala 
od decembra minulého roka. V rámci nej sa vymenili 
podhľady, opravilo osvetlenie a pribudli nové sedač-
ky. Priestor oživili novými farbami a obrazmi Bohu-
mila Dostála, ktorý je jeho klientom už 4 roky. Do 
zariadenia nastúpil po ťažkej chorobe. Aby sa lepšie 
adaptoval na nové prostredie, vytvorili pre jeho záľu-
bu v maľovaní malý ateliér. Súčasťou minigalérie sú aj 
obrazy Agnesy Tekáčovej.

V Galérii umelcov Spiša odštartovali 10. 4. vernisá-
žou hneď 3 výstavy. Prvá pod názvom Života běh 
zachytáva 3 dekády tvorby českého výtvarníka Petra 
Jedličku. Vznikla pri príležitosti jeho 60. životného ju-
bilea. V spolupráci s Galériou mesta Bratislavy bola 
otvorená výstava s názvom Zostane to v rodine. 
Zobrazuje výber z tvorby 27 slovenských umelcov 
rôznych generácií, ktorí do svojej tvorby nechali za-
siahnuť aj svoje deti. Výstava diel Fera Guldana pod 
názvom Stanice kalvárie predstavuje 15 zastavení 
krížovej cesty. Prepája maľbu spomínaného výtvarní-
ka a fotografie štyroch dokumentárnych fotografov. 

Obchodné centrum Madaras pripravilo 11. 4. pre 
deti dobrodružnú Andersenovu noc plnú čítania 
rozprávok, súťaží, hier a prekvapení pri hľadaní slad-
kého pokladu v nočnom centre. Azda najväčším dob-
rodružstvom však pre ne bolo to, že mohli spať mimo 
domu. Podujatia sa zúčastnilo spolu 116 detí.

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s nosite-
ľom ľudovej tradície Milanom Pastrnákom pripravilo 

Členovia združenia spolu s primátorom mesta 
PhDr. Jánom Volným, PhD., najprv zasadili 
3 stromčeky na Nábreží Hornádu na sídl. Mier. 
Každý z nich symbolizuje niečo iné. „Po minulé 
roky sme chodili upratovať. Tento rok sme sa 
rozhodli v spolupráci s mestom, že vysadíme 
3 lipy. Jedna je vysadená za Rómov, jedna za 
nerómov a jedna za všetky kultúry, aké tu s nami 
žijú,“ vysvetlil PhDr. Stanislav Vospálek, člen Ob-
čianskeho združenia Spolu – Slovensko a posla-
nec KSK.
Následne sa členovia občianskeho združenia pre-
sunuli do mesta, kde ľuďom rozdávali škatuľky 
s dvoma fazuľkami – jednou hnedou a jednou bie-

lou a šírili tak medzi nimi osvetu rovnosti. „Na škatuľke je napísané, že je jedno, či fazuľka je hnedá a či biela, na zelenú 
rastlinku premení sa celá. Toto je naším dnešným mottom a týmto chceme robiť osvetu zemi ako takej,“ doplnil na 
záver PhDr. S. Vospálek.
Spomínaných aktivít sa zúčastnil aj predseda Občianskeho združenia Spolu – Slovensko Mgr. Anton Bobák: „Naše zdru-
ženie sa zameriava na presadzovanie rovnosti medzi ľuďmi. Vidím to ako nevyhnutné na to, aby Zem v budúcnosti 
prežila. Zem je pre všetkých.“ Eda, foto: autorka

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ZEME
22. apríla si členovia Občianskeho združenia Spolu – Slovensko pripomenuli Medzinárodný 
deň Zeme aktivitami zameranými na podporu rovnosti národnostných menšín, predovšet-
kým Rómov.
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Otrole hliadke uviedli, že robili fotografie okolia, nakoľ-
ko je tam dobrý výhľad na SNV. Po poučení, že do 
uvedenej lokality je zákaz vstupu nepovolaným oso-
bám, boli z objektu vykázaní. Taktiež bolo preverené 
osobné motorové vozidlo, ktoré sa nachádzalo pred 
objektom a patrilo kontrolovaným osobám. Jednalo 
sa o Škodu Octavia zelenej farby, na ktorom z miesta 
odišli.

Na základe oznámenia pracovníka Domu Humanity 
na Tehelnej ulici, že jeden z ubytovaných porušuje 
ubytovací poriadok, hliadka 10. 5. 2014 o 23.45 
hod. na mieste zistila priestupok proti verejnému po-
riadku, ktorého sa dopustil J. H. zo SNV. Menovaný 
rušil nočný kľud búchaním na bránu Domu Humanity 
a vykrikovaním na Tehelnej ul. po tom, ako ho správ-
ca Domu Humanity vylúčil z ubytovania pre neskorý 
príchod a silnú opitosť. Náprava zjednaná na mieste. 
Menovaný z miesta odišiel.

Za obdobie od 1. 1. do 14. 5. 2014 vykonali hliadky 
MsP 153 kontrol majiteľov psov, v 53 prípadoch zistili 
porušenie právnej normy. Priemerná výška sankcie 
v blokovom konaní bola 7,50 €. 

Správa NP Slovenský raj v rámci celoročne prebiehajúcich 
ochranárskych akcií k 50. výročiu ochrany prírody Slo-
venského raja zorganizovala 26. 4. 2014 čistenie vôd 
Slovenského raja v spolupráci s klubom vodákov KAMIKSE 
pri TU Košice, obcami, dobrovoľníkmi a OOCR Slovenský 
raj. Čistenie prebehlo vo veľmi nepriaznivom, upršanom po-
časí v úseku od Hrabušíc - Mýto cez Hrdlo Hornádu do Le-
tanovského mlyna až po Čingov. Zúčastnilo sa ho približne 
100 dobrovoľníkov na 50 člnoch a 25 dobrovoľníkov, ktorí 
čistili úsek po okrajoch toku. Celý úsek toku Hornádu v NPR 
Prielom Hornádu bol pre člny pomocou reznej techniky sprie-
chodnený, nakoľko sa v priebehu vodnej cesty prerezávali 
úseky na viacerých ťažko priestupných miestach. Išlo hlavne 
o vodné hrádze na toku spôsobené koncentráciou drevnej 
kalamitnej hmoty. 
Osobitnú pozornosť si zaslúži pracovník Správy NP Slovenský 
raj Ing. V. Mucha, ktorému sa podarilo vyzbierať v priebehu 
1 hodiny 18 vriec odpadu v ťažko prístupnom úseku. Spolu sa 
na celom úseku národnej prírodnej rezervácie Prielomu Hor-
nádu vyzbieralo priamo z toku okolo 120 vriec odpadu, 
kde ešte v nasledujúci deň prebehlo dočistenie niektorých 
úsekov a zber vriec. Môžeme pripomenúť aj odchytené ku-
riozitky, ako boli koberce veľkých rozmerov, práčka, detský 
bicykel, pneumatiky z áut, pec na tuhé palivo, komín a iné 
zberateľské poklady. 
V priebehu tohto dňa prebiehala aj akcia čistenia na juhu Slo-
venského raja pod vedením OOCR Slovenský raj a dobrovoľ-

ných obyvateľov priľahlých obcí, kde prebehlo čistenie okolia 
vodnej nádrže Dedinky a toku Hnilca. Tejto južnej upratovacej 
skupine 40-tich účastníkov sa podarilo vyzbierať 2 menšie 
vlečky odpadu, 30 ks vriec a 50 ks pneumatík.
Aj keď sa za nepriazne počasia znížila účasť dobrovoľníkov, 
úspešne sa podarilo vyčistiť cenné územia v národných prí-
rodných rezerváciách. 
Ak sa náhodou vyberiete na turistiku do Slovenského raja, 
prosíme, myslite na týchto nasadených aktivistov, ktorí zbie-
rajú vyhodený odpad v národnom parku za nás.

Správa NP Slovenský raj - Mgr. Štefánia Bryndzová, 
Róbert Javorský, foto: Mgr. Peter Olekšák

Prechádzky rajom - Objavujeme prírodné zákutia Slovenského raja a okolia
Odborné exkurzie pre školy, prírodovedné krúžky a verejnosť do NP Slovenský raj ku „Dňu európskych a karpatských NP“.  
Srdečne vás pozývame na objavovanie prírodných zákutí pod vedením našich odborných pracovníkov. Bližšie informácie u zod-
povedných pracovníkov exkurzií na uvedených telefónnych číslach. V prípade zlého počasia sa exkurzia prekladá do náhrad-
ného termínu. Účastníkov exkurzie žiadame o zabezpečenie primeranej turistickej obuvi, pršiplášťa, jedla a pitia na celý deň. 
Kontakt: Mgr. Š. Bryndzová - 0903 298 228.

Plán exkurzných trás:

Typ exkurzie Dátum Trasa Miesto odchodu

botanická - NP Slovenský raj
Bryndzová, Barlog (t. č.: 0903 298 228)

12. 6. 2014 Košiarny briežok – Matka Božia 
– späť

Košiarny briežok (Novákova 
chata, 8.30 h)

botanická - Vápence v údolí Hornádu
Bryndzová, Barlog (t. č.: 0903 298 228)

21. 6. 2014 Spišská Nová Ves - Markušovce 
- Olcnava – Spišská Nová Ves

Železničná stanica SNV,
9.10 h

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

7. 6. 2014 NPR Piecky a späť Parkovisko na Hrabušickej píle,
10.00 h

zoologická - motýle
Mihucová, Kormančík (t. č.: 0903 298 229)

19. 6. 2014 Podlesok - Zelená hora a späť Podlesok (informačné centrum 
Správy NP Slovenský raj, 9.30 h)

ČISTENIE VÔD SLOVENSKÉHO RAJA

PLÁN EXKURZIÍ NA JÚN 2014
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Y 14. – 16. 4. tvorivé dielne na tému Vyškrabávanie 
veľkonočných vajíčok. Išlo o pilotný projekt pod-
porený Ministerstvom kultúry SR a určený pre deti 
2. stupňa základných škôl a stredoškolákov.

16. 4. prebiehala v Košiciach, Rožňave, Michalov-
ciach, Trebišove a v Sp. Novej Vsi preventívno-bez-
pečnostná akcia Veľkonočný zajačik. Dopravným 
policajtom počas nej pomáhali aj deti. Tie poriadnych 
vodičov odmeňovali obrázkami veľkonočných vajíčok 
alebo zajačikov, tých neporiadnych zas namiesto po-
kuty vyšibali korbáčmi.

K veľkonočným sviatkom neodmysliteľne patrí Pašio-
vý ekumenický sprievod mestom. Už tradične na 
Veľký piatok 18. 4. sa ho zúčastnilo vyše 500 veria-
cich troch kresťanských cirkví v našom meste.

Spišskonovoveská ZOO 20. 4. otvorila svoje brány 
pre verejnosť. Začala sa tak jej v poradí už 25. sezó-
na. Medzi 124 druhmi zvierat a celkovo až 315 zvie-
ratami môžu jej návštevníci vidieť aj 49 prírastkov, ako 
napr. surikaty vlnkavé, kengury červenokrké, fretky, 
nosále či gibona.

Čítanie a recitácia má množstvo pozitívnych účinkov. 
Princípy biblioterapie uplatňuje dlhoročne Domov  
sociálnych služieb Náš dom. Jednou z jej foriem je 
aj recitačná súťaž Ars poetica. Napriek rôznym 
psychickým a komunikačným bariéram sa v apríli 
v priestoroch pobočky Spišskej knižnice na sídl. Mier 
predstavili jeho klienti.

23. a 24. 4. prebiehalo v Sp. Novej Vsi obvodné kolo 
súťaže v ľudovom speve Slávik Slovenska. V rámci 
neho súťažili deti z okolitých obcí a našich mestských 
škôl. Víťazi postúpili do okresného kola, ktoré sa ko-
nalo 5. 5. v koncertnej sieni Reduty, kde súťažili tí 
najlepší z celého okresu.

V poslednú aprílovú sobotu 26. 4. úspešní hoke-
joví medailisti boli slávnostne prijatí v priestoroch 
spišskonovoveskej radnice. Počas slávnostného prí-
hovoru primátor mesta Ján Volný poďakoval ženám – 
hokejistkám a extraligovým dorastencom za výbornú 
reprezentáciu klubu a mesta. Nasledoval zápis do 
Pamätnej knihy mesta a samotné ocenenie z rúk pri-
mátora mesta.

V apríli sa v našom meste stretli odborníci z oblasti 
baníctva a energetiky na dvojdňovej konferencii. 
V rámci nej odznelo takmer 25 odborných príspevkov 
týkajúcich sa energetickej bezpečnosti Slovenska, 
uskladňovania zásob plynu, nakladania s ťažobným 
odpadom a znižovania ekologických rizík ťažby. Jed-
ným z cieľov konferencie bolo pripraviť odporúčania 
pre vládu týkajúce sa energetickej politiky.

Neuveriteľných 104 dobrovoľníkov 26. 4. od sko-
rého rána upratovalo areál zoologickej záhrady. 
Hrabali lístie, čistili chodníky, pleli skalky. Čistenie 
ZOO dobrovoľníkmi sa konalo už po ôsmykrát. Ruku 
k dielu priložili členovia Združenia rodičov a priateľov 
diabetických detí Spišiačik, zamestnanci spoločnosti 
Embraco Slovakia, s. r. o., a dobrovoľníci z Detského 
domova Mlynky – Biele Vody. Spišiačik si zároveň 
adoptoval dikobraza bielochvostého a spoločnosť 
Embraco jaguára amerického a kapybaru močiarnu. 

V sobotu 26. 4. bola v Slovenskom raji oficiálne 
otvorená letná turistická sezóna. V rámci neho 
obce Hrabušice a Smižany pripravili pre návštevníkov 
viacero zaujímavých podujatí.

Mestské kultúrne centrum 27. 4. pripravilo koncert 
talentovaných muzikantov známych ako Kollárovci 
pod názvom Goraľu, cy či ne žaľ. Hľadisko Kina 
Mier zaplnili diváci do posledného miesta. Počas 
takmer 2-hodinového vystúpenia si vypočuli pestrý 
repertoár ľudových piesní.

Posledný aprílový víkend sa konal už 14. ročník akcie 
s názvom Rušňoparáda, ktorá spája milovníkov vla-
kov z celého Slovenska. V rámci nej sa historický par-
ný rušeň Albatros 498104 zastavil aj v Sp. Novej Vsi.

Nájsť inšpiráciu pri príprave svadby mohli 27. 4. náv-
števníci Svadobnej show v Koncertnej sieni Reduty. 

SPRAVODAJSTVO

Plná dojmov sa vraciam z workshopu, ktorý sa konal na ZÁ-
zračnom ZElenom MIEste. Príjemne prekvapila účasť, sl-
nečné počasie, no hlavne skvelá pracovná atmosféra. 
Okrem členov zakladajúcich občianskych združení sa pridali 
aj dobrovoľníci z firmy Embraco i obyvatelia priľahlého síd-
liska Mier. 
Použitím vŕbových prútov z blízkeho okolia sme zapichova-
ním do zeme a následným vypletaním vytvorili akýsi zelený 
tunel. Postupne pribudnú ďalšie vŕbové stavby (típí, vyvýšené 
záhony) určené deťom pre hru, dospelým pre vzbudenie  
záujmu o permakultúru. 
Dobrovoľníci účasťou na workshope získavali zručnosť pri 
manuálnej práci, učili sa ako využiť prírodný materiál, zmys-
luplnou činnosťou vyplnili pobyt vonku, spoznali nových 
zaujímavých ľudí a ukázali deťom, že nezištne vykonávať pro-

spešnú službu verejnosti môže byť zábava. 
Mgr. Mária Dutková

Spišskonovoveská spoločnosť ROŠERO P, s. r. o., pô-
sobí na slovenskom trhu už od roku 1999. Zaoberá sa 
výrobou midibusov s kapacitou od 11 do 36 miest pre 

každý typ prepravy – mestské, prímestské i diaľkové. 
Firma autobusy vyváža do celej Európy, napr. Švajčiarska, 
Nemecka, Belgicka Holandska, Lichtenštajnska, Škan-
dinávie a najďalej na Fayerské ostrovy. Vozil sa v nich do-
konca aj švédsky kráľ (viď foto). Jazdu v elektrobuse EVC 
v karosérii ROŠERO-P, s. r. o., si mohli vo februári tohto 
roku vyskúšať aj cestujúci v našom hlavnom meste. Do-
pravný podnik Bratislava tu totiž ako prvý na Slovensku 
testoval túto najekologickejšiu formu verejnej dopravy. 
Skúšobná prevádzka dvoch malokapacitných autobusov 
z dielne spišskonovoveského výrobcu prebehla tento rok 
v marci aj v českých Pardubiciach, pričom jeden z nich 
bol na elektrický pohon a druhý na stlačený zemný plyn. 
Midibus vyrobený v Spišskej Novej Vsi sa dokonca objavil 
aj v známom filme Babovřesky 2.
  Eda , foto: archív firmy

VŔBOVÉ STAVBY NA ZÁZEMÍ

NA AUTOBUSOCH SPIŠSKONOVOVESKEJ 
FIRMY SA VOZÍ AJ ŠVÉDSKY KRÁĽ

Neporiadok v rómskych osadách je problémom, ktorý trápi 
viaceré samosprávy na Slovensku. Nahromadené odpadky 
šíria zápach a sú aj potenciálnym ohniskom šírenia infekč-
ných chorôb. Inak to nie je ani v našom meste. V minulom 
vydaní Informátora sme vás informovali o upratovaní v lokalite 
Vilčurňa prostredníctvom aktivačných pracovníkov. Do upra-
tovania sa z vlastnej iniciatívy pustila aj skupina dobrovoľníkov 
z tunajšej lokality Hájik. „Bol tu strašný neporiadok. Bolo 
potrebné to tu upratať, už sa to nedalo vydržať,“ zdôvodnila  
koordinátorka tejto dobrovoľnej skupiny Jaroslava Kotlá-
rová.
Spolu pätnásť obyvateľov uvedenej lokality, desať žien a päť 
mužov, sa tak v prvej polovici mája dvakrát stretlo a spoločnými 

silami upratovali nahromadený neporiadok. Túto dobrovoľnú 
aktivitu privítalo aj vedenie mesta Sp. Nová Ves. „V rámci 
akcie bol dvakrát poskytnutý kontajner o objeme 20 m3, 
nakladač a nákladné vozidlo. Z uvedenej lokality bolo od-
vezených cca 40 t odpadu,“ informoval vedúci oddelenia 
komunálneho servisu mestského úradu PaedDr. Ján Olejník.
Uvedení dobrovoľníci plánujú v upratovaní pokračovať aj na-
ďalej, až pokým nevyčistia celé okolie. „Je tu plno smetí. 
Treba to všetko upratať,“ zhodnotila na záver J. Kotlárová.
Táto skupina dobrovoľníkov je tak dobrým príkladom aj pre 
ostatných obyvateľov danej lokality, ktorých aj takouto formou 
môže podnietiť k lepšiemu udržiavaniu poriadku. Či sa tak 
stane však ukáže až čas. Eda

VEĽKÉ UPRATOVANIE 
V LOKALITE HÁJIK

Klub Spoločnosti MRŠ v Spišskej Novej Vsi privítal vy-
hlásenie tohto roka za ROK M. R. ŠTEFÁNIKA spojený 
s 95. výročím tragickej smrti (4. 5. 1919) a 135. vý-
ročím narodenia (21. 7. 1880). Pietna spomienka sa 
uskutočnila 2. 5. 2014 pri pamätníku M. R. Štefánika 
(autora akad. sochára L. Kacvinského) na Štefániko-
vom námestí. Program začal hymnou v podaní mieša-
ného speváckeho zboru Cantus VillaNova vedeného 
Mgr. art. I. Gregom, báseň V. Beniaka Štefánik zare-
citovala študentka Gymnázia, Javorová ulica E. Wach-
terová. Flautové trio Mgr. M. Kotradyovej zo Základnej 
umeleckej školy prepojilo slávnostný príhovor predsed-
níčky K S MRŠ v Spišskej Novej Vsi PhDr. R. Kormošo-
vej, PhD. Program pokračoval kladením vencov a ukončil 
ho spevácky zbor piesňou Hoj, vlasť moja. Sprievod po-

kračoval po Letnej ulici k domu č. 64, kde je pamätná ta-
buľa venovaná spomienke na generálovu matku, ktorá tu 
žila pri synovi JUDr. Ladislavovi Štefánikovi. Akt položenia 
venčeka umocnilo už spomínané flautové trio. Celoslo-
venských osláv na Bradle sa zúčastnili PhDr. R. Kormo-
šová, PhD., PaedDr. M. Nemčíková a M. Rusináková. 
9. 5. 2014 sa tridsať členov klubu, MO MS a JDS zú-
častnilo baletu M. R. Štefánik v ŠD Košice. Osobnosť 
M. R. Štefánika prostredníctvom študentov Gymnázia, 
Školská ulica a členov klubu (Mgr. J. Prochotská, Mgr. R. 
Wencelová, Mgr. M. Čurilová, Mgr. A. Pustayová, JUDr. 
D. Petrigáč) bude priblížená žiakom základných škôl. Od-
prezentujú život tejto osobnosti a príslušníkov Štefániko-
vej rodiny, ktorí žili na Spiši.  

Mgr. Jolana Prochotská

ROK M. R. ŠTEFÁNIKA 
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
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YV rámci nej boli predstavené svadobné dekorácie, 
trendy v líčení a účesoch, samozrejme, nechýbali ani 
šaty a obleky. Čerešničkou na torte bola v závere vý-
stavy skutočná svadba.

V pondelok 28. 4. v predpoludňajších hodinách došlo 
na výpadovej ceste v smere do Levoče k dopravnej 
nehode. Tú zapríčinila 49-ročná žena z okresu Gel-
nica, ktorá v dôsledku nepozornosti vybočila zo svoj-
ho jazdného pruhu oproti Gymnáziu na Školskej ulici 
a narazila do stĺpa verejného osvetlenia. Našťastie sa 
vodička vážnejšie nezranila, aj napriek tomu ju ale 
záchranka odviezla do nemocnice. Z pohľadu polície 
išlo o škodovú udalosť a žene bola vyrúbená bloková 
pokuta.

28. 4. v Spišskej knižnici zneli piesne s textami bás-
nika Jozefa Urbana, výber urobila Mgr. D. Krajňáko-
vá. Básne recitovali študenti Gymnázia Školská ulica, 
vedení Mgr. D. Juráškovou - M. Geletka, P. Špaková, 
Š. Kožík aj E. Wachterová, študentka Gymnázia Ja-
vorová ulica. Členovia DS Hviezdoslav Ing. P. Kőnig, 
J. Gavlák, B. Tauberová, A. Wachterová, Mgr. P. Kraus 
aj recitátori Mgr. N. Hrabuvčinová a Ing. V. Kubovčíko-
vá. Životom a dielom sprevádzala J. Dubayová.

Od 1. 5. sa novým riaditeľom nemocnice Svet 
zdravia v Sp. Novej Vsi stal Anton Hanušin. Dote-
raz zastupujúca riaditeľka Renáta Šuláková naďalej 
pôsobí na pozícii námestníčky pre liečebno-preven-
tívnu starostlivosť a súčasne aj primárky detského 
oddelenia.

V zoologickej záhrade sa 1. 5. konala akcia Spolu za 
krásny a zdravý úsmev. Počas nej budúci dentisti 
inštruovali návštevníkov, ako sa správne starať o úst-
nu hygienu. O zábavu detí sa postaral Albín Medúz 
a animátorky Zuzka a Lenka. Paľko Dzurik spríjem-
ňoval deň džezovou hudbou. Návštevníci si mohli 
vyskúšať aj jazdu na koníku. Akciu prišiel podporiť aj 
primátor mesta Ján Volný.

Mestské kultúrne centrum pripravilo 1. 5. v Madaras 
parku Prvomájové popoludnie. V rámci programu 
vystúpilo Divadlo Portál Prešov s rozprávkou Zboj-
nícka kráľovná. Po ňom nasledovalo vystúpenie fol-
klórneho súboru Čačina. Tento rok sme si v tento deň 
pripomenuli zároveň 10. výročie vstupu Slovenska do 
Európskej únie.

Začiatkom mája sa stretli predstavitelia mesta s par-
tiou mladých nadšencov cyklistiky, ktorí sa snažia 
o obnovu bikrosovej dráhy nachádzajúcej sa na 
sídl. Mier. Areál chcú opraviť s pomocou mesta po 
vzore iných miest tak, aby vznikla trať pre deti aj pre 
skúsenejších jazdcov. Túto snahu podporil aj prís-
lušný mestský výbor. Podmienkou mesta je vyčleniť 
a ohradiť v tejto lokalite pre spomínanú trať samostat-
ný úsek tak, aby ostalo zachované detské ihrisko. 
Ďalej nesmie padnúť za obeť ani jeden strom. Problé-
mom je chodník, ktorý vedie cez areál a ľudia ho vyu-
žívajú na prechod. Partia aktivistov by ho vybudovala 
ponad areál, čo je ale finančne dosť náročné. Na za-
sadnutí mestského výboru bola navrhnutá alternatíva, 
aby bol zrušený, nakoľko tam pôvodne ani nebol, vy-
budoval sa postupne ku garážam. Konečné riešenie 
však ostáva zatiaľ otvorené.

V Obchodnom centre Madaras sa počas prvého má-
jového víkendu 2. - 4. 5. konal 5. Spišský autosa-
lón. V rámci neho bolo motoristickej verejnosti pred-
stavených viacero noviniek. 

Svoju presnosť v pristávaní si v sobotu 3. 5. na spiš-
skonovoveskom letisku preverovalo 11 súťažiacich 
v dvoch kategóriách, a to ako jednotlivci i 2-členné 
družstvá. Ich úlohou bolo skočiť z lietadla z výšky 
1 km a pri pristávaní trafiť kruh s priemerom 2 cm. Za-
čal sa totiž 10. ročník Slovenskej ligy v presnosti 
pristátia, ktorej hlavným organizátorom je Compact 
Skydive.

Spišskonovoveskí hasiči na sviatok svätého Floriána 
pripravili Deň otvorených dverí. Stovky detí tak s ra-
dosťou využili príležitosť oboznámiť sa bližšie s hasič-
skou a záchranárskou technikou.

SPRAVODAJSTVO

OOCR SPIŠ pokračuje vo svojich aktivitách na zlepšení pod-
mienok pre turistov a druhé, obnovené vydanie mapy pre 
cykloturistov – „CYKLOREGÓN SPIŠ - južná časť“ je už 
k dispozícii pre širokú verejnosť. Čo je v mape nové oproti 
prvému vydaniu z roku 2012?
- Mapa je viditeľnejšia a prehľadnejšia v mierke 1 : 58 000 

oproti 1 : 93 000 v rozmere vo formáte B1 oproti A2. 
- Obsahuje 26 cyklookruhov s profilmi a 2 cyklomagistrály - 

Spišská a Hnilecká.
- Aktualizovaná je sieť cyklotrás s vyznačením ďalších pripra-

vovaných na cca nasledujúce 2 roky.
- Je pre cykloturistu praktickejšia, môže byť uložená a lepšie 

prenosná v spoločnom priehľadnom obale spolu s aktuál-
nym cyklosprievodcom, prípadne aj so zimnou mapou Zima 
na južnom Spiši.

Na príprave cyklomapy sa nezištne podieľal PaedDr. I. Ma-
kara, ktorý disponuje dlhoročnými skúsenosťami z oblasti 
cykloturistiky. J. Haraszthy a M. Greisel poskytli kvalitné fo-
tografie bez nároku na odmenu.
Mapu plánujeme predávať v Turistickom informačnom centre 
v Sp.Novej Vsi, ubytovateľom a iným záujemcom vo väčších 
množstvách prostredníctvom OOCR SPIŠ. Zisk z predaja  
použijeme len na rozvoj cykloturistiky na Spiši, na obnovu 
značenia cykloturistických trás a ich rozširovanie, prípadne 

aj na potrebnú aktualizáciu a dotlač cyklo-
máp či cyklosprievodcu. Prispejte na dobrú vec! 
Rozvoj cykloturistiky je náš dlhodobejší koncept podpory 
rozvoja turizmu na Spiši. Na jeho realizáciu smeruje väčšia 
časť dotácie v roku 2014 z MDVaRR SR vo výške 11 800 eur 
i z Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj vo 
výške 5 000 eur. 
Okrem aktualizovanej cyklomapy s podporou uvedených fi-
nančných zdrojov OOCR SPIŠ bude pokračovať vo vybavo-
vaní a značení nových cykloturistických trás po jedinečnej 
krajine Spiša, v propagácii Spiša ako výnimočného cykloturis-
tického regiónu vrátane osadenia 15 propagačných stojanov 
(vo východiskových/nástupných miestach cykloturistických 
okruhov) s cyklomapou a potrebnými informáciami pre cyk-
loturistov so zaujímavosťami cykloturistického okruhu. Cyk-
loturistika sa stane aj súčasťou ponuky turistickej karty, ktorú 
plánujeme vydať v budúcom roku v spolupráci s OOCR Slo-
venský raj.
Významnou udalosťou na podporu a propagáciu cyklotu-
ristiky na Spiši bude už II. ročník cykloturistikých pretekov 
„Spišských 333 extreme“ so štartom v Spišskej Novej Vsi 
20. júna 2014.

Mgr. Vladimír Nováček
podpredseda Predstavenstva OOCR SPIŠ

Súčasťou podujatia Mesto plné detí bude i tento rok špor-
tovo-hudobný festival BasketMusicFest konaný pod zá-
štitou primátora Jána Volného. Pozvanie prijala známa 
speváčka Tina. Po jej vystúpení sa môžete tešiť aj na  
autogramiádu a fotenie. Pri tejto príležitosti vám v nasledu-
júcich riadkoch prinášame krátky rozhovor.

Čo má Tina nové v hudbe?
Do konca roka by som rada vydala nový album, tak pracu-
jeme na tom, aby sa to aj podarilo.
Tina a basketbal?
V poslednej dobe to nie je jednoduché, kedže mám dieťa, 
ale vždy, keď sa dá, vybehneme aj s frajerom niekam na 
ihrisko. Nevedeli sme sa dočkať teplého počasia, aby sa 
konečne dalo trochu zahrať.
Prečo prijala ponuku vystúpiť na tejto akcii?
Dlhé roky chodievam na streetbally ako hráč, tak nebolo 
o čom...

Aký vzťah má k mestu Spišská Nová Ves?
Za posledné roky ho vnímam najmä cez Zio bar  Keď- 
že som východniarka, samozrejme sa tam rada vraciam.
Odkaz účastníkom Basket Music Festu.
Hlavne sa príďte zabaviť. 

NOVÁ MAPA CYKLOREGIÓN  
SPIŠ – JUŽNÁ ČASŤ

NA BASKETMUSICFESTE VYSTÚPI TINA
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Y V stredu 7. 5. sa pri Pamätníku oslobodenia na Rad-

ničnom námestí pri príležitosti 69. výročia ukončenia 
II. svetovej vojny konala Spomienková slávnosť 
spojená s kladením vencov.

Svoje recitátorské zručnosti si 7. 5. v priestoroch 
Základnej umeleckej školy preverili zdravotne znevý-
hodnené deti na IV. ročníku celoslovenskej súťaže 
Gaňova Tarnava. Pred odbornú porotu a publikum 
sa postavilo 43 detí z 33 škôl. Porota hodnotila vý-
ber textu a autora, pamäťové zvládnutie, rečový pre-
jav, nadviazanie očného kontaktu, ale aj orientáciu 
v priestore a mimiku tváre. Súťaž sa konala pod tak-
tovkou spišskonovoveskej Spojenej školy.

7. 5. si 56 detí na dopravnom ihrisku preverilo svoju 
teoretickú i praktickú znalosť z práv a povinností cyk-
listu. Konalo sa tu totiž okresné kolo dopravnej sú-
ťaže „Na bicykli bezpečne“ a „Ja a môj bicykel“.

Obyvatelia bytového komplexu VillaNova si za svoj 
„strom šťastia” vybrali lipu a za jej „krstného otca” 
známeho džezmena Petra Lipu, ktorý ju 7. 5. sláv-
nostne zasadil za prítomnosti poslanca mestské-
ho zastupiteľstva Mgr. Jozefa Kačengu, iných hostí 
a rezkého spevu zoskupenia Klubu dôchodcov Lipa 
zo Sp. Novej Vsi. Pod korene lipy vložil tzv. „balíček 
šťastia“, ktorý obsahoval sadu „záchrany“, fľašu „ži-
vej vody“ zloženej z lásky, zdravia, šťastia a úspechu 
a hlinenú pokladničku „Lienku Villanovku“ s minca-
mi vyzbieranými od prítomných, aby sa obyvateľom  
VillaNovy hromadili peniažky. Celá akcia sa konala 
pod záštitou eko-projektu „Zelená stromom.sk“.

Fyzickú zdatnosť a vytrvalosť si 10. 5. na 2. ročníku 
Lieskovanskej karabíny preverilo 57 súťažiacich 
rôznych vekových kategórií. Deti aj dospelí súťažili 
v 2 disciplínach. 

12. 5. v Spišskej knižnici zneli básne venované 
žene i matke. Recitovali ich žiaci MŠ J. Hanulu 
L. Petrášová a P. Sliva pani učiteľky A. Kačírovej, 
ZŠ Nad medzou Ľ. Horáková a K. Kosturáková zo 
IV. A triedy a Ing. O. Kožucha A. Bukovinsky II.A trie-
da. Študenti Gymnázia Školská ulica A. Gburíková 
a J. Okáli vedení Mgr. D. Juráškovou. Členovia DS 
Hviezdoslav Ing. P. Kőnig, J. Gavlák, A. Wachterová 
s vnučkou Erikou a víťazi Hviezdoslavovho Kubína 
Ing. V. Kubovčíková a Mgr. N. Hrabuvčinová. Pozdrav 
mamám zaznel aj z úst PhDr. J. Lapšanského, PhD., 
riaditeľa knižnice. Video prezentáciu a prehľad his-
tórie osláv Dňa matiek pripravili Mgr. D. Krajňáková 
a J. Dubayová.

Pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do 
Európskej únie sa konali v 10-tich slovenských 
mestách zaujímavé podujatia. Oslavy prebiehali 
14. 5. aj v Sp. Novej Vsi. Program začal v Koncertnej 
sieni Reduty diskusiou s predstaviteľmi Zastúpenia 
Európskej komisie na Slovensku. Ďalej pokračoval 
na Radničnom námestí, kde boli pripravené zaujíma-
vé európske súťaže či koncert známej kapely Chiki 
liki tu-a. Okrem toho bola pre študentov pripravená 
súťaž Spoznaj Európu vo svojom meste – EU City 
Hunt – založená na hľadaní projektov, ktoré boli 
v meste realizované za podpory EÚ. Program ukon-
čilo premietanie európskeho filmu Veľké preteky 
v Koncertnej sieni Reduty.

Tento rok je otvorenie sezóny na letnom kúpa-
lisku plánované už 7. 6. Či sa tak stane však závisí 
od počasia. Dobrou správou pre návštevníkov je, 
že vstupné ostáva nezmenené, a to pre dospelých 
2,50 € a pre deti od 3 do 15 rokov, osoby staršie 
ako 62 rokov, držiteľov preukazov ZŤP-S 1,80 €. Mo-
mentálne sa na letnom kúpalisku dokončuje oprava 
dlažby v priestoroch okolo detských bazénov o roz-
lohe 350 m2 v cene 10 tis. €.

V Sp. Novej Vsi sa z iniciatívy zamestnancov regio-
nálnej kancelárie Úradu splnomocnenca vlády pre 
rómske komunity konal prvý Rómsky bál. Ten bol 
vyvrcholením ročnej činnosti úradu. Záštitu nad ním 
prevzal splnomocnenec Mgr. Peter Pollák, PhD.

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

 „Chcem sa opýtať, či plánuje mesto v blízkej budúcnosti 
urobiť prístupovú cestu k obytným domom na Námestí 
SNP. Situácia je už neúnosná. Keď je sucho, tak po prej-
dení auta je prach a keď naprší, všade sú mláky a blato. 
Blato sa prenáša aj do vchodov. Boli by sme veľmi radi, 
keby sa táto situácia začala konečne riešiť, a to buď po-
tiahnutím asfaltu alebo aspoň zarovnať povrch a vysypať 
štrk. Ďakujeme za odpoveď.“

Dáša, odkazprestarostu.sk, 27. 4. 2014

Mesto zadalo spracovanie projektovej štúdie s následným do-
pracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povole-
nie, ktorá by mala byť podkladom pre plánovanie investičnej 
akcie. Od zabezpečenia financovania cez mestský rozpočet 
bude závisieť realizácia stavby. Vzhľadom na plánovanú 
investíciu zabezpečíme v blízkej dobe len najnutnejšie 
úpravy dosypaním štrkodrvy.

Mesto Spišská Nová Ves

„Chcel by som sa opýtať, či sa plánuje výmena alebo oprava 
schodov tribúny futbalového štadióna? Tieto schody sú 
v dezolátnom stave. Ďakujem za odpoveď.“

Viktor, 4. 5. 2014

Pripomienku pokladáme za opodstatnenú. V najbližších 
dňoch celý priestor tribúny prekontrolujeme a poškodené 
schody opravíme.

Ján Magdoško, riaditeľ STEZ

„Prečo je parkovisko pri cintoríne stále verejné? Prečo ľu-
dia, ktorí chcú odprevadiť svojho blízkeho alebo známeho, 
nemajú kde zaparkovať? A prečo nie je spoplatnené ako 
väčšina mestských parkovísk? Ďakujem!“

Anna B., odkazprestarostu.sk, 6. 5. 2014

Hlavným argumentom, prečo nie je parkovisko pri cintoríne 
spoplatnené, je práve to, aby ľudia navštevujúci cintorín, resp. 
pohreb neboli spoplatnení. Bohužiaľ, jeho kapacita, ako aj 

iných parkovísk či už v centre alebo na sídliskách, je obme-
dzená, a nie je počas dňa dostatočná. Pri väčších pohreboch 
je táto kapacita určite nedostatočná, avšak vodiči môžu využiť 
všetky parkovacie plochy v danej lokalite. Problém dlhodobo 
parkujúcich na danom parkovisku sa snažíme vyriešiť po 
dohode s mestskou políciou dopravnou značkou s obme-
dzenou dobou státia max. 2 hod. Kontrolu nad dodržia-
vaním tohto obmedzenia vykonáva MsP. Dopravné značenie 
je osadené približne mesiac. V prípade, že toto obmedze-
nie neprinesie náležitý efekt, budeme zrejme nútení pristúpiť 
k inému opatreniu, teda možno aj k spoplatneniu tohto parko-
viska. Mesto Spišská Nová Ves

Pán primátor, dúfam, že nedovolíte presťahovať neprispô-
sobivých občanov do budovy VSE na Elektrárenskej ulici! 
Viete, čo by to znamenalo pre naše mesto, veď obrovské 
problémy s takouto „sociálnou bytovkou“ ste riešili a vyrie-
šili na Sadovej ulici, za čo Vám patrí veľká vďaka. V tomto 
prípade sa asi niekto chce zavďačiť svojim voličom z určitej 
okrajovej časti mesta. Pán primátor, páni poslanci, nedo-
voľte to! M. J. z Rázusovej ul., list, 28. 4. 2014

Budova bývalého riaditeľstva VSE je na predaj už dlhšie. Ne-
hodí sa a nespĺňa kritériá na prestavbu na sociálnu bytovku 
(nevhodná lokalizácia, mimoriadne nákladná prestavba, chý-
bajúce parkoviská a pod.) a čo je najpodstatnejšie - nedo-
voľuje to ani platný územný plán mesta. Navyše, skúsili sme 
osloviť niekoľkých záujemcov, v bytovke na takom frekventova-
nom mieste by nechcel bývať nikto. Na najbližšom MsZ bude 
predstavený kompletný zámer riešenia bytovej otázky v meste, 
ktorý zahŕňa aj výstavbu malometrážnych bytov vo vhodných 
lokalitách a za výhodných podmienok. vedenie mesta

 „7. 5. 2014 sa konala vernisáž v Múzeu Spiša k nedožitým 
70-tym narodeninám fotografa Milana Voša. Bola to krásna 
spomienka na Milana, ktorý miloval fotografiu, najmä 
čierno-bielu. Mal rád svoje kolegyne, kolegov – svoju prácu. 
Preto patrí poďakovanie za dojemné stretnutie a prípravu 
vernisáže p. riaditeľke Ing. Krempaskej, p. PhDr. Nižnanskej 
a celému kolektívu múzea, tiež jeho priateľom a známym, 
mestu Krompachy. Ďakujeme.“

sestry, synovec s priateľkou, neter, list, 12. 5. 2014

LISTÁREŇ

V súvislosti s prevádzkovaním Regionálneho centra zhodnocova-
nia biologicky rozložiteľných odpadov Mesto Spišská Nová Ves 
rozširuje zber BIO odpadu. Medzi tento odpad patrí tzv. zelený 
odpad - pokosená tráva, lístie, konáre, zvyšky ovocia a zeleniny. 
Rozšírenie zberu sa týka občanov bývajúcich v rodinných domoch 
v lokalitách Telep a Modrý vrch (ulice: Bernolákova, J. Hollého, 
Kuzmányho, J. I. Bajzu, Kmeťova, Radlinského, Harichovský 
chodník, Jána Janského, Ľaliová, Púpavová, Astrová, Narcisová, 
Nezábudková). 

Domácnosti, ktoré doteraz nemali možnosť BIO - odpad triediť, 
sa môžu teraz do zberu zapojiť vyplnením návratky. Vyplnené 
návratky môžete odovzdať u informátora na Mestskom úrade, Šte-
fánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves alebo zaslaním na sla-
vomir.krieger@mestosnv.sk. Uzávierka návratiek je 15. júna. 
Záujemcom bude pridelená samostatná hnedá zberová nádoba 
o objeme 240 l. Zberové nádoby budú do jednotlivých rodinných 
domov prideľované priebežne. O termíne rozvozu nádob budeme 
občanov vopred informovať.  odd. komunálneho servisu, MsÚ

NÁVRATKA – ZBER BIO - ODPADU
Lokalita: Telep

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  ...................................................................................................

Adresa: ..........................................................................................................................................

Tel.: .................................................  E-mail:  ..................................................................................

ROZŠÍRENIE ZBERU BIO ODPADU

Historický úspech mladých divadelníkov zo ZUŠ za-
znamenal divadelný súbor Štúdio 12. Podarilo sa mu vyhrať 
krajské kolo prestížnej súťaže a nechať za sebou niekoľko 
vynikajúcich košických súborov. Do Šale postúpili s dvomi 
inscenáciami. Režisérkou oboch inscenácii je Eva Koppe-
rová. Víťaznou sa stala „Kmotra smrť“ (autor Štefan Šimko) 
a druhou je scénická miniatúra „Môj macík“. Jej protago-
nistka Kristínka Mauerová získala na krajskej prehliadke 
„Cenu za spontánny detský herecký prejav.“  

ÚSPEŠNÍ DIVADELNÍCI ZO ZUŠ
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Oranžové gymnázium na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi opäť zorganizovalo zaujímavú akciu. 
6. mája na akademickú pôdu zavítali vzácni hostia – nevidiaci lyžiar Marek Kubačka, účastník 
tohtoročnej zimnej paralympiády v Soči, jeho navádzačka - študentka gymnázia Natália 
Karpišová zo IV. A a ich tréner Branislav Mažgut spolu s bývalým Markovým navádzačom 
Mgr. Jozefom Cirbusom – riaditeľom Strednej pedagogickej školy v Levoči. Odovzdať me-
dailu prof. Vladimíra Černušáka úspešným športovcom prišiel minister školstva Dušan Čaplovič. 
V aule školy sa v spoločnosti vzácnych hostí, vedenia školy, hostí zo škôl celého okresu a našich 
študentov uskutočnila zaujímavá beseda, ktorú moderoval Samuel Krajňák. Nechýbali zaujímavé 
názory, vtipné zážitky, zvedavé otázky a na ich základe podnetná diskusia. O živote nevidiaceho 
športovca a o jeho náročnej záľube sme sa dozvedeli informácie, o ktorých sme ani netu-
šili. Zistili sme koľko sily, odvahy, vôle a spolupatričnosti sa skrýva často za lakonickou 
mediálnou správou o úspechu hendikepovaných športovcov doma alebo v zahraničí. 
Skladáme poklonu Marekovi a ľuďom okolo neho. S pokorou prijali osobnú tragédiu a dokázali, 
že plnohodnotne žiť a dokázať veľké veci môže aj hendikepovaný človek.  Dagmar Repaská

SPRAVODAJSTVO, POZVÁNKA

Duchovný program
Otváracie služby Božie Ev. a. v. kostol 27. 6. 18.00 – 19.30
Večera Pánova Ev. a. v. kostol 28. 6. 8.00 – 9.00 
Hlavné služby Božie Ev. a. v. kostol 28. 6. 9.30 – 11.30 
Biblická hodina pre stredný vek Ev. a. v. kostol 28. 6. 12.30 – 13.30 
Biblická hodina pre starších Spišské divadlo 28. 6. 12.30 – 13.30 
Biblická hodina pre mládež Reduta 28. 6. 12.30 – 13.30 
Záverečné SB 
a zborové slávnosti CZ TAS 29. 6. podľa rozpisu

Kultúrne programy
Uvítací program TAS Hlavná tribúna 27. 6. 20.00 – 21.30 
Organový koncert 
J. V. Michalka Ev. a. v. kostol 27. 6. 20.00 – 21.30

Verejná generálka „Pevec Boží“ Spišské divadlo 27. 6. 21.30 – 23.00 
Koncert mladých I Hlavná tribúna 27. 6. 21.30 – 23.00
Otvorenie tribúny Hlavná tribúna 28. 6. 14.00 – 14.30 
Pásmo „Poďte ku mne všetci“ Hlavná tribúna 28. 6. 16.00 – 17.30
Program ev. základných škôl Hlavná tribúna 28. 6. 17.30 – 18.30
Poézia z Tranoscia Reduta 28. 6. 17.30 – 18.30
Slávnostná premiéra 
„Pevec Boží“ Spišské divadlo 28. 6. 18.00 – 20.30

Program ev. stredných škôl Hlavná tribúna 28. 6. 19.00 – 20.00
Multimed. program 
„Dedičstvo otcov“ Hlavná tribúna 28. 6. 20.30 – 21.30

Piesne renes. 
a barokového Spiša Ev. a. v. kostol 28. 6. 19.00 – 20.30 

Koncert mladých II Hlavná tribúna 28. 6. 22.00 – 23.30
Diskusné fóra

Fórum o Nemcoch a Slovákoch Spišské divadlo 28. 6. 14.00 – 15.30 
Fórum o chátrajúcich kostoloch Reduta 28. 6. 14.00 – 15.30
Biskupské fórum Radnica 28. 6. 14.00 – 15.30
Fórum o mládeži v 21. storočí Aula ev. školy 28. 6. 14.00 – 15.30 
Fórum o renes. 
a barokovej hudbe 

Galéria umelcov 
Spiša 28. 6. 14.00 – 15.30

Fórum o rodine Ev. a. v. kostol 28. 6. 14.00 – 15.30
Výstavy

Ľudia spätí s Ježišom Kristom Reduta 27. 6. otvorenie o 14.00
500 rokov reformácie 
na Slovensku Radnica 27. 6. otvorenie o 14.00

400. výročie 
Spišskopodhradskej synody Múzeum Spiša 27. 6. otvorenie o 14.00

Sviatok sviatkov v Jeruzaleme Galéria umelcov 
Spiša 27. 6. otvorenie o 14.00

Detský program 
Desiata pre deti Ev. materská škola 28. 6. 9.30 – 10.30
Detská besiedka Ev. materská škola 28. 6. 10.30 – 12.00
Obed pre deti Ev. materská škola 28. 6. 12.00 – 13.00
Tvorivé dielne Ev. materská škola 28. 6. 13.00 – 14.00
Program detí Hlavná tribúna 28. 6. 14.30 – 15.30

Sprievodné podujatia
Centrum Spoločenstva ev. žien Ev. a. v. farský úrad 27. 6. otvorenie o 14.00
Centrum Evanjelickej diakonie Telocvičňa ev. školy 27. 6. otvorenie o 14.00
Tržnica duchovných možností Radničné námestie 27. 6. otvorenie o 17.00

ZAUJÍMAVÁ BESEDA 
SO VZÁCNYMI HOSŤAMI

... Písal sa 21. január 1925. NOME, západná časť Aljašky vysiela telegrafickú žiadosť 
o pomoc: „Volá Nome, volá Nome, vypukla tu epidémia záškrtu: nemáme žiadne sé-
rum.“... Miestni ľudia bez účinného séra nemali žiadnu šancu a začínajú umierať. Pre trvalé 
mrazy a sneženie lietadlo nemohlo vzlietnuť. Dvadsať dobrovoľných tvrdých muscherov 
sa zapojilo do boja o život a sami vsadili tie svoje. Viacerí na pokraji vyčerpania bojovali 
s vetrom a s teplotami - 60 °C, hlbokým snehom i bielou tmou. Po piatich dňoch sa im 
podarilo sérum dostať do cieľa...
O 48 rokov neskôr sa na túto počesť konal prvý ročník súťaže naprieč Aljaškou na psích zá-
prahoch IDITAROD. V roku 1987 už na štarte stáli aj lyžiari a cyklisti, ktorí zdolávajú v mraze, 
vetre, snehu a ľade 1 100 míľ. A tak ma to napadlo. Áno. Preteky podobné Aljaške, ale na 
Spiši! Na „biku“ cez Slovenský raj, Gelnicu, Plejsy, Spišský hrad a Levočské pohorie, tak, aby 
sme ukázali, že na Spiši máme cca 400 km cyklotrás a čarokrásnu prírodu. 

20. júna 2014 (piatok) o 9.00 hod. sa uskutoční štart 2. ročníka 
333 extrém Spiš pred budovou Reduty v Spišskej Novej Vsi. 

V minulom ročníku úspešne prešlo cieľom 33 zo 47 pretekárov a víťazi to „dali“ za 23,08 hod. 
Prijmite výzvu a príďte zabojovať. Časový limit je 34 hod. Zažite pocity, keď rozum ide proti vôli. 
Keď musíš hlas v hlave počúvnuť a pokračovať proti 333 km, proti 5 600 výškovým metrom, 
proti noci a to non-stop. Zažiješ krásne pocity - sám v daždi, na pražiacom slnku, v hlbokej 
temnej noci lesa. Sám s Pánom Bohom. I keď nie si veriaci, určite ho budeš cítiť a budeš ho 
pokorne prosiť: „Daj mi, prosím, silu prísť do cieľa.“
Za OOCR SPIŠ člen dozornej rady Ing. Pavol Bečarik, riaditeľ pretekov. 
Viac informácií: www.333.spis-region.sk
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SPRAVODAJSTVO

 Beseda so spisovateľkou
6. mája sa v priestoroch Spiš-

skej knižnice uskutočnila 
beseda so spisovateľkou 
Toňou Revajovou. Be-
sedy sa zúčastnili aj štvr-

táci zo ZŠ Lipová ulica. Autorka 
predstavila svoje knihy, porozprávala o ich vzniku, o práci 
spisovateľky. Prezradila, že v súčasnosti sa okrem písania 
venuje redigovaniu a prekladom detskej literatúry. Slovo 
dostali aj deti. Svojím rozprávaním si p. T. Revajová zís-
kala všetkých. Stretnutie vyvrcholilo autogramiádou. 

 Deň Zeme
Pre žiakov ZŠ na Komenského ulici v Spišskej Novej 
Vsi sa stalo tradíciou čistenie náučného Chodníka mlá-
deže v Slovenskom raji. Tretiaci, piataci a šiestaci sa 
s učiteľkami vybrali na túru, ktorej cieľom bolo vykonať 
prospešnú enviroaktivitu. Malí ochranári vyčistili časť 
chodníka od odpadkov. Uvedomili si, že je veľmi dôle-
žité, aby ukázali, že im príroda nie je ľahostajná, čo všetko 
pre ľudí znamená a ako jej môžeme pomôcť. 

 Víťazstvá vo volejbale i florbale
29. apríla sa uskutočnili Obvodné majstrovstvá vo volej-
bale žiačok ZŠ. Žiačky ZŠ Nad Medzou vyhrali všetky 
zápasy a obsadili 1. miesto. Postúpili na Majstrovstvá 
kraja konané 7. mája v Športovej hale v Spišskej Novej 
Vsi. Pretože vyhrali všetky zápasy a skončili na 1. mieste, 
19. - 20. júna budú bojovať na Majstrovstvách Slo-
venska vo volejbale, ktoré sa uskutočnia v Trnave. 
A chlapci? 30. apríla na Obvodných majstrovstvách 
vo volejbale žiakov ZŠ obsadili 3. miesto.
Mladšie žiačky ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi sa 
zúčastnili okresného kola vo florbale. Dievčatá vyhrali 
všetky zápasy a na turnaji obsadili prvé miesto. Víťazstvo 
im umožnilo postup do krajského kola, ktoré sa uskutoč-
nilo 25. apríla v Michalovciach. Žiačky postupujú do 
celoslovenského kola. 

 Pohár riaditeľa školy zostal doma
Sedem základných škôl išlo spoločne 25. apríla 2014 za 
jedným snom. Stať sa víťazom futbalového turnaja O po-
hár riaditeľa Základnej školy, Z. Nejedlého určeného pre 
1. - 4. ročníky. Prihlásili sa základné školy z Nálepkova, 
Spišského Štvrtku, Markušoviec, Odorína, Jamníka 
a Hrabušíc. V roku 2014 sa uskutočnil turnaj už piaty-
krát. Fakt, že škola má športové triedy so zameraním na 
futbal, sa odráža v snahe venovať chlapcom a dievčatám 
od prvej chvíle, keď prichádzajú do školy. Turnaj slúži aj 
na zmeranie si síl, porovnanie futbalovosti a nadviazanie 
nových priateľstiev. Konečné poradie: 1. ZŠ, Z. Nejed-
lého 2 „A”, 2. ZŠ, Z. Nejedlého 2 „B”, 3. ZŠ Hrabušice.

 Krajské kolo Klavírnej súťaže v ZUŠ
15. apríla sa v ZUŠ Spišská Nová Ves uskutočnil 8. ročník 
súťažnej prehliadky v hre na klavíri. 89 nadaných klaviris-
tov z 31 škôl Prešovského a Košického kraja v štyroch ka-
tegóriách posudzovala odborná porota a podľa výkonov 
zaradila súťažiacich do troch pásiem. Výsledky ZUŠ Spiš-
ská Nová Ves: Zlaté pásmo: Patrícia Geciová, Andrea 
Mackovjaková, Veronika Kacvinská a Viktória Anna 
Vysokaiová. Strieborné pásmo: Jana Kamenická, 
Katarína Ema Kubičárová, Tomáš Palušák a David  
Lindtner. Bronzové pásmo: Silvia Lauková. 

 Mladí reportéri pre životné prostredie
Fotografi zo ZŠ Ing. O. Kožucha sa zapojili do medzi-
národnej súťaže Mladých reportérov pre životné 
prostredie. Cieľom programu je nájsť riešenia environ-
mentálnych problémov. Umiestnenie v rámci národnej 
úrovne: Adriána Henčeková, 9. A: 1. miesto článok 
Život pri rieke – je vždy ideálny? 1. miesto fotogra-
fia Kamufláž; 1. miesto fotografia Miešaný tovar. Leo 
Sabovčík, 8. B: 1. miesto fotografia Snaha nestačí; 
Ivan Milan Dinga, 6. B: 1. miesto fotografia Príroda 
si vie vždy poradiť; Denis Horváth, 7. B: 2. miesto fo-
tografia Slepé oči. 

 Fyzikálna olympiáda 
16. apríla sa v Košiciach uskutočnil 55. ročník fyzikálnej 
olympiády. V krajskom kolo kategórie E Daniel Broško 
zo ZŠ Ing. O. Kožucha v konkurencii 34 žiakov obsa-
dil 2. miesto. 

 Žiaci ZŠ na Levočskej ulici úspešní
 V krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach sa Richard 

Ruttkay umiestnil na 8. mieste. Postup do krajského kola 
biologickej olympiády si svojimi vedomosťami vybojovali: 
Viktória Jezerčáková (1. miesto v obvodnom kole), Sil-
via Olekšáková (2. miesto v obvodnom kole) a Gérard 
Komara (2. miesto v obvodnom kole). V súťaži družstiev 
gymnastického štvorboja žiačky B kategórie obsadili 
v krajskom kole 3. miesto. 

 Dejepisná súťaž českých 
a slovenských gymnázií
Témou XXII. ročníka dejepisnej súťaže gymnázií všet-
kých krajov Českej a Slovenskej republiky, do ktorej sa 
zapojilo aj sedem gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Košického samosprávneho kraja, bola prvá a druhá Čes-
koslovenská republika. Súťaž sa konala 9. apríla 2014 
v priestoroch Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach. 
Prvú priečku a postup do celoštátneho kola získalo 
Gymnázium Školská 7 so ziskom 71 bodov. Členmi ví-
ťazného družstva boli: Ivana Repaská (1. E), Lucia Baj-
tošová (2. A) a Tomáš Grondžák (3. C). S prípravou na 
súťaž im pomohla pani dejepisárka PhDr. Ružena Kormo-
šová, PhD. Dejepisná súťaž študentov gymnázií, organi-
zovaná Gymnáziom Cheb, je už niekoľko rokov najväčším 
stretnutím stredoškolských študentov – historikov v Čes-
kej a Slovenskej republike. Koná sa každoročne od roku 
1992, v ostatných rokoch za účasti trojčlenných tímov 
študentov zo 75 gymnázií Českej a Slovenskej repub-
liky. Pre mimoriadny záujem sa v stredu 9. apríla 2014 
po prvýkrát uskutočnili krajské kolá vo všetkých krajoch 
ČR a SR, do ktorých sa prihlásilo celkovo 262 gymnázií 
z oboch republík. Z krajských kôl následne vzišiel tra-
dičný počet 75 gymnázií, ktoré sa stretnú 20. novem-
bra 2014 v Chebe.

 Úspech SOŠ ekonomickej
Začiatkom apríla sa konali Majstrovstvá Slovenskej re-
publiky vo florbale študentiek stredných škôl v Dunajskej 
Strede. Účastníkmi boli reprezentantky všetkých krajov. 
Košický kraj reprezentovali študentky zo Strednej odbor-
nej školy ekonomickej v Spišskej Novej Vsi. Po zápasoch 
v skupine sa dostali do semifinále. V semifinále porazili 
Športové gymnázium z Banskej Bystrice 6 : 0 a tak si 
zabezpečili účasť vo finále s OA M. Hodžu z Trenčína. 
Po stave 4 : 4 nasledovali trestné strieľania, ktoré lepšie 
zvládli študentky z Trenčína a naše dievčatá tak obsadili 
2. miesto. Najlepšou strelkyňou turnaja sa stala Kristína 
Hudáková – SOŠ ekonomická SNV. Celkové poradie: 
1. OA M. Hodžu Trenčín, 2. SOŠE Spišská Nová Ves, 
3. Gymnázium sv. Moniky, Prešov.

 Úspešný študent cirkevného gymnázia
Študent Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka - Lu-
káš Frankovič zo IV. B žne úspechy na umelecko-lite-
rárnom poli. V esejistickej súťaži Sofia 2014 bol so 
svojou prácou vybratý do užšieho celoslovenského 
výberu a strávil tvorivý víkend na Donovaloch s organizá-
tormi a ostatnými úspešnými študentmi na zaujímavých 
workshopoch o písaní a tvorbe.
V máji sa taktiež zúčastnil krajského kola recitačnej sú-
ťaže Hviezdoslavov Kubín, kde získal výbornú Cenu 
za dramaturgiu a v rečníckej súťaži Štúrov Zvolen sa 
na regionálnom kole umiestnil na 2. mieste. 

 Úspešní študenti Gymnázia na Javorovej ulici
Niet pochýb o tom, že Javoráci sú úspešní vo všetkom, 
do čoho sa pustia. Dôkazom je umiestnenie 2 štu-
dentov na celoslovenskej súťaži zameranej na sie-
ťové technológie Networking Academy Games 
(NAG), kde získali pekné 4. a 7. miesto. Triumfovali aj 
na súťaži organizovanej Slovenským Červeným krížom, 
kde Družstvo prvej pomoci tímu Javorky obsadilo v re-
gióne 1. a 2. miesto, čím postúpili na celoštátne kolo.  
Nezaostali ani v športe – dievčatá obsadili s priepast-
ným náskokom 1. miesto na okresnom kole súťaže 
gymnastiky, čo viedlo k účasti na krajskom kole a získa-
niu 2. miesta. Bilingválna trieda 3. ročníka si pre zmenu 
urobila výlet do Prahy a 11 študenti podieľajúci sa na 
medzištátnom projekte V4 si zas „odskočili“ na celý týž-
deň do Maďarska, kde sa podieľali na výrobe interak-
tívnej mapy. 

 Mladý Európan 2014
V zasadačke MsÚ v Sp. Novej Vsi sa 29. 4. 2014 uskutoč-
nilo regionálne kolo celoslovenskej súťaže „Mladý Euró-
pan 2014“. Zúčastnilo sa ho 6 trojčlenných tímov, žiakov 

tretích ročníkov stredných škôl okresov Rožňava, Gelnica 
a Spišská Nová Ves. Víťazstvo obhájili žiaci Gymnázia 
na Javorovej ulici zo Spišskej Novej Vsi, absolútni 
celoslovenskí víťazi z minulého roku a opäť postú-
pili do národného kola, ktoré sa uskutoční 12. 6. 2014 
vo Vysokých Tatrách, a v ktorom sa stretne 13 víťazov 
jednotlivých regionálnych kôl. Konečné umiestnenie 
v regionálnom kole: 1. Gymnázium, Javorová 16, Sp. 
Nová Ves; 2. Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová 
Ves; 3. Gymnázium, SNP 1, Gelnica; 4. SOŠ ekono-
mická, Stojan 1, Spišská Nová Ves; 5. Gymnázium, 
P. J. Šafárika, Rožňava; 6. Gymnázium, Lorencova 46, 
Krompachy.

 Žiaci a študenti si pripomenuli 
70. výročie SNP
V utorok 13. mája sa v priestoroch Múzea Spiša uskutoč-
nilo podujatie venované 70. výročiu SNP (1944 – 2014), 
ktoré bolo určené žiakom základných a študentom stred-
ných škôl v Sp. Novej Vsi. Hlavnou náplňou programu 
bola prednáška spojená s obrázkovou prezentáciou 
o najvýznamnejších udalostiach II. svetovej vojny, ktorú 
zaujímavou formou pripravil historik Juraj Pavlis. Osobitný 
záujem prejavili účastníci podujatia o ukážku zbraní, ktoré 
sa používali počas II. svetovej vojny. Žiakom a študentom 
sa následne prihovorili zástupcovia ZO SZPB v Spišskej 
Novej Vsi Michal Kuchár a Ján Mlynár. V spolupráci so 
Spišskou knižnicou bola prítomným predstavená odborná 
literatúra a beletria s tematikou II. svetovej vojny a SNP. 
Na záver každého bloku absolvovali žiaci a študenti vedo-
mostný test, v ktorom mali možnosť preukázať svoje po-
znatky o období II. svetovej vojny. Prvá časť vedomostnej 
súťaže pod názvom Medzníky II. svetovej vojny sa reali-
zovala už v predchádzajúcich týždňoch, kedy Múzeum 
Spiša navštívilo počas podujatia 125 žiakov a študentov 
v sprievode svojich pedagógov. Najlepšie výsledky 
dosiahli žiaci ZŠ Ing. O. Kožucha Peter Štark, Igor 
Geletka, Adriana Henčeková, ktorých na súťaž pri-
pravovala Mgr. Magdaléna Šišková a študentky SOŠ 
ekonomickej Radka Kaľavská, Kamila Kalafutová 
a Simona Salanciová pod vedením Mareka Dzugasa. 
V druhej vedomostnej súťaži si najlepšie počínali súťažné 
družstvá zo ZŠ Ing. O. Kožucha (družstvo Petra Štarka) 
a ZŠ sv. Cyrila a Metoda (družstvo Slávky Schwiria-
novej), spomedzi stredných škôl družstvá z Cirkevného 
gymnázia Š. Mišíka (družstvo Alžbety Podolinskej) 
a SOŠ ekonomickej (družstvo Nikoly Richnavskej).
Organizačný výbor spomínaného podujatia tvorili vicepri-
mátorka mesta Mgr. Lea Grečková, predseda ZO SZPB 
v Spišskej Novej Vsi Michal Kuchár, člen oblastnej his-
toricko-dokumentačnej komisie SZPB Ján Mlynár a ve-
dúca dokumentačného oddelenia Múzea Spiša Bc. Táňa 
Stašiková. Podujatie podporilo mesto Spišská Nová Ves.

 Úspechy žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda
v okresnom kola súťaže v prednese nemeckej poézie 
a prózy boli úspešní žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda. Získali 
3 x 1. miesto a 3 x 2. miesto. V regionálnom kole v Kež-
marku 7. mája 2014 získali traja postupujúci z 1. miesta 
1 x 2. miesto a 2 x 3. miesto. V diecéznom kole Bib-
lickej olympiády 29. 4. 2014 v Spišskej Kapitule získali 
4. miesto. V krajskom kole gymnastického štvorboja, 
ktorý sa konal 24. 4. 2014 v Košiciach, získali chlapci 
v A-kategórii 3. miesto a v B-kategórii 2. miesto. V rámci 
Národného projektu KOMPRAX sa 30. 4. 2014 usku-
točnilo zábavné dopoludnie „Deti deťom“, ktoré si žiaci 
spolu s pani učiteľkami pripravili pre deti z Krízového cen-
tra Alžbetka. 14. 5. 2014 Zastúpenie EÚ na Slovensku 
organizovalo súťaž „EÚ City Hunt“ pri príležitosti oslavy 
10. výročia vstupu Slovenska do EÚ pod záštitou primá-
tora mesta, v ktorej zvíťazilo 10-členné družstvo. Okrem 
1. miesta si domov odniesli tablety a finančný dar pre 
školu v hodnote 500 eur. V regionálnom kole súťaže Štú-
rov Zvolen 15. 5. 2014 v I. a II. kategórii získali žiaci 
krásne 1. miesto a postupujú na celoslovenské kolo do 
Zvolena.

 V májovom Ičku sme v rubrike Zo života našich škôl 
v príspevku Cena za najlepšie espresso omylom uviedli, 
že v súťaži Bardejovský barista 2014 boli úspešní študenti 
tunajšej Hokejovej akadémie, pričom správne malo byť 
Hotelovej akadémie. Za vzniknutú chybu, nás, prosíme, 
ospravedlňte.

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
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PRETEKY NA KOLESÁCH
Spišské športové hry - pre deti MŠ mesta
13. 6. 2014 – piatok – od 9.00 h 
DDI Ul. Ing. O. Kožucha ul. SNV
Informácie: Zuzana Hennelová

•••
24. 6. 2014 – utorok – od 9.30 h 
Koncertná sieň Reduty v SNV

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA 
Vyhodnotenie okresných predmetových olympiád, 
v šk. roku 2013/2014 pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá okresu.
Informácie: Zuzana Hennelová, Miloš Pitko

ŠKOLA ROKA 
Vyhodnotenie najúspešnejších 
škôl v športových 
súťažiach ZŠ, SŠ okresu.
Informácie: Eva Fabianová, 
Zuzana Košová

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

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

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 €/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

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

Tanečná skupina  
Denzz Industry

v spolupráci s OZ Mladí ľudia a život
opäť pozývajú na 

ZÁVEREČNÚ  
SHOW

plnú zábavy, emócií, úžasnej hudby, 
autentických kostýmov,  

svetelných efektov  
a skvelého tanca! 

22. 6. 2014
v Dome kultúry v Sp. Novej Vsi 

v dvoch predstaveniach  
po sebe o 16.00 a o 18.00 h.

Vstupné: 2 €
Tiež sa môžeš zapojiť do tomboly

o skvelé ceny!

Vstupenky je možné rezervovať  
na tel. č. 0948 048 582 alebo

na vanda@dicrew.sk alebo  
zakúpiť priamo na mieste.

Viac info na www.dicrew.sk alebo  
na fb/Denzz Industry (Official fbsite).

Tešíme sa na vás. 
Denzz Industry a Peer SNV team :)

PONUKA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI 
CVČ ADAM 2014/2015

ATLETIKA  BRUŠNÉ TANCE ZŠ,SŠ  BASKETBAL  
COUNTRY TANCE 2. -  6. roč. ZŠ  CYKLOTURISTIKA 
 DOPRAVNÝ  FLORBAL  FUTSAL  FIT LOPTY  
GITARA  HIP-HOP DENZZ INDUSTRY 5. - 9. roč. ZŠ, 
SŠ  HVIEZDIČKA MŠ  KARAOKE - SPEV 5. - 9. roč. 
ZŠ  LATINOTANCE 5. - 9. roč. ZŠ  LYŽIARSKY 
  MINIHERŇA   MINIVOLEJBAL 4. - 5. roč. ZŠ 
  MIDIVOLEJBAL 5. - 6. roč. ZŠ   MAŽORETKY 
2. - 4. roč. ZŠ, 5. - 7. roč. ZŠ  PARAŠUTISTICKÝ 
 PEER KLUB  ROZTLIESKÁVAČKY 6. - 9. roč. 
ZŠ, SŠ  PLÁVANIE ZŠ  STOLNÝ TENIS  STEP – 
POSILŇOVANIE  SPOLOČENSKÝ TANEC – latino 
2. - 4. roč. ZŠ  STONOŽKA MŠ  SPINNING ZŠ, 
SŠ  ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA ZŠ, SŠ  TURISTIKA  
VOLEJBAL  ŽENSKÝ HOKEJ

Prihlášky prijímame už od 1. 6. do 10. 9. 2014 
na adrese: CVČ ADAM, Hutnícka 18, Sp. Nová Ves
(osobne) s poplatkom 1 € (za mesiac september).

Poplatok na celý školský rok je 10 €.
Prihlášky si vyzdvihnite na uvedenej adrese  

alebo na FB adrese: CVČ ADAM SNV.

Bližšie informácie o pravidelných stretnutiach (deň, čas) 
vám poskytneme v CVČ ADAM Hutnícka 18

osobne alebo na tel.: 053/442 37 58.

SKVELÉ ÚSPECHY SPIŠSKONOVOVESKÉHO  
HIP HOPU PRI CVČ ADAM
Deti a mládež tanečnej skupiny 
Denzz Industry pod vedením 
Vandy Wallachovej reprezentovali 
naše mesto na 12. ročníku 
celoslovenskej tanečnej súťaže 
Grimmy Dance Cup (PreShow 
cup), ktorá sa konala v Prešove 
v sobotu, 10. mája 2014.
Na súťaži sa predviedli naši 
najmenší hip hoperi. 
V detskej vekovej kategórii v disciplíne hip hop duo obsadili krásne 3. miesto - 
Monika Hanzelyová a Alexander Bin Amlan s choreografiou „Kids in black“ 
pod vedením Kataríny Fabinyovej. 
V juniorskej vekovej kategórii hviezdili so svojím triom „Street Art“ Simona 
Jarabeková, Bianka Kalafutová a Ivica Frankovičová a obsadili taktiež 
krásne 3. miesto. Nedali sa zahanbiť ani dievčatá Viktória Liptáková, 
Martina Rímska a Petra Blahútová s triom „Papparazzi“, kde sa im podarilo 
umiestniť na 5. mieste. V mládežníckej vekovej kategórii nás reprezentovali 
Nikola Kolačkovská a Jennifer Majchráková so svojím duom „Rock 
Ladies“ a ušlo sa im 3. miesto. 
V hip hop choreografiách v juniorskej vekovej kategórii sa našej skupine 
podarilo dostať do semifinále s choreografiou „RUN DI Crew“ a celkovo 
skončiť na 6. mieste. 
Našich šikovných tanečníkov a náš skvelý výkon si môžete pozrieť v nedeľu 
22. júna 2014 v Dome kultúry na záverečnom predstavení.
Viac fotografií a videií zo súťaže a tiež bližšie informácie o predstavení na  
www.dicrew.sk alebo na facebooku/Denzz Industry (Official fbsite).

Vanda Wallachová, Denzz Industry

To je motto 16-dňovej cyklotúry, ktorú od 8. do 23. mája podnikli dve mamičky s deťmi a so 
sprievodom z východu Slovenska až k prezidentskému palácu. Cyklojazda vytvorila šnúru po 
celom Slovensku so začiatkom v Košiciach, vyvrcholila odovzdaním listu s petíciou prezidentovi 
SR. Veľká cesta za humanizáciu pôrodu na Slovensku mala zastávku aj v Spišskej Novej Vsi. 
V sobotu 10. 5. 2014 o 16.30 hod. bolo naplánované stretnutie s aktivistkami pred Redutou 
a následne pochod mestom s účastníkmi stretnutia. Akciu uzatvorila večerná beseda v štúdiu 
Luneta na sídl. Západ 1 vedená pôrodnou asistentkou Anastáziou Furmanovou.
Akcia žiada pre pôrodné asistentky plnú podporu od štátu a zároveň rešpekt k slobode rodičov 
pri výbere, akým spôsobom a kde privedú na svet svoje deti.
Postupy starostlivosti o rodiacu ženu v Európe sa v porovnaní s našimi líšia.
Definícia normálneho pôrodu podľa ENCA (European Network of Childbirth Associations): 
„Normálny pôrod je taký, ktorý začne a postupuje spontánne, pri ktorom žena porodí dieťa 
a placentu vo svojom rytme, svojím vlastným úsilím a bez vonkajších zásahov. Dieťa po normál-
nom pôrode zostáva s matkou v úzkom kontakte, tvoria neoddeliteľnú jednotku.“
Najsilnejšou víziou mnohých žien je dostať do našich zákonov nový typ zdravotného zariadenia 
- pôrodný dom/centrum, kde by mohli licencované pôrodné asistentky poskytovať komplexnú 
zdravotnú starostlivosť o ženu a dieťa, pre ktorú majú plnú kompetenciu a spĺňajú požiadavky 

profesijnej odbornosti aj podľa smerníc EÚ.
Každá žena má právo vybrať si miesto, okolnosti a podmienky pre narodenie dieťaťa so sa-
mostatnou pôrodnou asistentkou, ktorá nie je pod tlakom a môže pracovať úplne oficiálne.
ZÁZRAK ŽIVOTA je najhodnotnejší poklad sveta, DAR , ktorý si zaslúži nesmiernu úctu a sympa-
tizujúcu milujúcu starostlivosť pôrodných asistentiek s láskou a rešpektom k rodičke a dieťaťu.
 amalka

ABY SA DETI RODILI S LÁSKOU 
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ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci jún 2014
STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA: GOTICKÁ CESTA  
 V OBRAZOCH ZO ZBIEROK GUS
• JOZEF HANULA zo života a diela Jozefa Ha-
nulu zo zbierok galérie v piatich nosných okruhoch. 

VÝSTAVY
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.
do 25. 6. 2014 
STANICA KALVÁRIE: FERO GULDAN  
- MICHAL FULIER - MATÚŠ ZAJAC  
- LACO MAĎAR - ANDREJ LOJAN
Interpretácia krížovej cesty v maľbe a fotografii. 

PODUJATIE
27. - 28. 6. 2014, vstup zdarma 
IV. EVANJELICKÉ CIRKEVNÉ DNI
Vernisáž sprievodnej výstavy: 27. 6. 2014, 15.00 h 

PREDNÁŠKY / BESEDY  
- STRETNUTIE S KURÁTORMI 
12. 6. 2014, 16.00 – 17.00, vstup voľný 
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: TIVADAR 
KOSZTKA CSONTVÁRY. Prednáška o živote a tvorbe 
svetovo uznávaného surrealistického maliara T. K. 
Csontváryho (1853 - 1919), rodáka zo Sabinova, ktorý 
desať rokov pôsobil ako lekárnik v Spišskej Novej Vsi. 
Prednášajúci: Mgr. Andrea Németh Bozó, kurátorka 
Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

KONCERT
12. 6. 2014, 17.30 – 19.00, vstupné: 2 €
ORBIS PICTUS / STRETNUTIE DVOCH ZBOROV 
Vystúpenie miešaného speváckeho zboru mesta 
Spišská Nová Ves CANTUS VILLA NOVA a dievčen-
ského speváckeho zboru IUVENTUS PAEDAGOGICA 
pri SPgŠ v Levoči.

EDUKAČNÝ PROGRAM 
1. - 28. 6. 2014, trvanie dielne: 60 - 90 min.,  
vstupné: 0,50 €/žiak
ORBIS PICTUS / ZOSTANE TO V RODINE /  
VSTUPY DETÍ DO TVORBY RODIČOV A (NAOPAK):  
Účastníci programu v priamej konfrontácii  
s jednotlivými dielami, ktoré zachytávajú vstupy  
detí do tvorby svojich rodičov a naopak, si vytvoria 
vlastné príbehy v konfrontácii žiak – učiteľ.  
Tie zhmotnia do výtvarnej podoby technikou  
skrytej kresby a odokrytej maľby. Cieľová  
skupina: deti predškolského veku, žiaci ZŠ a SŠ. 
1. - 28. 6. 2014, trvanie dielne: 60 - 90 min., 
vstupné: 0,50 €/žiak 
TVORIVKY/ PETR JEDLIČKA - ŽIVOTA BĚH 
Tvorivé dielne zamerané na portrét, figúru a kombi-
náciu výtvarných techník: maľba, papierová koláž 
a kašírovanie. Cieľová skupina: deti predškolského 
veku, žiaci ZŠ a SŠ. 

TVORIVÉ DIELNE PRE ŽENY: 
20. 6. 2014, 16.00 – 19.00, vstupné: 2 € 
ŽENY ON LINE 2: LEPTANIE DO SKLA
Vzdelávací projekt určený znevýhodneným  
skupinám žien. Účastníčky dielne budú leptacou 
kvapalinou do skla leptať zaujímavé dekory.

w
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1. 6. (nedeľa) o 15.00 h  VSTUPNÉ: 2 € 

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

6. 6. (piatok) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 5 €

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

15. 6. (nedeľa) o 15.00 h  VSTUPNÉ: 2 €

MARTIN BARČÍK: BALTAZÁR BANÁN
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o zelenáčovi Banánovi, ktorý sa s pomocou kamarátov pasuje so svetom.

 20. 6. (piatok) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 4 € 

 JÁN PALÁRIK: ZMIERENIE, ALEBO 
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
 Jedna z najhranejších slovenských komédií vo vynikajúcej interpretácii režiséra J. Sládečka a hercov SD.

27. 6. (piatok) o 19.00 h  Premiéra  VSTUPNÉ: 5 €
28. 6. (sobota) o 19.00 h  Slávnostná premiéra  VSTUPNÉ: 5 €

JÚLIUS BARČ-IVAN: PEVEC BOŽÍ
Príbeh o priateľstve a zrade, o bojoch proti viere a evanjelickom farárovi a autorovi prvého evanjelického spevníka Cithara 
sanctorum, Jurajovi Tranovskom.

4. 6. (streda) o 19.00 h, Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 € 

ANTON PAVLOVIČ ČECHOV: ŽARTY
V čechovovskej atmosfére a prostredí, v ktorom sa postavy navzájom nepočúvajú, sa riešia problémy majetku a vzťahu 
medzi mužom a ženou. 

11. 6. (streda) o 19.00 h, Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 € 

EUGENE O‘NEILL: R. I. P. (REQUESCAT IN PEACE)
Hra plná kontrastov, bilancovania života post mortem a spomienok.

18. 6. (streda) o 19.00 h, Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 € 

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

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 

INTERNÝ KONCERT  
HUDOBNÉHO ODBORU

2. 6. o 15.30 h
malá koncertná sála ZUŠ

 *
I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT  

HUDOBNÉHO ODBORU
3. 6. o 17.00 h, koncertná sála ZUŠ

 *
II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT  

HUDOBNÉHO ODBORU
4. 6. o 17.00 h, koncertná sála ZUŠ

 *
VERNISÁŽ ABSOLVENTSKEJ VÝSTAVY 

VÝTVARNÉHO ODBORU
5. 6. o 16.00 h, Dardanely Markušovce

ABSOLVENTSKÉ PREDSTAVENIE  
LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU

6. 6. o 18.00 h
Štúdio 12 - ZUŠ

 *
ABSOLVENTSKÉ PREDSTAVENIE  

TANEČNÉHO ODBORU
6. 6. o 16.30 h

koncertná sála ZUŠ
 *

III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT  
HUDOBNÉHO ODBORU
slávnostné ukončenie  

štúdia žiakov ZUŠ
19. 6. o 16.00 h

koncertná sieň Reduty

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA J. FABINIHO 1 V SNV

ABSOLVENTSKÉ PODUJATIA 2014
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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. 

6. a 7. jún o 19.00 h

Marek Koterski: 
NENÁVIDÍM

Výborná komédia, ktorá získala na Kremnických Gagoch 
Cenu Stana Radiča „Objav roka”. Výstižná kritika, šibe-
ničný humor a ostrá satira. Uletene zábavná jazda o našej 
nie veľmi zábavnej každodennosti. Vstupné: 5 €

11. jún o 19.00 h
DIVADLO KOLOMAŽ TRENČÍN

Patrik Ouředník: 
EUROPEANA

Dramatizácia textu Patrika Ouředníka o storočí, v ktorom 
sa to asi prehnalo s hygienou - telesnou i duševnou, 
návodov na dosiahnutie čistoty, harmónie a blahobytu 
v ňom bolo viac, než dosť. V Európe v dvadsiatom storočí 
sa to mydlilo hlava-nehlava, zvnútra aj zvonka. Ironická 
výpoveď o „čistiacich prostriedkoch”, o mytí a vymývaní. 
Vstupné: 5 €

17. jún o 19.00 h

Marie Jones: 
KAMENE VO VRECKÁCH

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

Obrovský hit z Broadway a West Endu, jedna z najlepších 
svetových komédií, ktorá rozosmiala a dojala milióny divá-
kov na celom svete. 2 herci odohrajú 13 postáv!
Vstupné: 6 €

24. jún o 19.00 h

William Shakespeare: 
HAMLET

Zrážka mladého idealizmu s brutálnosťou sveta. Veľdielo 
o každom z nás, lebo kto z nás už niekedy takéto skla-
manie neprežil? Príďte do Kontry na predstavenie, ktoré 
patrí medzi najúspešnejšie realizácie divadla, ocenené 
na mnohých svetových festivaloch. 
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? Vstupné: 6 €

28. a 29. jún o 19.00 h

CHÉMIA LÁSKY
Svetové hudobné šlágre v podaní Anny Magalskej-
-Milczarczyk, vynikajúcej herečky divadla v Toruni.
Laureátka mnohých festivalov, držiteľka prestížnych oce-
není a predstaviteľka hlavných rolí vážneho, komediálne-
ho i muzikálového žánru (o. i. Pokrvní bratia či Muž z La 
Manchy). Anna Magalska-Milczarczyk uvedie v Kontre 
s hudbou naživo 2 koncerty plné romantickej atmosféry, 
lyriky a skvelého humoru.
Vstupné: 5 €

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

Rezervácie: 0907 908 986

1. - 30. 6. 2014, Letná 73, SNV

HRÁME NA NÁMESTÍ
Hudobné nástroje. Prispejte k príjemnej atmosfére v centre mesta, ukážte svoj talent! Využite nevšednú príležitosť zahrať si 
na námestí na hudobných nástrojoch (klavír, gitara). Podujatie podporuje JV - MUZIKA, Jozef Valkoššák.
 
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 € a 10 €.
 
16. 6. 2014 (pondelok) o 19.00 h, Kino Mier

FRANTIŠEK A VOJTA NEDVĚDOVCI
Koncert legendy českej folkovej hudby. So svojou skupinou opäť prinesú svoje nezabudnuteľné staršie i nové hity. 
Vstupné: 10 €

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

JÚN 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

3. 6. - 31. 7. 2014
EKOVÝKRES, EKOPLAGÁT 2014

Vernisáž 3. 6. 2014 o 10.00 h
Okresná výtvarná súťaž detí MŠ, ZŠ a umeleckých škôl a tiež detí z autistických tried. 
Pri príležitosti 50. výročia vyhlásenia ochrany prírody Slovenského raja vyhlasujeme 

v spolupráci so Správou Národného parku Slovenský raj  
aj osobitnú tému súťaže „Slovenský raj“ platnú pre všetky kategórie.
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  
Alexandra SALMELA: Žirafia mama a iné prí-
šery. Rozprávky o tom, ako to dopadne, keď ocko stratí 
hlavu, či sa dajú meniť náhradné diely v opravovni detí, 
o slonej a žirafej mame, o magnetickom rytierovi, o Ro-
borybe, Skákalke a ďalšie, skrývajú v sebe posolstvo, 
ktoré môžu deti v príbehoch plných fantázie nájsť.
Monika KOMPANÍKOVÁ: Hlbokomorské roz-
právky. Výpravy pod morské dno sú zaujímavým  
a náučným rozprávaním súčasne. Deti na základe 
príbehov spoznávajú morské tvory a v malom atlase 
hlbokomorských živočíchov si môžu prečítať o nich zá-
kladné informácie. Text dopĺňajú pôsobivé ilustrácie, 
ktoré vznikli kombináciou lina a perokresby.
Pavol DOBŠINSKÝ: Nebojsa! a iné hororoz-
právky. Kniha plná fantastických i krásne mrazivých 
zážitkov, plná ježibáb, strigôňov, vlkolakov, záhrobných 
bytostí... Prerozprávané podľa strašidelných povestí 
Pavla Emanuela Dobšinského.

Všetky tri knihy boli ocenené ako  
najkrajšie knihy pre deti roka 2013.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Rosie THOMAS: Kašmírový šál. Príbeh o rodinných 
tajomstvách a zakázaných láskach, odohrávajúci sa 
v exotickom prostredí Kašmíru.
Charlotte LINK: Ozveny viny. Inšpektorka Almon-
dová vyšetruje vraždy, ktorých korene siahajú do povoj-
nového prípadu ľudskej krutosti a egoizmu.
Daphne SHELDRICK: Africký príbeh lásky. Spo-
mienková kniha ženy, ktorá sa zaslúžila o ochranu ken-
skej prírody.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Peter TÓTH: Krycie meno Bežec. Kniha obsahuje 
množstvo doposiaľ nepublikovaných informácií zo zá-
kulisia tajných služieb, slovenskej politiky a bratislav-
ského podsvetia.
Milan KRAJČOVIČ: Slovenské národné hnutie 
v medzinárodnom kontexte. Monografia známeho 
historika hodnotí 120 rokov slovenského života od roku 
1820. Prináša nové pohľady na tému a spracúva ju  
v európskom kontexte.
N. Aleksejevna NAROČNICKAJA: Partitúra 
druhej svetovej vojny: kto a kedy začal vojnu? Vý-
klad udalostí zo zákulisia diplomatického a politického 
boja, ktorý v Európe predchádzal 2. svetovej vojne.

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  
Laurence MOQUET: 13 rozprávok z krajiny ča-
rodejníc, drakov a upírov. Túto knihu môžete bez 
strachu otvoriť, lebo v nej nájdete zábavné rozprávky 
o milých upíroch, čarodejniciach a drakoch.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Michal ČIERNY: Prípad Vendéta. Skutočný pohľad 
dovnútra bratislavskej drogovej a kriminálnej scény.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
David SOUTHWELL: História organizovaného 
zločinu. Kniha odhaľuje nielen zločiny, ale aj metódy 
a kľúčové postavy najväčších nezákonných organizá-
cií na svete.

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 

do 13. 6. 2014
Výstava k nedožitým 70-tim narodeninám.

Prezentácia Spiša 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.

ŽIVOT ZA KLÁŠTORNÝMI 
MÚRMI

19. 6. - 31. 8. 2014
Výstava unikátnych archeologických nálezov  

zo spišských kláštorov na Kláštorisku (kartuziáni) 
a v Spišskom Štiavniku (cisterciti) približuje výsledky 

najnovších bádaní popredného slovenského archeológa 
doc. PhDr. Michala Slivku. K výstave bol vydaný 

rovnomenný katalóg a uskutočňuje sa v spolupráci 
s Podtatranským múzeom v Poprade. 

MÚZEUM JE DOMOM MÚZ
11. 6. 2014 o 10.30 h 

Bábkové divadelné predstavenie O KATARÍNKE pre žiakov 
I. stupňa ZŠ a MŠ. Príbeh o láske, ktorá zdolá peklo 

a zachráni kráľovstvo. Stredoveké marionetové divadlo, 
aké sa hrávalo kedysi... Vstupné: 1 € alebo KP.

Informácie a objednávky:  
053/442 37 57, lektorky@muzeumspisa.com

IV. EVANJELICKÉ  
CIRKEVNÉ DNI 

27. - 29. 6. 2014 
Výstava pri príležitosti 400. výročia Spišskopodhradskej 

synody, ktorou sa v roku 1614 zavŕšil proces 
inštitucionalizácie Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na našom území. 

Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

TÝŽDEŇ SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY

ZLATÁ PRIADKA
9. - 13. 6. 2014

Podujatie pre MŠ a ZŠ.
Netradičná prehliadka múzea formou hranej slovenskej 

ľudovej rozprávky. Vstupné deti: 1 €.
Na podujatie je nutné vopred sa objednať, kontakt:  

0917 746 336, narodopis@muzeumspisa.com

ŠELMY – PREDÁTORY
do 20. 6. 2014

Kaštieľ Markušovce, Michalská 55

ROZPRÁVKA O DVANÁSTICH 
MESIAČIKOCH 

2. - 6. 6. 2014
Rozprávka v kaštieli približuje edukatívnou formou  

štyri ročné obdobia. Podujatie pre MŠ a ZŠ.
Vstupné deti: 1 €.

Na podujatie je nutné vopred sa objednať, kontakt: 
0917 746 339, kastiel@muzeumspisa.com

JÚN 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

reprezentujúca 515 kusov vzoriek zo Slovenska,  
Čiech a 23 krajín sveta.

Výstava

VOJNA CEZ OBJEKTÍV
ALBUM SPOMIENOK (1914 – 1918) 

jún - júl 2014 
Účasť Rakúsko-uhorskej monarchie na frontoch  

východnej a juhovýchodnej Európy.

• • •
Prednáška 

 AKTIVITY COBURGOVCOV  
NA HOREHRONÍ A SPIŠI

10. 6. 2014 (utorok) o 16.00 h 

Prednášajúci: PhDr. Peter ROTH, PhD. Voľný vstup!

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Fabiniho 1, Spišská Nová Ves
vás srdečne pozýva na

Záverečný koncert žiakov ZUŠ
18. júna 2014 (streda) o 17.00 h v Koncertnej sieni Reduty.



17Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
6/2014

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

1. - 2. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

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

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

JASMÍNINE SLZY
USA, české titulky, 98 min., MP-15.

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
4. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

STOROČNÝ STARČEK, 
KTORÝ VYLIEZOL Z OKNA A ZMIZOL

Švédsko, akčná komédia, české titulky, 
114 min.

5. - 7. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

NA HRANE ZAJTRAJŠKA 
USA, akčný, sci-fi, slovenské titulky, 136 min., 
MP-12.

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
7. - 8. 6. o 15.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 

deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D
KHUMBA

USA, 85 min., MP.

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
7. - 9. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

VLÁDKYŇA ZLA
USA, rodinná rozprávka, slovenský dabing, 
98 min., MP-7.

8. - 9. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

NA VINE SÚ HVIEZDY
USA, dráma, titulky, 120 min., MP-15.

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

SKVELÝ DEŇ
Taliansko, dráma, titulky, 105 min., MP-15.

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
11. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

TRABANTOM 
AŽ NA KONIEC SVETA

ČR, dokumentárny film, 98 min., MP-12.

12. - 14. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

GRACE – KŇAŽNÁ Z MONAKA 
Franc., USA, Belgicko, Taliansko, životopisný, 
romantický, české titulky, 103 min., MP-12. 

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
14. - 15. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

KHUMBA
USA, 85 min., MP.

15. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

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

KONCERT
16. 6. o 19.00, vst.: 10 €

FRANTIŠEK A VOJTA NEDVĚDOVCI
Koncert legendy českej folkovej hudby. So svo-
jou skupinou opäť prinesú svoje nezabudnu-
teľné staršie i nové hity.

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

POSLEDNÝ VRCHOL
Španielsko, dokumentárny, české titulky, 
82 min., MP-12.

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
18. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 € 

POSLEDNÝ VRCHOL

19. - 21. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 € 

BONY A KLID 2
ČR, dráma, komédia, český dabing, 90 min., 
MP-15.

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
21. - 23. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2 
USA, anim. rodinná komédia, 106 min., MP. 

22. - 23. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

X – MEN: BUDÚCA MINULOSŤ
USA, akčný, dobrodružný, fantasy, český da-
bing, MP-12.

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

VLHKÉ MIESTA
Nemecko, dráma, čes. titulky, 109 min., MP-15.

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
25. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

KROK DO TMY
SR, historická dráma, 115 min., MP-15.

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
26. - 27. 6. o 17.00, 
vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €

KHUMBA 

26. - 27. 6. o 19.00, 
vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €

TRANSFORMERS: ZÁNIK 
USA, akčný, sci-fi, čes. dab., 157 min., MP-12.

28. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

TRANSFORMERS: ZÁNIK 
USA, akčný, sci-fi, čes. dab., 157 min., MP-12.

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
28. - 30. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2

29. - 30. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

VŠETKY CESTY VEDÚ DO HROBU
USA, komédia, slovenské titulky, 116 min., 
MP-15.
 
PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE 
ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
1. 7. o 10.00, 
vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €

AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2 

FILMOVÝ KLUB 
1. 7. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 €

GRACE – KŇAŽNÁ Z MONAKA 

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

KULTÚRA

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

od 5. 6. 2014

KHUMBA

NA HRANE ZAJTRAJŠKA

BONY A KLID 2

NA VINE SÚ HVIEZDY

od 12. 6. 2014

GRACE:  
KŇAŽNÁ Z MONAKA

VŠETKY CESTY  
VEDÚ DO HROBU

od 19. 6. 2014 AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2

od 26. 6. 2014 TRANSFORMERS 4
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

1. 6. o 16.00 h, pred Radnicou 
MLYNČEK MEĽ

Predstavenie Detského divadla  
Cililing z Prešova.

5. - 8. 6. 2014
760. VÝROČIE PRVEJ  

PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI
5. 6. o 15.00 h, Kaštieľ

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
ERBOV MIEST A OBCÍ  

O. FRANKOVIČA 
5. 6. o 16.00 a 18.00 h, Spol. sála KD 

GALAPROGRAM ZUŠ  
D. ŠTRAUCHA

Pri príležitosti 10. výr. otvorenia školy. 
6. 6. o 17.00 h, Spol. sála KD

SLÁVNOSTNÉ  
OTVORENIE OSLÁV 

7. 6. o 14.00 h, pódium pred Radnicou
KRÚŤME PESNIČKOU SVET 

Program pre deti.

7. 6. o 16.00 h, Areál TJ Slovan Smižany  
- vstupné: 1 €

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE  
IX. ROČ. SMIŽIANSKEHO  

JARMOKU, DEŇ DETÍ 
7. 6. o 17.00 h, Spol. sála KD 

vstupné: 2 €
ŽENSKÝ ZÁKON 

Div. hra A. Kreta v spišskom nárečí,  
Sp. divadlo SNV.

8. 6. o 15.00 h, Areál TJ Slovan, vst.: 1 €
XXIII. ROČ. SMIŽIANSKYCH  
FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ  
A IX. ROČ. SMIŽIANSKEHO  

JARMOKU 
FSk Raslavičan, FSk Smižančanka, DFSk 

Oriešok pri ZUŠ Smižany, FSk Jalinka Oľša-
vica, FSk Porubian Poruba pod Vihorlatom, 
mužská spev. skup. Gubov Dúbrava, ženská 
spev. skup. Fiala SNV. Hosť programu: FS 

Šarišan. Ľud. hudba FS Čačina.

15. 6. o 15.30 h, Spol. sála KD
„SUŠEDZI“ 

Div. humorné predstavenie ochotníckeho 
divadla pri OKC v Smižanoch pri príležitosti 

Dňa otcov. Vstupné dobrovoľné.

23. 6. o 19.00 h, Spol. sála KD
ZUZANA HASSOVÁ  

NÁMORNÍCKY KABARET 
Divadlo A predsa...! Vstupné: 8 €

JÚN 2014



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

18 JÚN 2014

SPRAVODAJSTVO

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júna na ad-
resu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v júlovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Keď prejde zmrznutých kuchárka, 
sadieva sa paprika. Výherkyňou z Ička 5/2014 sa stáva Alexandra RUŽBACKÁ zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA
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ŠMERTNÝ ZVON
Pomenovanie Šmertný zvon je nárečové. Do 

spisovného jazyka ho môžeme preložiť ako 
smrtný/úmrtný zvon, čiže umieračik. Tento 
zvon je najmenší a najstarší z piatich zvonov za-

vesených vo veži farského kostola. Pochádza z roku 1486 
a bol odliaty Jánom Wagnerom v Spišskej Novej Vsi. 
Zvon pochádza zo slávnej stredovekej zvonolejárskej dielne 
založenej majstrom Konrádom. Tá bola činná v rokoch  
1357 - 1527. Míľnikom pri ohraničení činnosti tejto zvono-
lejárskej dielne je listina, ktorá bola vydaná 1. augusta roku 
1357. Uhorský kráľ Ľudovít Veľký v nej pripojil majstra Kon-
ráda a jeho bratov Jána a Mikuláša medzi svojich služobní-
kov a povýšil ich do šľachtického stavu. Tieto výsady im boli 
udelené za zhotovenie veľkého zvona vo Vyšehrade, ktorý 
zhotovil majster Konrád. Aj keď posledný nasledovník maj-
stra Konráda Ján Wagner zomrel v roku 1513, jeho dielňu 
ďalej viedla jeho manželka Uršuľa alebo synovec Benedikt. 
Potvrdzuje to zvon Juraj v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši, 
ktorý bol odliaty v tejto dielni v roku 1527. Tento zvon bol dlhé 
roky nepoužívaný, pretože bol prasknutý, a teda pre zvone-
nie nepoužiteľný. V roku 2009 bol zvarený v Nördlingene. 
Aj napriek elektrifikácii ostatných troch zvonov vo veži ostal 
zvon Juraj pre svoju historickú hodnotu rozoznievaný výlučne 
rukami zvonárov. Tí ho rozozvučia počas sviatkov a slávností, 
no i každú nedeľu na poludnie. Vtedy sú všetky štyri zvony 
rozhojdávané len rukami zvonárov.
Šmertný zvon má šesťramennú korunu. Na tomto zvone sa 

nachádza iba jeden nápis, umiestnený v nápisovej páske vo 
vrchnej časti zvona. Nápis je písaný gotickou minuskulou. 
Medzi jednotlivými slovami sa nachádzajú delidlá charakte-
ristické pre túto dielňu. Nápis znie: 

V anno / domini / 1486 / factum est / hoc / 
opus / beate / marie / virginis

(V roku Pána 1486 zhotovený 
k cti blahoslavenej Márie Panny)

Nápisová páska je lemovaná dvomi plastickými linkami zhora 
i zdola. Veniec je oddelený plastickou linkou. Priemer údero-
vého venca je 92 cm. Len pre porovnanie, zvon, ktorý sa na-
chádza pred radnicou má priemer úderového venca 86 cm.
Aj keď sa na zvone nenachádza podpis autora či jeho lejár-
ska značka, podľa roku uliatia, jednoduchej výzdoby či cha-
rakteristických delidiel medzi slovami vieme určiť autorstvo 
aj pri takýchto nesignovaných zvonoch. 
Do dnešného dňa sa zachovalo 43 zvonov z tejto stredovekej 
dielne. Medzi ne patria aj zvony Urban a Mikuláš v Spišskej 
Kapitule, Veľký zvon v Harichovciach, Pacerný zvon v Jam-
níku, Šmertný zvon v Spišskej Novej Vsi či nedatovaný zvon 
zhotovený pre Markušovce, ktorý sa teraz nachádza pred 
radnicou v Spišskej Novej Vsi.

Michal Dirga, foto: autor 

Použitá literatúra: LUNGA, R., SOLAŘ, J.: Kostelní věže a zvo-
nice. Kampanologie, navrhování, poruchy, rekonstrukce a sa-
nace. Praha: Grada, 2010. 176 s., ISBN 978-80-247-1236-9. 
MANOUŠEK, P. R.: Zvonařství. Praha: Grada, 2006. 188 s. 
ISBN 80-247-1294-6.
SPIRITZA, J.: Spišské zvony. Bratislava: Osveta, 1972. 219 s.
MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI: Zvony, zvonice 
a zvonenie na Spiši v minulosti. Spišská Nová Ves: Múzeum 
Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2013. 32 s. ISBN 978-80-85173-
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BEH: Horský maratón - Poľsko (24. 4.): M.: 1. Bar-
tosz - Poľsko (3:33:37 hod.), 111. M. Fuker (5:52:52 
hod.), 122. P. Hus (5:55:34 hod.), 137. J. Teke-
ly (6:05:15 hod.), 203. J. Smolár (6:55:55 hod.). Ž.: 
23. E. Berniková (6:46:05 hod.). 6 km: 47. J. Lisoň 
(48:01 min.), 55. Z. Fukerová (51:44 min.). Beh oslo-
bodenia Bodic (27. 4.): A.: 12 km: 1. Dubašak - Po-
prad (43:23 min.), 2. T. Kamas (44:28 min.). C.: 8 km: 
2. M. Hrušovský (37:02 min.). Prvomájový beh - Pe-
čovská Nová Ves (18 km): A.: 1. Hapak - Bardejov 
(59:47 min.), 4. T. Kamas (65:21 min.). C.: 5. M. Hru-
šovský (73:24 min.). Podvihorlatský maratón (1. 5.): 
1. Chelimo - BENEDEK TEAM (2:31:40 hod.). C.: 
3. O. Chabada (3:34:54 hod.). Kvačany - 8 km (3. 5.): 
1. Benko - KNM (31:16 min.), 3. T. Kamas (33:18 min.). 
Olcnavská osmička (10. 5.): A.: 1. T. Kamas (30:18 
min.), 7. M. Sumerling (34:47 min.), 16. K. Vasňak 
(40:41 min.). B.: 1. Š. Sumerling (29:49 min.) - celko-
vý víťaz, 2. Ľ. Morihladko (32:17 min.), 6. V. Veľký (35:03 
min.). C.: 3. M. Hrušovský (34:23 min.), 6. O. Chaba-
da (37:26 min.), 8. V. Klika (39:24 min.). D.: 2. O. Ko-
zák (37:53 min.), 4. P. Pavol (38:45 min.), 5. V. Šmida 
(38:50 min.). F.: 2. L. Baronová (43:46 min.), 3. Z. Kar-
tusková (45:07 min.).
PLÁVANIE: Masters 2014: Jubilejný 10. ročník maj-
strovstiev mesta v plávaní seniorov sa konal 26. 4. v spiš-
skonovoveskej plavárni. Záujem prejavilo 34 mužov 
a 9 žien.
MINIFUTBAL: McDonald CUP: Okresné majstrovstvá 
v minifutbale žiakov ZŠ v školskom roku 2013/2014 zor-
ganizovalo Centrum voľného času Adam Sp. Nová Ves 
14. 4. v ZŠ Z. Nejedlého. Celkové poradie: 1. ZŠ Z. Ne-
jedlého SNV, 2. ZŠ 1. – 4. roč. Jamník, 3. ZŠ Hutnícka 
SNV, 4. ZŠ Zemanská Krompachy, 5. ZŠ Ing. O. Kožu-
cha SNV, 6. ZŠ Nad Medzou SNV. Do krajského kola si 
vybojovala postup ZŠ Z. Nejedlého SNV.
FLORBAL: Florbalový turnaj o Pohár primátora mesta 
Sp. Nová Ves počas veľkonočných sviatkov písal svoju 
tretiu kapitolu. Víťazom sa stal košický zástupca Žltý sneh 
pred Sabinovom a domácim Cirkevným gymnáziom Š. Mi-
šíka.
DŽUDO: O Pohár primátora mesta Bardejov: 26. 4. 
sa v Bardejove konala medzinárodná súťaž v džude, kde 
v kategórii mladších žiačok do 34 kg obsadila Laura Tut-
ková 3. miesto a Sára Špinerová 2. miesto. V kategórii 
super mini do 24 kg obsadila Sofia Gánovská 3. miesto. 
Majstrovstvá Slovenska starších a mladších žiakov: 
Konali sa 3. 5. v Pezinku, kde v kategórii mladších žia-
kov do 55 kg obsadil Tomáš Šarga 2. miesto a v kategó-
rii starších žiakov do 50 kg obsadil Branislav Horváth 
3. miesto. 
VOLEJBAL: OM kadetky: 14. kolo (27. 4.): VK Slávia 
TU Košice – VK SNV 0 : 3, 3 : 2. Majstrovstvá Sloven-
ska vo volejbale: Spišskonovoveské juniorky dosiahli 
2. – 4. 5. na záverečnom turnaji v Považskej Bystrici tie-
to výsledky: Slávia UK Bratislava – VK SNV 3 : 0, Považ-
ská Bystrica – VK SNV 3 : 0, Doprastav Bratislava – VK 
SNV 3 : 1. Semifinále: Liptovský Hrádok – VK SNV 3 : 1. 
O 7. miesto: VK SNV – Hnúšťa 3 : 1. Výsledky M-SR vo 
volejbale junioriek 2014: 1. Slávia UK Bratislava, 2. COP 
Nitra, 3. UKF Nitra, 4. Považská Bystrica, 5. Liptovský 
Hrádok, 6. Doprastav Bratislava, 7. VK SNV, 8. Hnúšťa.
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V prvý májový pondelok sa konalo Valné zhromaždenie 
HK Spišská Nová Ves. Hlavným bodom rokovania bolo 
menovanie nového predsedu. Do funkcie nového riadi-
teľa HK Spišská Nová Ves bol vymenovaný Miroslav Ga-
valier. Za ostatné roky tento hokejový zanietenec viedol 
HC Osy Spišská Nová Ves a stál pri najväčších úspe-
choch ženského hokeja na Spiši. „Doteraz som sa veno-
val predovšetkým ženskému hokeju v Spišskej Novej 
Vsi. Sledoval som pozorne dianie v hokejovom klube, 
veď dlhé roky som pôsobil vo funkcii vedúceho muž-
stva a syn Tomáš patrí do tímu bronzových extraligo-
vých dorastencov z tejto sezóny,“ povedal na úvod nový 
riaditeľ klubu Miroslav Gavalier.
Skôr ako bol nový riaditeľ menovaný do funkcie, predsta-
vil svoje plány s hokejom na Spiši. „Pre mňa je prioritou 
vzťah mesto a klub. Už v minulej sezóne sa začali robiť 
prvé kroky, aby sa vrátila dôvera všetkých voči HK Spiš-
ská Nová Ves. Na internetovej stránke klubu sa zve-
rejňujú klubové príspevky. Teraz sa plánuje zverejniť 
hospodárenie klubu. Aby všetko bolo transparentné. 
Nech športová verejnosť, mesto, sponzori a rodičia ve-
dia a vidia, kam a ako išli ich peniaze,“ povedal M. Ga-
valier, ktorý je zároveň riaditeľom klubu a predsedom 
výkonného výboru HK. (pat)

„Bože, ja som to vyhrala?!“ To boli prvé slová, ktoré so 
slzami v očiach vyriekla Zuzana Viktória Rušinová po 
zverejnení výsledkovej listiny Majstrovstiev Slovenskej 
republiky mládeže v športovej streľbe. Majstrovstvá sa 
konali 11. apríla vo Veľkom Krtíši a Zuzana V. Rušinová 
v kategórii vzduchová pištoľ obsadila 1. miesto.
Slzy šťastia sa kotúľali aj po tvári jej učiteľky PaedDr. Mi-
lady Petkovej, keďže dôvodov na radosť bolo oveľa viac. 
Družstvo v zložení Michal Gabonai, Damián Rerko, 
Zuzana Viktória Rušinová získalo 3. miesto. Na Maj-
strovstvá SR mládeže sa prebojovali i Zuzana Vaľková, 
Júlia Košárová a Adam Majchrovič.
Súčasťou programu majstrovstiev bolo aj vyhlásenie vý-

sledkov súťaže Národná liga talentovanej mládeže, 
ktorá prebiehala počas celého roka na celoštátnej 
úrovni. Naša Zuzka V. Rušinová opäť vystúpila na naj-
vyšší stupeň víťazov a prevzala si medailu za 1. miesto. 
Damián Rerko získal krásne 3. miesto. Družstvo SNV 
v zložení Zuzana Vaľková, Michal Gabonai, Zuzana 
Viktória Rušinová získalo 2. miesto. A aby toho nebolo 
málo, tak z rúk viceprezidenta Slovenského streleckého 
zväzu Ing. Kulicha, sme si prevzali 3 x Osvedčenie o vy-
tvorení slovenského rekordu v športovej streľbe zo 
vzduchovej pištole na 40 rán. Získalo ho družstvo v zlo-
žení Dominika Petková, Zuzana Vaľková, Nina Re-
ľovská, ďalej družstvo v zložení Xénia Hantáková, Júlia 
Košárová, Nina Reľovská a aj družstvo v zložení Michal 
Gabonai, Damián Rerko, Zuzana Viktória Rušinová. 
Tieto rekordy strelci vytvorili postupne počas celého roka 
v jednotlivých kolách Národnej ligy talentovanej mládeže.
Od roku 1993, odkedy funguje v Základnej škole 
Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves, športová trieda 
so zameraním na športovú streľbu, za technicko-ma-
teriálnej a metodickej podpory Športovo-streleckého 
klubu Rušňové depo Spišská Nová Ves, sa stále niek-
torí zo strelcov prebojovali až na Majstrovstvá SR a získali 
aj niektorú z medailí. Táto výprava však bola počtom 
postupujúcich strelcov historicky najpočetnejšia 
a s bilanciou 2 x zlatá, 1 x strieborná, 2 x bronzová 
a 4 x slovenský rekord (ak počítame aj slovenský re-
kord Rušinovej, ktorý si už prevzala) aj najúspešnejšia. 

Ján Mlynárčik

Majstrovstvá Slovenska dorasteniek vo florbale sa usku-
točnili 11. mája 2014 v Tvrdošíne. Na týchto majstrov-
stvách účinkovali aj dorastenky Kométy Spišská Nová 
Ves. V skupine „A“ bojovali o postup do finálovej sku-
piny dorastenky MŠK Kysucké Nové Mesto, Fbc Miku-
láš Prešov a Blu Diamonds Závod. Do skupiny „B“ boli 
zaradené Fbk Tvrdošín, ŠK Pruské a Fbk Kométa Spiš-
ská Nová Ves. 
Finále: Fbk Tvrdošín - Fbk Kométa Spišská Nová Ves 
2 : 7 (0 : 4, 1 : 1, 1 : 2), Buková, Harkabusová - K. Hudá-

ková 4, P. Hudáková 2, Marcinkov
Konečné poradie: 1. Fbk Kométa Spišská Nová 
Ves, 2. Fbk Tvrdošín, 3. MŠK Fbo Kysucké Nové Mesto, 
4. Fbc Mikuláš Prešov, 6. Blue Diamonds Závod.
Majsterkami Slovenska vo florbale za rok 2014 sa 
stali dorastenky Fbk Kométa Spišská Nová Ves.
Blahoželáme dievčatám Kométy U 17 k titulu „Majsterky 
Slovenska“, želáme im veľa ďalších úspechov vo vyššej 
vekovej kategórii v roku 2015.

Ján Tomšík

MIROSLAV GAVALIER 
RIADITEĽOM HK SNV

RUŠINOVÁ – MAJSTERKA SLOVENSKA 
V ŠPORTOVEJ STREĽBE

DORASTENKY KOMÉTY 
MAJSTERKAMI SLOVENSKA NÁBOR DIEVČAT

Fbk Kométa Spišská Nová Ves 
(florbalový klub ) uskutočňuje nábor 

dievčat od 8 do 16 rokov pre kategóriu 
mladších žiačok a starších žiačok. Nábor 
sa bude uskutočňovať priebežne v čase 

tréningov každú stredu a piatok  
od 16.00 do 17.00 h v telocvični  

ZŠ Komenského 2, SNV  
v priebehu mesiaca jún 2014.
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Pre šortrekárov STEZ Spišská Nová Ves to bola bodka 
za úspešnou sezónou. O najväčší úspech sa postarala 
Tatiana Bódová, keď vybojovala účasť na zimných 
olympijských hrách v Soči, následne reprezentovala 
na Majstrovstvách sveta v Montreali. 
Výborné výsledky dosahovali juniori Michal Čuja a Alica 
Porubská. Vo finále Európskeho pohára juniorov 
v šortreku si výborne viedli Michal Čuja a Alica Po-
rubská, keď Michal Čuja sa stal víťazom na 500 m 
trati a v celkovom hodnotení viacboja obsadil s 39 

bodmi tretie miesto, keď na 1 500 m spadol v roz-
jazde a skončil na 14. mieste, čím sa pripravil pravde-
podobne o lepšie hodnotenie viacboja a na 1 000 m 
obsadil 5. miesto. Alica Porubská získala na 1 000 m 
trati striebornú medailu a v celkovom poradí viacboja 
obsadila štvrté miesto, keď na 1 500 a 500 m obsadila 
zhodne 9. miesto.
Medzi juniormi si v sérii Slovenského pohára najlep-
šie počínal Matej Filip so ziskom 9 220 bodov, pred 
druhým Michalom Čujom zo STEZ Spišská Nová Ves. 

V kategórii Novic A sa najviac darilo Petre Rusnákovej, 
ktorá nazbierala 8 900 bodov a zvíťazila pred svojou 
oddielovou kolegyňou zo STEZ Spišská Nová Ves Lu-
ciou Filipovou. V kategórii Novic B dominovala Vanesa 
Trusová z Prešova.
Súťaž Slovenský pohár je zároveň aj vstupom mladých šor-
trekárov do diania v tomto športovom odvetví. Medzi za-
čínajúcimi dievčatami získala prvenstvo Júlia Kosová zo 
Spišskej Novej Vsi, u chlapcov sa najviac darilo Mariánovi 
Bukšárovi tiež zo STEZ Spišská Nová Ves.  (pat)

V okresnej súťaží majú spomínaní ligisti svoje B, resp. 
C – družstvá. Stolnotenisová sezóna začína na jeseň 
a končí v apríli. V druhý aprílový víkend mal súťažný roč-
ník 2013/2014 na programe záverečné kolo. Ako veľmi 
úspešnú budú bilancovať sezónu v BBF Spišská Nová 
Ves, ktoré sa stalo víťazom 4. ligy spišsko-gemer-

skej. Rezerva BBF bude hrať v 5. lige barážové stretnu-
tie s Mlynkami. 
V nižšej súťaži piatej a šiestej lige sa už hrá skôr pre 
radosť z hry. Skôr ako výsledky sú cennejšie vzájomné 
športové stretnutia dlhoročných stolnotenisových za-
nietencov. V poslednom kole na seba v 6. lige narazili 

MPC Spišská Nová Ves C a BBF Spišská Nová Ves C. 
Dominovali hráči MPC, ktorí zvíťazili v pomere 14 : 4, 
keď najviac bodov zaznamenal Suranovský 4,5, Klein 
4, Fabišík 3 a Petko 2,5. Za BBF bodovali Sopka 2,5, 
Kačenga 1,5. 

(pat)

V krásnej prírode Slovenského raja sa pred rokom postavilo na štart 39 mužov a 7 žien. Súťažili na tra-
tiach v dĺžke 8 200, resp. 4 100 m. Zvíťazili a traťové rekordy utvorili Štefan Sumerling (31:13 min.) a Lívia 
Krajňáková (19:51 min.). Pripravili sme pre vás zaujímavú a podľa štartujúcich peknú trať. Pobežíte lesom, 
lúkami, 4 x cez potôčik, banskou haldou, ale aj traťou bývalej lesnej železničky. Prenesiete sa mysľou do 
Afriky, kde vyrastajú najrýchlejší bežci. Hrou na africké bubny vás tam usmerní skupina FreeTone. Pre 
tých najlepších pripravili majitelia farmy príjemné prekvapenie. 
Dospelí Spišiaci budú bojovať o body do bežeckej ligy okresu SNV. Dorast a žiactvo do Východosloven-
skej mládežníckej bežeckej ligy. 
Príďte sa prebehnúť do raja, pozývajú organizátori - FarmárSKI dvor a Občianske združenie Novoveská 
Huta.
Propozície nájdete na stránke www.spisskanovaves.eu – Aktuálne slovom a obrazom.
Informácie: 0944 546 455 - Rudo Mikolaj, e-mail: hutabeh@centrum.sk.

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
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FINÁLE SLOVENSKÉHO POHÁRA V ŠORTREKU

STOLNÝ TENIS 

POZVÁNKA NA BEH DO RAJA

Posledným športovým podujatím v závere sezóny na spišskonovoveskom zimnom štadióne bolo finále Slovenského pohára juniorov 
v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe. 

V Spišskej Novej Vsi má stolný tenis dlhoročnú tradíciu. V krajskej súťaži v 4. lige pôsobia družstvá BBF Spišská Nová Ves a MPC Spiš-
ská Nová Ves. 

Srdečne vás pozývame na 3. ročník Behu FarmárSKIm dvorom v sobotu 21. júna. 
Prezentácia jednotlivých súťažiacich začne o 13.45 hod.

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 €.

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35, 416 63 38
 1. 6. nedeľa 9.00 - 20.00 BasketMusicFest
 7. 6. sobota 8.00 - 20.00 MSR vo florbale junioriek
 8. 6. nedeľa 8.00 - 18.00 MSR vo florbale junioriek

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

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

LETNÉ KÚPALISKO
Otvorené od 7. 6. 2014 (sobota) denne od 9.00 do 19.00 h 
Vstupné: 
Letné kúpalisko + krytá plaváreň / dospelí 3,50 € 
deti od 3 do 15 r., osoba nad 62 rokov a držitelia preukazu ZŤP-S 2,80 €
Letné kúpalisko alebo krytá plaváreň / dospelí 2,50 € 
deti od 3 do 15 r., osoba nad 62 rokov a držitelia preukazu ZŤP-S 1,80 €

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466
 1. 6. nedeľa 10.00 Starší dorast, FK SNV - Trebišov, 2. dorastenecká liga
 1. 6. nedeľa 12.15 Mladší dorast, FK SNV - Trebišov, 2. dorastenecká liga
 8. 6. nedeľa 17.00 Dospelí 4. liga, FK SNV - Plavnica

Mesto Spišská Nová Ves a Maratónsky klub 
TJ Tatran Spišská Nová Ves usporiadajú 

1. 6. 2014 (nedeľa) 

20. ročník Májovej hodinovky  
Jozefa Česlu

a 12-minútový beh občanov mesta  
na Atletickom štadióne TJ Tatran v Sp. Novej Vsi.

Štart: 12-minútový beh o 9.30 hod.,  
hodinovka o 10.00 hod.

Prihlásiť sa môžete na štadióne najneskôr pol hodiny pred štartom.  
Beh - kondičný test je určený širokej verejnosti bez ohľadu na výkonnosť, 

pohlavie a vek. Najlepších oceníme, slabších povzbudíme. 
Príďte si otestovať svoju kondíciu.

Propozície na www.spisskanovaves.eu.
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Získať štvrté miesto na Slovensku je pre Basketbalový klub Spišská Nová 
Ves veľkým úspechom. Chlapci napriek umiestneniu urobili všetko preto, 
aby čo najlepšie reprezentovali svoj klub a mesto. V Žiline ich povzbudzovalo  
tridsaťpäť rodičov, ktorí pre nich pripravili domácu basketbalovú atmosféru. 
Je potešiteľné, že hráč BK Spišská Nová Ves Andrej Ovčiarik sa stal naj-
lepším strelcom majstrovstiev a dvaja hráči Spišskej Novej Vsi sa dostali 
do ALL Stars pätiek. 
Výsledky troch dní:
BK Victoria Žilina – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 77 : 53 (38 : 23), 
Ovčiarik 17, Fulka 9, Bigoš 7, Markulík 7, Javorský 4, Vodila 3, Muránsky 2, 
Susa 2, Petrovič 2
IMC Považská Bystrica – LEVMILK Levice 92 : 75 (53 : 36)
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – LEVMILK Levice 59 : 65 (34 : 36), 
Ovčiarik 14, Fulka 13, Bigoš 9, Vodila 7, Markulík 7, Dzurňak 5, Javorský 4
MBK Victoria Žilina - IMC Považská Bystrica 85 : 70 (46 : 38)
IMC Považská Bystrica - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 98 : 82 (42 : 42), 

Ovčiarik 27, Javorský 19, Bigoš 10, Susa 7, Dzurňak 6, Vodila 4, Petrovič 4, 
Fulka 2, Markulík 2, Kamenický 1 
LEVMILK Levice - MBK Victoria Žilina 67 : 66 (30 : 29)
Herná štatistika BK 04 AC LB Spišská Nová Ves na Majstrovstvách Sloven-
ska DL Kadetov v roku 2014:
Ovčiarik 58 bodov, Javorský 27, Bigoš 26, Fulka 24, Markulík 16, Vodila 14, 
Dzurňak 11, Susa 9, Petrovič 6, Muránsky 2, Kamenický 1
Poradie: 1. MBK Victoria Žilina, 2. IMC Slovakia Považská Bystrica, 3. LEV-
MILK Levice, 4. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves.
Majstrom Slovenska DL Kadetov sa stali basketbalisti MBK Victoria Žilina.
Do All stars „A“ bol zaradený Andrej Ovčiarik a do All stars „B“ Dávid Ja-
vorský, obaja zo Spišskej Novej Vsi.
Za prácu v celej sezóne 2013/2014 treba poďakovať trénerovi kadetov Mgr. 
Jánovi Pirníkovi a vedúcemu mužstva Mgr. Miroslavovi Majerčákovi, ktorí 
kadetov pripravovali nielen na Majstrovstvá Slovenska, ale počas celej sezóny. 
 (pat)

ŠPORT, OZNAM, POZVÁNKY

KADETI V ŽILINE ŠTVRTÍ
9. - 11. mája 2014 sa v Žiline konali Majstrovstvá Slovenska DL Kadetov za účasti štyroch družstiev, na ktorých bojovali o umiestnenie 
aj kadeti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. V troch dňoch chlapci Spišskej Novej Vsi hrali tri zápasy, v ktorých svojim súperom podľahli. 

Dátum konania: 14. 6. 2014 (sobota)
Miesto konania: Krytá strelnica v Sp. Novej Vsi 
(Skladový areál, Radlinského 17) 
Disciplíny:1. Ľubovoľná malokalibrová puška (malo-
kalibrovka), 13 rán na 50 m 
2. Pištoľ alebo revolver - 5 nástrel + 15 rán súťaž-
ných na vzdialenosť 25 m
3. Situačná streľba 9 rán na vzdialenosť 10 metrov
4. Ľubovoľná krátka zbraň 13 výstrelov  
na 10 metrov pre neregistrovaných strelcov  
(laická verejnosť)
Štartovné: 4 € za každý štart  
(v štartovnom i malé občerstvenie)
Zbrane a strelivo: Vlastné a možnosť požičania 
zbrane a nákupu streliva
Informácie: Gustáv Krajči - 0905 978 052, 
Jozef Borz - 0905 954 431 
Časový rozpis: 8.00 - 9.00 h prezentácia 
8.30 h otvorenie 
8.45 h začiatok prípravy prvej zmeny 
14.00 h predpokladané vyhlásenie výsledkov
Upozornenie: Na strelišti je povinné používanie  
chráničov sluchu a doporučená ochrana zraku.
Bližšie informácie: www.strelnica.host.sk

Klub spišských strelcov 
Sp. Nová Ves pozýva na

VI. ROČNÍK VEREJNEJ 
STRELECKEJ SÚŤAŽE 

O PUTOVNÝ  
POHÁR PRIMÁTORA 

MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
Z KRÁTKYCH  

A DLHÝCH ZBRANÍ

MAJSTROVSTVÁ 
SLOVENSKA  

VO FLORBALE
kategória juniorky U19

7. - 8. 6. 2014
Športová hala, Spišská Nová Ves

Viac informácií: 
http://msr-florbal-wu19.webnode.sk/

Oznámenie o výkupe papiera 
v rodinných domoch
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., v rámci  
akcie „Výkup papiera na vašej ulici“ oznamuje termíny výkupu od rodinných  
domov v jednotlivých lokalitách mesta. Výkup papiera sa bude realizovať formou  
výmeny za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.  
Presné podmienky výkupu budú k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný  
zber. Ako stanovištia mobilného výkupu budú slúžiť vybrané miesta pristavenia veľkokapacitných  
kontajnerov, ktoré sú pristavované pravidelne na jar a jeseň. Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:

  MsV č. 1 Novoveská Huta 27. 6.

1.  Horská 60 16.00 - 16.15
2.  pri parku (námestie v Nov. Hute)  18.25 - 18.40
3.  pri pionierskom tábore  17.45 - 18.00
4.  Horská 35 a 50 16.45 - 17.00
5.  Kvetná 17 17.05 - 17.20
6.  pri Hasičskej stanici 18.05 - 18.20
7.  Tichá 10 16.20 - 16.35
8.  Kozákova vila 17.25 - 17.40
 
  MsV č. 3 Ferčekovce 30. 6.

9.  Muráňska 2 16.00 - 16.15
10.  Muráňska 26 16.20 - 16.35
11.  križovatka ulíc  

Muráňskej a Trenčianskej  16.45 - 17.00
12.  Muráňska 60 17.05 - 17.20
13.  Nitrianska ul. 17.45 - 18.00
14.  Laborecká ul. 18.25 - 18.40
15.  Trnavská ul. 17.25 - 17.40
16.  Dunajská ul. 18.05 - 18.20

  MsV č. 6 staré mesto – juh 1. 7. 

17.  Fándlyho ul. - Železorudné bane   17.15 - 17.35
18. F. Urbánka 25 - Kozí vrch   16.00 - 16.20
19. pred Zimným štadiónom  

- Hotel Šport  17.40 - 18.00
20. Tehelná ul. - obchod  16.25 - 16.45
21. Gorkého 19 18.30 - 18.50
22.  križovatka ulíc  

Hurbanovej a Leteckej  16.50 - 17.10

  MsV č. 7 staré mesto - východ 2. 7.

23.  križovatka ulíc  
J. Hanulu a Škultétyho  17.35 - 17.50

24.  Pod Tepličkou 16.00 - 16.15
25.  Pod Tepličkou (pri moste)  16.20 - 16.35
26.  Drevárska ul. - garáže  

Nového domova 16.45 - 17.00
27.  Zábojského ul.  17.55 - 18.10
28.  Zvonárska ul. 18.15 - 18.30
29.  MPC starý vchod - Mlynská ul.  18.35 - 18.50

  MsV č. 8 staré mesto - sever 

30. Vajanského ul.  
(smer k Medzi) 1. 7./18.05 - 18.25

31.  Vajanského ul.  
(smer k stanici) 3. 7./18.25 - 18.45

32.  J. C. Hronského 2. 7./17.10 - 17.25
33.  Hviezdoslavova ul.  

- soc. zariadenie Katarínka 3. 7./18.00 - 18.20

  MsV č. 9 Telep 3. 7.

34.  Bernolákova ul. 17.35 - 17.50
35.  Kuzmányho ul. 17.15 - 17.30
36.  Kmeťova ul. - podjazd  16.55 - 17.10
37.  Jánskeho ul. 16.25 - 16.45
38.  križovatka ulíc Ľaliovej a Púpavovej 16.00 - 16.20

UPOZORNENIE
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby!

Obaly od vajec neberieme!

Únia žien Slovenska, okresná organizácia v Sp. Novej Vsi vás pozýva na 

II. ROČNÍK KULTÚRNO-ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY
21. 6. 2014 od 10.00 do 15.00 h v Spišskom Hrušove.

Podujatie je určené členkám ZO ÚŽS v okrese Spišská Nová Ves a je podporované Mestom Spišská Nová 
Ves pod záštitou Mgr. Ley Grečkovej, poslankyne NR SR a zástupkyne primátora mesta Spišská Nová Ves.

Príďte povzbudiť naše členky, ktoré budú súťažiť na športovom ihrisku  
(v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome).
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V APRÍLI OSLÁVILI
93 rokov
Anna Baluchová
92 rokov
Anna Porubská
Helena Lehotská
91 rokov
Kamila Martinková
90 rokov
Margita Barbušová
85 rokov
Jolana Bandžuchová
Elena Klingová
Ing. Ondrej Bielek
Mária Kopťárová
80 rokov
Viola Huňáková
Elena Galiovská
Imrich Himič
Ing. Štefan Oravec
Irena Bočkayová
Kornélia Balčáková

Ľudmila Halčinová
Cecília Zimnikovalová
Helena Hrebenárová
Helena Ogurčáková
Margita Bjalončíková

75 rokov
Ing. Alexander Čeklovský
Anna Kovalčíková
Karol Dzurik
Ing. Jozef Skokan
Júlia Dobrovská
Alžbeta Ľachová
František Miklas
Ing. Irena Polomová
Emil Závadský
Vladimír Šteiner
Oľga Vallová
Anna Lisoňová
Edita Kukurová
Adolf Leščinský
Jolana Novotná

Bonaventúra Boroň
Alžbeta Jantošovičová
Margita Jančíková
MUDr. Oľga Mikulajová
70 rokov
Dušan Arendarčík
František Lukaščík
Valéria Butvinová
RSDr. Mikuláš Repčiak
Eva Tauberová
Anna Bartošová
Ján Bordiga
Marta Kravecová
Zita Ondrušová
Ján Truhan
Františka Vantušková

Kristína Petruščáková
Milan Melikant
Barbora Ondrušová
Ľubica Polcerová
Františka Kováčová
Štefan Meleg
Mária Múdra
Mária Vargová
Helga Kurucová
Zuzana Staroňová
Anna Winklerová
Peter Hamráček
Darina Handzlíková
Ján Révai
PaedDr. Milan Varga
Milada Mireková

Filip Gaborčík
Irena Holubová
Kristián a Damián 
 Vaškeba
Kevin Kaleta
Filip Baláž
Marko Jančura
Peter Bertalan
Natália Štrauchová
Michal Vašák
Sára Pačanová
Maximilián Dirk Hollaar
Diana Giňová
Louanne Mária 
 Kovalčíková
Tadeáš Dužda
Tomáš Hamráček
Maroš Gora
Helena Polláková
Nina Kurianová
Bruno Ondáš

Filip Kulák
Sabina Strache
Ela Jarošincová
Samuel Gallovič
Daniel Majerník
Filip Jančura
Ružena Pechová
Daniela Lukáčová
Vivian Žigová
Miloš Gurčík
Tobias Kendera
Jaroslav Szlovacsek
Dávid Vrábeľ
Matias Makula
Veronika Deptová
Richard Poľaško
Michal Boržík
Adam Lesňák
Filip Petrík
Liliana Kopilecová
Klaudia Tomašová

V APRÍLI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Alžbeta Majochová 1919
Mária Bernáthová 1920
Anna Kopťárová 1922
Anna Pacindová 1923
Mária Hrošárová 1924
Helena Kilianová 1924

Ladislav Ogurčák 1927
Karol Székely 1928
Lýdia Výmerová 1928
František Proks 1930
František Košík 1931
Veronika Teplicová 1931

Ladislav Labuda 1931
Ondrej Rušin 1933
Andrej Ordzovenský 1935
Gustáv Omasta 1935
Matilda Marečáková 1936
Rozália Magerová 1936

Viliam Dubiňák 1940
Michal Kilian 1946
Milan Dohoda 1946
Ing. Ladislav Cvengoš 1947
Jozef Novotný 1957
Dušan Kotras 1958

Radoslav Magut 1977
Patrícia Demeterová 2013
Patrik Šmotek 2014

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.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš stále žiť. 
Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 31. 3. 2014 s našou milovanou babkou a pra-
babkou Ľudmilou KORHEĽOVOU, ktorá nás navždy opustila vo veku nedo-
žitých 85 rokov.
Ďakujeme za úprimné prejavy sústrasti, kvetinové dary i Pohrebnej službe 
R. Findura. 
S láskou a vďakou spomínajú dcéra Ľudmila s deťmi, pravnúčatá a ostatná 
smútiaca rodina.

11. 4. 2014 zavrel oči, chcelo sa mu spať, zaplakal každý, kto ho mal rád.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým manželom, otcom, 
svokrom, dedkom Milanom DOHODOM, ktorý nás opustil vo veku 67 rokov.
S láskou v srdci na Teba spomínajú manželka Anna, synovia Rastislav,  
Branislav, dcéra Katarína, nevesta Petra, vnúčatá Júlia a Karolína a ostatná 
smútiaca rodina. 

Skromná vo svojom živote, štedrá vo svojej láske. 
Taká bola naša 94-ročná mamka Mária BERNÁTHOVÁ. 18. 4. 2014 usnula 
spánkom pokoja. Vyslovujeme úprimné poďakovanie za dôstojnú rozlúčku všet-
kým príbuzným, susedom, známym. Srdečné poďakovanie a vzdanie hlbokej 
úcty patrí MUDr. V. Martinkovej a jej sestričke J. Čurillovej za úžasnú pozornosť 
a starostlivosť, ktorú jej venovali. Ste vzorom starostlivosti o pacienta. Za opa-
teru ďakujeme tiež zariadeniu BETEZDA, n. o. - opatrovateľke S. Jánošíkovej.
smútiaca rodina 

Boh zavolal a srdce, ktoré pre nás malo toľko lásky, 
dotĺklo navždy... 
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
príbuzným, známym a susedom, ktorí sa 30. 4. 2014 pri-
šli rozlúčiť s našou drahou mamkou, babkou, prababkou 
a sestrou Veronikou TEPLICOVOU, ktorá nás opustila 
vo veku 83 rokov.
Zároveň si 14. 6. 2014 pripomenieme rok, odkedy nás 

navždy opustil náš otec, dedko, pradedko Michal TEPLICA.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou dcéra a synovia s rodinami.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 6. 5. 2014 rozlúčiť s mojím dra-
hým manželom, starostlivým otcom, dedkom, pradedkom a bratom Dušanom 
BRZIAKOM, ktorý nás opustil vo veku 82 rokov.
Zvlášť ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV - kaplánovi D. Jamrichovi, 
Pohrebnej službe R. Findura a PhDr. J. Lapšanskému, PhD. a členom MO 
SRZ v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S vďakou smútiaca rodina.

Odišiel si od nás ako tichý sen, nepovedal si ani: „Zbohom, ja už neprídem.“
9. 5. 2014 tomu bolo 5 rokov, odkedy od nás odišiel František HANZELY.
Chcel si ešte žiť, ale Tvoje srdce prestalo navždy biť. Chýbaš nám, nepočujeme 
Tvoj hlas, zostali nám len spomienky.
S úctou a láskou na Teba spomínajú manželka Helena, syn Marian s manželkou 
Marulkou, dcéra Adriana s manželom Ladislavom, vnučky Andrejka, Alenka, 
Karinka a pravnúčatá Matuško, Maxik a Eliška.
Nič iné Ti už nemôžeme dať, len položiť kvietok a s plápolajúcou sviečkou  
na Teba spomínať.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ. Ty žiješ ďalej vo 
všetkých nás, Tvoju spomienku nezmaže ani plynúci čas.
11. 5. 2014 sme si pripomenuli 2 roky, odkedy nás navždy opustil manžel, otec 
a dedko František VANDRA. 
S úctou a láskou spomínajú manželka Anna, deti a vnúčatá.

Na krídlach anjela si vzlietla v diaľ. Už necítiš bolesť, necítiš žiaľ, necítiš ži-
vota ukrutné muky, tam v diaľke Ťa objali Pánove ruky. Trpkosť osudu tá Ťa 
už nemučí, našla si pokoj v nebeskom náručí.
30. 5. 2014 sme si pripomenuli Tvojich nedožitých 60 rokov.
16. 6. 2014 si s láskou a modlitbou pripomenieme 8. výročie úmrtia milovanej 
dcérky Moniky HORNYÁKOVEJ, rod. Akurátnej. 
Ani čas nevymazal spomienku na bolesť tých, ktorí Ťa nesmierne milovali.
mamka, sestra Hanka, Miška s Petrom a krstní rodičia
Kto ste ju poznali, spomeňte si na ňu modlitbou.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
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7. 6. 2014 uplynie 20 rokov, odkedy nás opustila Marta JASEČKOVÁ.
S láskou spomínajú manžel Vincent, dcéry s rodinami, sestra a ostatná smú-
tiaca rodina.

Odišla si tam, kde nie je utrpenie ani bolesť, len večný 
pokoj.
8. 6. 2014 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustila 
milovaná mama, sestra, švagriná, teta, príbuzná a známa 
Ľudmila KATOVÁ. Zároveň si 22. 9. 2014 pripome-
nieme jej nedožité 60. narodeniny. 
„Spomíname - nezabúdame.“ 
S láskou spomínajú syn Lucián, sestra Viera a brat  
Pavol s rodinami.

25. 8. 2014 si zároveň pripomenieme 20 rokov, odkedy nás navždy opustil náš 
milovaný ujo Silvester RAGULA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
„Bol si nám ako otec, dedko... Ďakujeme za Tvoju výchovu a lásku.“
S úctou Lucián, neter Viera a synovec Pavol s rodinami.

Žili ste pre nás, láskaví a obetaví rodičia. Svoju neko-
nečnú lásku a dobrotu ste nám vždy s plnou náručou 
rozdávali. Spomienky na Vás zanechávajú smútok 
a žiaľ v našich srdciach. Ani čas nikdy nič nevymaže 
a neutíši bolesť a smútok tých, ktorých ste milovali. 
V januári sme si pripomenuli 3 roky, odkedy nás navždy 
opustila naša drahá, milovaná mamička, babička a praba-
bička Anna BOCANOVÁ a 7. 6. si pripomenieme 2 roky, 

odkedy za ňou náhle odišiel aj náš láskavý otec, dedko a pradedko Ján BOCAN.
S láskou a úctou spomínajú syn Peter s rodinou, dcéry Iveta, Daniela a Andrea 
s rodinami. Veľmi nám chýbate.

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 na každom kroku nášho života...
9. 6. 2014 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
ocko, dedko, svokor, svat a brat Michal MILEC. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Anna, dcéry s rodinami a ostatná smú-
tiaca rodina.

Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišiel si nám všetkým, 
ktorí Ťa radi mali. Odišiel si bez toho, aby nám Tvoje ústa zbohom dali. Len 
ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále 
bolí a zabudnúť nedovolí.
So smútkom v srdci si 11. 6. 2014 pripomíname 20. výročie, odkedy nás navždy 
opustil vo veku 33 rokov môj milovaný syn, brat, otec, strýko Vladimír NISKÁČ.
S láskou spomínajú mama Mária, sestra Gabika s rodinou, dcéra Tatiana s man-
želom, syn Vlastimil, vnúčik Tomáško a ostatná smútiaca rodina.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
12. júna 2014 uplynie 25 rokov, odkedy nás navždy opustil náš otec a dedko 
Marián ZASTKO.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
dcéra Marianna a Oľga s rodinami 

Odišiel a v srdciach bolesť a smútok zanechal. Čas nevymaže spomienky, 
ktoré sú denne v nás. 
13. 6. 2014 si pripomenieme 5. výročie úmrtia môjho milovaného manžela, 
otca, dedka, svokra, príbuzného a priateľa Michala FIGLÁRA.
Ďakujeme Bohu, že si bol súčasťou nášho života.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Život viac nevráti, čo nám vzal, spomienky vracajú len smútok a žiaľ. Už len 
kytičku kvetov z lásky Ti môžeme na hrob dať, sviečku zapáliť a na Tvoju 
lásku a dobrotu spomínať.
14. 6. 2014 uplynie rok od chvíle, kedy nás navždy vo veku 72 rokov opus-
tila naša milovaná mamička, manželka, babka, sestra a švagriná Terézia  
GURČÍKOVÁ, rod. Matiščíková.
Celý život profesionálne venovala obrovskú lásku a veľké srdiečko detičkám 
v materskej škole a bola im druhou mamou. Za vyše 40 rokov svojho života 
vychovala celé generácie detí v predškolskom veku, ktorí aj po desaťročiach 
s láskou a úctou na ňu spomínajú. Ďakujeme.
S láskou a úctou spomína dcéra Terka, manžel Alfonz, syn Peter s deťmi - vnú-
čatami Nelou a Adamkom a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme za modlitby za našu drahú mamku a úprimné kvetinové dary.
Tí, ktorí ste ju mali radi, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Vďaka Ti, mami!

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Až časom si uvedomíme, že najvzácnejšie je to, čo sa už nedá nikdy  
vrátiť späť...
25. 5. 2014 uplynuli dva roky, odkedy odišiel do večnosti náš milovaný manžel, 
otec, svokor a dedko Štefan BREZOVAJ.
S pokorou si na spoločné prežité chvíle spomínajú manželka Jožka, synovia  
Patrik s rodinou, Branislav s priateľkou, dcéra Martina a ostatná smútiaca  
rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.

Odišiel na cestu, kam musí každý sám, len dvere spomienok nechal do-
korán.
27. 5. 2014 sme pripomenuli 5. výročie úmrtia môjho manžela, otca, svokra 
a dedka Františka DUDŇÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina

Zavolal si našich zosnulých tam, kde niet smrti, do neba; z tohto sveta odišli, 
nech žijú večne pre Teba...
28. mája 2014 uplynul jeden rok od úmrtia našej drahej a láskavej mamičky, 
babky, prababičky Júlie MITRÍKOVEJ, ktorá bola ozajstným stredobodom 
nášho širokého rodinného kruhu a pomocou všade tam, kde sme potrebovali 
radu a útechu. 
S láskou, úctou a v modlitbách spomínajú vďačné deti, vnúčatá a pravnúčatá 
a široká rodina.

Odišiel, ale naďalej žije v našich srdciach.
31. 5. 2014 uplynuli 3 roky od úmrtia nášho drahého zosnulého Vincenta 
HAMRÁČKA.
Ďakujeme, že ste mu spolu s nami venovali tichú spomienku.
smútiaca rodina

Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomienky 
a žiaľ. Vy žijete ďalej vo všetkých nás, Vašu spomienku 
nezmaže ani plynúci čas.
31. 5. 2014 uplynulo 14 rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko Štefan  
JÁNOŠÍK a 9. 7. 2014 si pripomenieme 5 rokov, od-
kedy nás opustila mamka, babka a prababka Anna  
JÁNOŠÍKOVÁ, rod. Valkučáková.

S úctou a láskou spomínajú dcéra Anna, vnúčatá a pravnúčatá.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
3. 6. 2014 si pripomíname nedožité 100. narodeniny nášho otca, dedka a pra-
dedka Jozefa BENDÍKA.
S láskou, úctou a vďakou spomína na zosnulého manželka Emília Bendíková, 
dcéry Milka Tirpáková a Vierka Bakalárová s rodinami. 

4. 6. 2014 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil manžel, otec a dedo 
Ján PAVLÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť sa nedá. Mala si rada život, mala si rada 
smiech, verila si v život, milovala si svet. Odišla si navždy, hoci si túžila žiť, 
nebolo Ti dopriate s nami byť.
5. 6. 2014 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomenieme 2. výročie úmr-
tia našej milovanej manželky, sestry, mamičky, babky a Briežkarky Jany  
ŠPIRKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie. V srdciach nám bolesť  
zostáva na tiché spomínanie. Prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, spomienka 
na Teba ostáva navždy v nás.
6. 6. 2014 si pripomíname 10. výročie odchodu našej milovanej manželky 
a mamky Cilky MATUŠOVEJ.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
manžel Juraj s dcérou Martinkou

Odišiel si, už nie si medzi nami, no v našich srdciach ostávaš navždy s nami. 
Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s lás-
kou spomínať.
6. 6. 2014 uplynie päť rokov, odkedy nás opustil náš milovaný manžel, ocko, 
svokor, dedko Jozef FILIP.
So srdcom plným krásnych spomienok na neho s láskou spomínajú manželka 
Eva, dcéra Jana a syn Jozef s rodinami.
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Žila pre nás a nesmierne nás milovala. Jej veľká láska a dobrota navždy 
žije v našich srdciach.
14. 6. 2014 si s veľkým žiaľom pripomíname 10. výročie, odkedy sa od nás 
navždy vzdialila naša milovaná manželka, starostlivá mamička, láskavá babička 
a príbuzná Mária SOPKOVÁ.
V tento smutný deň prosíme tých, ktorí ju poznali, aby jej spolu s nami venovali 
tichú spomienku, za čo úprimne ďakujeme.
S láskou a vďakou spomínajú milujúci manžel František, dcérky Jelka a Ľubka 
s rodinami.

Odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho milovali.
14. 6. 2014 uplynie 10 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil môj drahý otec, 
dedko, svokor a pradedko JÁN ŠTRAUCH.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.

Odišiel si, už nie si medzi nami, žiješ však v srdciach tých, ktorí Ťa mali radi.
14. 6. 2014 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj milovaný manžel, 
starostlivý ocko, dedko, svokor, brat a známy Milan RUMANČÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Anna, syn Tomáš s manželkou, dcéra Anička, syn 
Milan, vnučka Emka.

Čas plynie, spomienky ostávajú.
16. 6. 2014 si pripomenieme 10. výročie, odkedy nás nečakane opustil syn, 
manžel, otec, dedko a brat Michal MRAVČÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
manželka, mamka, deti s rodinami a súrodenci s rodinami

16. 6. 2014 si pripomíname 1. výročie, odkedy nás opustil náš starostlivý otec 
a dedko Klement COMPEL.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína dcéra a synovia s rodinami.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo 
predtým. Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, ale v našich srdciach zo-
stávaš navždy s nami.
18. 6. 2014 si pripomíname 5. výročie, odkedy nás navždy opustil môj milovaný 
manžel, otec, svokor, dedko a pradedko František KUPEC.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Nebolo mi dopriate s vami ďalej byť, nebolo lieku, aby som mohol žiť.  
Neplačte a nechajte ma kľudne spať, aj bez sĺz sa dá spomínať.
23. 6. 2014 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil náš manžel, otec, 
dedko a svokor Ján KAMENICKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka a dcéry s rodinami.

Odišiel, už nie je medzi nami. V našich srdciach ostávaš s nami. Už len 
kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s úctou spo-
mínať.
25. 6. 2014 uplynie smutný rok, odkedy nás opustil manžel, otec, dedko, syn, 
brat Ladislav FERENC.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabúdate, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka s rodinou.

Všade okolo chýba aj po roku Tvoj hlas. Mal si rád život, 
my Teba a Ty nás. Stále je ťažko a smutno nám všet-
kým. Nič už nie je také, aké bolo predtým...
27. 6. 2014 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy 
opustil náš otec a dedko Karol HEIN vo veku nedo-
žitých 84 rokov. Smrť prešla okolo aj pred 12 rokmi 
– 29. 5. 2002, kedy si vzala so sebou našu mamku 
a babku vo veku nedožitých 64 rokov. Marta HEINOVÁ, 

rod. Sobinovská mala vždy úsmev na perách, dobrotu v srdci a lásku v duši.
Kto ich poznal, ten pozná našu bolesť a vie, čo sme v nich stratili.
deti a vnúčatá

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. 6. 2014 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil manžel, otec, dedko a brat 
Jozef FARKAŠOVSKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Mária, dcéra Andrea s manželom, syn Marek 
s priateľkou a vnúčatá Marko a Stela.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
28. júna 2014 uplynie 10 rokov, odkedy nás vo veku 49 rokov opustil môj man-
žel, otec, dnes už dedko Ing. Štefan KANTOR.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka Mária, synovia Peter a Ľubomír s rodinami.

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

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. 6. 2014
Na Starosaskej, Starosaská 1,  

tel.: 053/441 35 79

2. - 8. 6. 2014 
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39,  

tel.: 053/321 99 16

9. - 15. 6. 2014 
Na námestí, Letná 58,  
tel.: 053/441 33 44

16. - 29. 6. 2014 
Dr. Max, OD Kaufland,  
Duklianska 3336/19,  
tel.: 053/321 99 20

30. 6. 2014 
Harmónia, Zimná 55,  
tel.: 053/441 16 37

OZNÁMENIE
Výbor Pohrebného podporného združenia, 
pobočka v  Spišskej Novej Vsi, oznamuje 
svojim členom, že podľa stanov z roku 2011 
je potrebné zaplatiť členský príspevok do 
30. 6. v danom roku. Po tomto termíne sa 
bude vyberať aj 1 € za omeškanie. Členské 
príspevky sa vyberajú každú tretiu nedeľu 
v  mesiaci v  priestoroch Farského úradu. 
Podrobnejšie informácie sú zverejnené na 
nástenke pri vchode. 

Výbor PPZ pobočka Sp. Nová Ves

Pohrebné podporné 
združenie pobočka 

Spišská Nová Ves
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OZNAMY, POZVÁNKY

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

6. 6. 2014
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

19. 6. 2014
Guláš a športové hry seniorov  

na Košiarnom briežku
Odchod autobusu od Klubu dôchodcov  

o 8.30 h. Prihlásiť a uhradiť poplatok  
3 € je možné do 16. 6. 2014.

25. 6. 2014
Slávnostné stretnutie jubilantov  

na osobné pozvanie o 10.00 h v klube.

27. 6. 2014
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

•••
Klub dôchodcov Lipa pripravuje výlet  

9. 7. 2014 - Bardejov a okolie - drevené 
kostolíky. Poplatok je 7 €.  

Prihlásiť sa do 4. 7. 2014 v klube.
•••

Klub dôchodcov Lipa pripravuje týždenný 
rekreačný pobyt do Novej Ľubovne  

od 20. 7. 2014. Záujemcovia  
sa môžu prihlásiť priebežne.  

Cena pobytu je 130 €.

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

Základná organizácia č. 13 Slovenského  
zväzu zdravotne postihnutých

Levočská ul. č. 14, Sp. Nová Ves, pozýva svojich členov na 

GULÁŠ
14. 6. 2014 (sobota) o 11.00 h 

v kolkárni pri ZOO.
Poplatok: členovia 3 €, nečlenovia 4 €, deti 2 €.

Tešíme sa na vás.

ZVÄZ VOJAKOV  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Klub Spišská Nová Ves

POZVÁNKA
Pozývam všetkých členov a sympatizantov na  

„Turistickú vychádzku  
na Košiarny briežok“  

14. júna 2014 (sobota).
Zraz na sídlisku Mier pred OD o 9.00 h.  

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia ruší.

Ing. Ladislav Janíček
predseda klubu

3. 6. (utorok) o 20.00 h - na terase 
Exit Musik Vol. 6. Šiesty večer zo série 
tematických večerov Exit Musik so zame-
raním na hudobné filmy. Prvýkrát v priesto-
roch čajovne. 

4. 6. (streda) o 19.30 h - Martin 
Geišberg & Nany M. Hudák na svo-
jej ďalšej pesničkárskej plavbe budú hrať 
O dušu spasenú. Vstupné 6 € v pred-
predaji, 7 € v deň koncertu. 
Rezervácie na tel. č. 0905 287 563,  
0904 413 789 alebo na  
cajovnaalchymka@gmail.com.

12. 6. (štvrtok) o 15.30 h   
- Plán(ž)ovanie nového príbehu 
o známom mieste. Viac informácií pria-
mo v čajovni alebo na facebooku: ZáZe-
Mie.

20. 6. (piatok) o 20.00 h - „HuZika 
a Reálne čísla“. Koncert dvojice hudob-
níkov, ktorí sa sami definujú ako kabaretná 
alternatíva popu a osobný punk, spojený 
s čítaním autorskej poézie. Vstupné 2 €.

27. 6. (piatok) o 20.00 - autorské 
čítanie blogérky, víťazky Zlatého pásma 
literárnej súťaže Viktórie Koósovej, kto-
rá bude prezentovať svoje trefné názory na 
svet a postrehy zo života, ktoré uverejňuje 
na svojom blogu. Večer svojím spevom 
spríjemní Frederika Bartošová. 

Letná 63, SNV

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov
dôchodcov na stretnutie,
ktoré sa uskutoční 16. 6. 2014 
(pondelok) o 10.00 hod.
v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. v Sp. Novej Vsi.
Tešíme sa na vás.

„Kto nemá čas na telesné cvičenie, nájde 
ho dostatok na stenanie.“ (E. G. Derby)

Predsedníctvo okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov  
na Slovensku  
v Spišskej Novej Vsi
pozýva na

8. ROČNÍK  
ŠPORTOVÝCH HIER 
SENIOROV OKRESU
13. 6. 2014 o 10.00 h  
na ihrisku TJ Odorín.
Tešíme sa na športové zápolenia.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Spišskej Novej Vsi 

3. 6. 2014 (utorok)
Návšteva ŠD v Košiciach - Sedliacka česť o 10.00 h

Rýchlik 6.57 h, osobný vlak 7.10 h. Prihlásiť sa na 0918 636 384 alebo 0904 973 324.

4. 6. 2014 (streda)
Turistická vychádzka Margecany - Roháčka

Odchod osobným vlakom 7.10 h do Margecian. Môžete cestovať aj autobusom o 7.30 h.

11. 6. 2014 (streda)
VIII. ročník „Za krásami Slovenska“ - autobusový zájazd, Trenčín, obhliadka mesta a hradu so sprievodcom.  

Turisti - Súľovské skaly.
Účastnícky poplatok 6 €. Prihlásiť sa môžete v KD na Levočskej ulici. Odchod autobusu o 5.30 h parkovisko za DK.

13. 6. 2014 (piatok)
Športové hry seniorov okresu SNV v Odoríne. 

Prihlásiť sa môžete v KD na Levočskej ulici vždy v utorok. Poplatok 1 €. Odchod z AS o 8.45 h.
•••

Mestská organizácia JDS v SNV organizuje Rekondično-relaxačný pobyt v Krpáčove (Nízke Tatry) Hotel Biotika.  
Nástup 8. 10. 2014, poplatok 98 € (dĺžka pobytu 6 dní/5 nocí, plná penzia).  

Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0904 973 324. Do 15. 6. 2014 je potrebné zaplatiť zálohu 50 €. Presný program pobytu  
je uverejnený vo vývesných skrinkách, informácie na uvedenom čísle alebo v KD na Levočskej ulici vždy v utorok.
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INZERCIA, OZNAMY

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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64. STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIACICH  
MATIEK A TEHULIEK
Pondelky 2. a 16. 6. o 9.00 h 
- pre nové maminy
Prihlášky: deň vopred  
na 0903 740 739 
Poplatok: 2 €/osoba

STRETNUTIE NOSIACICH 
MAMIČIEK - PRECHÁDZKA
Štvrtok 5. 6. o 9.00 h 
pred MC Dietka
Pre mamičky, tehuľky i nosiacich 
oteckov, ktorí nosia alebo by chceli 
nosiť dieťatko v šatke či ergon. nosiči. 
V prípade nepriaznivého počasia 
náhradný program v herni.
Prihlášky a info: na 0948 480 510,  
barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 2 €/osoba 
(platí v prípade náhrad. programu) 

TVORIVÁ DIELŇA PRE ŽENY
Piatky 6. a 20. 6. o 17.00 h
Šperk - náušnice z PET fliaš, 
Drôtený šperk - kvet
TVORIVÁ DIELŇA  
PRE DETI A RODIČOV
Utorky 10. a 24. 6. o 17.00 h
Hlina - „ruka v ruke“ 
Dekupáž na sklo a papier
Vašu účasť nahláste najneskôr deň 
vopred na 0904 887 239 
alebo na FB.
Poplatok: 2,50 €/osoba

HUDOBNÉ UTORKY
Utorok 10. 6. - prvé stretnutie,
v čase od 9.30 do 10.30 h - Kurz  
„Malý muzikanti“ pre rodičov s deťmi

o 17.00 Kurz bubnovania  
- začiatočníci
Vašu účasť nahláste najneskôr deň 
vopred na 0907 474 652.
Poplatok: 2,50 €/rodina

PREZENTÁCIA  
PROJEKTU OVCE
Streda 11. 6. o 16.30 h
Vašu účasť nahláste najneskôr deň 
vopred na 0904 887 239.
Poplatok: 2 €/rodina

KURZ NOSENIA DETÍ  
A VIAZANIA BABYŠATIEK I 
štvrtok 12. 6. o 9.00 h 
Základy správneho nosenia detí,  
nosenie novorodenca a malých detí, 
základné úväzy dopredu, úväz na 
dojčenie. Ak nemáte vlastnú 
babyšatku, požičiame, prípadne 
poradíme pri výbere.

KURZ NOSENIA DETÍ  
A VIAZANIA BABYŠATIEK II 
- termín podľa záujmu.
Prihlášky: deň vopred 
na 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com
Lektorka: Mgr. B. Vajová  
(www.ekodieta.sk)
Poplatok: 7 €/osoba

DISKUSNÝ KLUB  
„BOSÉ NÔŽKY“ - pre fanúšikov 
chodenia na boso
Streda 18. 6. o 16.30 h 
Vašu účasť nahláste najneskôr deň 
vopred na 0904 887 239.
Poplatok: 1,50 €/rodina

KURZ ZDRAVÉ PREBAĽOVANIE 
Štvrtok 19. 3. o 9.00 h 

Moderné látkové plienky (ekologická 
a ekonomická náhrada jednorázové 
plienok, šetrné k deťom i prírode), 
doplnky na prebaľovanie. 
Poradíme pri zostavovaní vhodnej 
plienkovej výbavičky.
Viac info: 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 2,50 €/osoba

NOC V DIETKE
Sobota 21. 6. o 18.00 h
Program: pyžamová párty, čítanie 
rozprávok, zapaľovanie lampášikov, 
spoločné spanie pre odvážnych. 
Poplatok: 2 €/rodina

ZÁZEMIE - ZÁZRAČNÉ ZELENÉ 
MIESTO (VYŠNÁ HAŤ) 
projekt podporený z programu  
Pohoda za mestom, 
Nadácia Ekopolis

WORKSHOP: ZÁKLADY  
HLINENEJ STAVBY  
+ JAM SESSION NA ZÁZEMÍ
Sobota 14. 6. o 9.00 h 
V rámci podujatia Naše mesto 2014, 
Nadácia Pontis. Bližšie info na FB.

PRIPRAVUJEME: 
letné denné a poldenné tábory

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.
v domácom prostredí 3 €/h.

ANGLICKÝ KLUB  
pre deti vo veku od 2 r.
Štvrtky o 16.30 h
Hravou formou pod vedením skúsenej 
lektorky M. Klimovej. 
Prihlášky a info: 0904 887 239, 
majklimova@gmail.com.

KURZ PRÍPRAVY  
NA ŠKÔLKU „ŠKÔLOČKA“ 
Stredy od 8.00 do 12.00 h
Adaptácia detí a rodičov na škôlku,  
4 stretnutia x 4 hodiny 
Poplatok: 20 €/dieťa/4 stret.
Vek dieťaťa od 2,5 do 5 r., 
limitovaná skupina max. 6 - 8 detí.
Viac info: 0904 887 239.

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

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

LOGOPEDICKÉ INDIVIDUÁLNE  
PORADENSTVO
Od pondelka do štvrtka,  
v čase od 16.00 do 19.00 h,  
v 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.

MESTO PLNÉ DETÍ 
Termín uzávierky: 2. 6. 2014
Letná ul. od 7.00 do 17.00 h 

(celá od Reduty  
po bývalý Dom nábytku)

Zimná ul. od 4.00 do 17.00 h 
(od OD Spišan po budovu Reduty 

- križovatka Zimnej  
a Ing. O. Kožucha po križovatku 

Zimná a Konrádova ul.)
•••

24. ROČNÍK VEČERNÉHO 
BEHU MESTOM

Termín uzávierky: 6. 6. 2014
Letná ul. od 6.00 do 19.00 h 

(celý okruh okolo Reduty)
Zimná ul. od 6.00 do 19.00 h 

CESSI DUATLON
Termín uzávierky: 21. 6. 2014 

Letná ul. - cesta III 5365 
od 9.00 do 15.00 h 

(od križovatky so Školskou ul. po kruhový  
objazd Markušovská cesta) 

Zimná ul. od 9.00 do 15.00 h 
(celá, spojnica medzi Zimnou a Letnou ul. 

- časť Konrádovej, časť Kollárovej 
od Letnej po Slovenskú ul.)

•••
IV. EVANJELICKÉ  

CIRKEVNÉ DNI
Termín uzávierky: 27. - 28. 6. 2014 

Zimná ul. (celá od sochy gen. J. Nálepku  
po budovu Reduty) od 27. 6. o 12.00 h  

do 28. 6. o 24.00 h

Pozn.: Obchádzkové trasy budú vyznačené prenosným dopravným značením  
a nie sú vhodné pre nadmernú a nadrozmernú dopravu.

UPOZORNENIE 
na úplné krátkodobé uzávierky cestných komunikácií 

z dôvodu usporiadania podujatí na námestí 
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POZVÁNKY, OZNAMY

MY SME SPIŠSKÁ NOVÁ VESME SE PIŠSKÁ NÁ OV

21. jún
od 14:00 na Radničnom námestína Raddnniiččččnnnnoona Radniččnnoo

Účinkujú:Účinkuj

ŽOBRÁCI        K. Knechtová

Peter BIČ PROJECT
       

Č

V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

zo srdcaROBÍME VECI

mediálny
partner:

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

2. 4. 2014 o 20.05 hod. bol na Školskej ul. nájdený čierny vak 
s nápisom Nike. V jeho vnútri boli detské veci. Nález uložený 
v zbrojnom sklade. IC 530/2014 

3. 5. 2014 bola na Školskej ulici nájdená čierna peňaženka s doklad- 
mi na meno B. D. IC 775/2014

13. 5. 2014 odovzdal poctivý nálezca na Útvar MsP, Školská 1, nájdenú peňa-
ženku s finančnou hotovosťou, ktorá bola nájdená na Námestí SNP 5. 5. 2014. 
IC 8642014

7. 5. 2014 cca o 12.00 hod. som stratila na námestí kľúč od auta značky 
KIA. Prosím poctivého nálezcu, aby odovzdal kľúč na Mestskú políciu v SNV 
s kontaktom, pre prípad odovzdania odmeny.

Nálezy sú uložené na útvare MsP, Školská 1. Rubriku „Straty a nálezy“ nájdete 
aj na web stránke www.spisskanovaves.eu v sekcii mestská polícia.

STRATY A NÁLEZY

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV NA  ŠKOLSKÝ ROK 
2014/2015   

Celoročné kurzy pre žiakov od 11 rokov, študentov a dospelých, 4 h/týždenne
DOSPELÍ A ŠTUDENTI SŠ

ANGLICKÝ JAZYK 1. - 7. ročník (začiatočníci - pokročilí) 
NEMECKÝ JAZYK 1. - 7. ročník   (začiatočníci - pokročilí)         

FRANCÚZSKY JAZYK, ŠPANIELSKY JAZYK, TALIANSKY JAZYK,  
RUSKÝ JAZYK 1. - 5. ročník       

ŽIACI ZŠ 
ANGLICKÝ A NEMECKÝ JAZYK pre žiakov od 11 rokov 1. - 4. ročník  
a špeciálny kurz pre žiakov 8. a 9. roč., príprava na štúdium na SŠ 

ŠPANIELSKY, TALIANSKY A FRANCÚZSKY JAZYK - 1. ročník
ŠTUDENTI SŠ    

KURZ ANGLICKÉHO A NEMECKÉHO JAZYKA PRE ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA,  
ktorí si potrebujú zopakovať a upevniť gramatiku 

KONVERZAČNÝ KURZ PRE MATURANTOV z anglického a nemeckého jazyka  
určený pre študentov 3. a  4. roč. 

DOSPELÍ A ŠTUDENTI 
KONVERZAČNÝ KURZ anglického jazyka pre pokročilých so zahraničným 
lektorom a stredne pokročilých (udržiavací kurz) so slovenským učiteľom

ZÁPIS nových poslucháčov sa uskutoční od 9. do 30. 6. 2014 osobne v budove školy 
od 11.30 do 19.00 h a telefonicky: 053/381 01 88, 0905 727 558. Vstupné pohovory 

pre žiakov ZŠ a študentov SŠ 16. - 26. 6. 2014 od 13.00 do 17.00 h. Vstupný  test 
do vyšších ročníkov pre stredoškolákov a dospelých 26. 6. 2014 o 16.30 h. Na vstupné 

pohovory a testy je potrebné zapísať sa v termíne zápisu. Viac informácií na www.jssnv.sk
•••••••••••••

Jazyková škola, Javorová 16, Spišská Nová Ves ponúka VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO 
učiteľ/ka anglického jazyka na plný úväzok od 1. septembra 2014.

Žiadosť a profesijný životopis spolu s kópiami dokladov o vzdelaní doručte poštou, 
osobne alebo e-mailom (js@jssnv.sk) do 15. 7. 2014 na riaditeľstvo školy.

Viac informácií na www.jssnv.sk.

Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ
20. - 21. 6. 2014, Spišská Nová Ves
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0903 911 017
Cena 55 000 €

Rozloha bytu 65 m2

+ balkón

+ pivnica

Výborná lokalita - Zimná 110 • zrekonštruovaný vchod • dobrí susedia

POZVÁNKY, INZERCIA

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�r�e�k�l�a�m�a�_�s�p�i�s�e�x�p�o�1�4�_�c�b

�2�1�.� �m� � �j�a� �2�0�1�4� �1�1�:�4�3�:�2�3

25 min. masáže 

naprávanie chrbtice
s akupunktúrou

POZOR! Zmena tel. čísla 0917 507  854

10 €/ os.

4 €/ os.

TRÁPIA VÁS BOLESTI? VYSKÚŠAJTE SPA CENTRUM

Stará cesta 6 (budova Mida), 3. poschodie, Spišská Nová Ves
Otváracie hodiny:  Po-Pia: 9.00-21.00, So-Ne: na objednávky

Objednávky: 0917 507 854

masáže • sauny •  vírivka • jacuzzi

• klasická masáž
• tradičná thajská masáž
• reflexná masáž
• čokoládová masáž

• Hot stones (lávové kamene)
• chiropraxia
• terapia rybkami garra rufa
• infra sauna

• parná sauna
• fínska sauna
• bylinková sauna
• bankovanie

A
KC

IA

Reštaurácia AMANI ponúka
organizovanie osláv, karov a stret-
nutí v 3 samostatných salónikoch s 
kapacitou až do 40 osôb/ salónik.

Konzumné už od 6 €/ os. (prípitok, 
polievka, hlavný chod, káva).

Prenájom priestorov ZDARMA.

Rezervácie: 0905 240 738

AMANI Restaurant
Radničné nám. 7 (budova radnice), Sp. N. Ves,

www.amani.sk, amani@amani.sk
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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

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

 Predám 1-izb. byt na Novej Tarči v SNV 
o rozlohe 42,22 m2. T.: 0905 981 856.

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

 Dám do prenájmu 1-izb. byt s balkónom, 
2. posch. na sídl. Tarča, Agátová 7, SNV. 
T.: 0910 966 861.

 Dám do podnájmu 1-izb. zariadený byt na 
sídl. Tarča v SNV od 1. 6. 2014. 
T.: 0904 497 602. 

 Predám 2-izb. byt v centre mesta SNV 
po čiastočnej rekonštrukcii. Tehlová by-
tovka, 1. posch., 62 m2 + loggia a pivnica. 
Murované jadro, ohrev vody a plyn. Kúrenie 
samostatné. Byt ihneď k dispozícii. Cena do-
hodou. RK nevolať. T.: 0907 354 237.

 Dám do dlhodobého prenájmu 2-izb. byt 
s balkónom po celkovej rekonštrukcii, kom-
plet moderne zariadený s možnosťou garáže 
v bytovke. T.: 0908 970 150.

 Dám do prenájmu 2-izb. byt na sídl. Mier. 
T.: 0911 604 647.

 Dám do prenájmu 2-izb. čiastočne zaria-
dený byt s balkónom na sídl. Tarča, Topoľo- 
vá ul., veľmi teplý, 1. posch. Cena 285 €. 
T.: 0902 101 150.

 Predám, príp. dám do prenájmu 2-izb. byt 
v Rudňanoch po celkovej rekonštrukcii o vý-
mere 54 m2. K bytu prislúchajú 2 pivnice. 
Je možné odkúpiť aj garáž. Cena 15 500 €. 
T.: 0915 948 465.

 Predám pekný slnečný 3-izb. byt na sídl. 
Východ, Kollárova ul., 6. posch. Cena doho-
dou. Nie cez RK. T.: 0918 078 023.

 Predám 3-izb. byt v pôvodnom stave 
na sídl. Západ I v SNV, 4. posch. Cena 
38 000 €, dohoda možná. RK nevolať. 
T.: 0915 421 471. 

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

 Predám zrekonštruovaný, kompletne za-
riadený 3-izb. byt na sídl. Mier na Ul. J. Wol-
kera 9. Byt sa nachádza na 5. posch., je 
slnečný a voľný ihneď. Cena 55 000 €. RK, 
prosím, nevolať! T.: 0904 381 530.

 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.

 Dám do prenájmu 3-izb. nezariadený byt 
v Smižanoch na sídl. Západ II. Informácie na 
t. č. 0903 881 451 (volať po 15.00 h).

 Prenajmem 3-izb. zariadený byt na  
1. posch. v tichej lokalite SNV (pri bývalých 
kasárňach). Voľný ihneď. T.: 0904 188 748.

 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. 
Kontakt: 0905 498 655.

 Predám 5-izb. mezonetový slnečný byt 
v krásnej lokalite Kamenný obrázok s gará-
žou, saunou a parkovacím miestom. 
T.: 0918 292 751. 

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

 Predám pekný, moderný rodinný dom 
s podkrovím v SNV, v tichej, lukratívnej časti 
blízko centra, 2 byt. jednotky, garáž, zá-
hradný altánok s krbom, vlastná studňa, atď. 

Cena 127 000 €, pri rýchlom jednaní mož-
nosť dohody. T.: 0903 630 089.

 Predám rodinný dom blízko centra mesta 
na Tolstého ul. po rekonštrukcii, zateplený 
a dvojgaráž s letnou kuchynkou. Vážni zá-
ujemcovia volajte do 15.00 h na tel. č.  
0905 707 486. 

 Predám rodinný dom v Poráči vhodný na 
chatu aj celoročné bývanie. Podpivničený, 
2. posch., 4 izby, kuchyňa, 2 x WC, kú-
peľňa. V blízkosti rekreačné stredisko Poráč 
Park, 2 lyžiarske vleky, krásne cykloturistické 
a turistické trasy. Príp. vymením za 2-izb. byt 
prerobený s balkónom na sídl. Mier. Cena 
dohodou. T.: 0908 984 065.

 Predám RD v oblasti Hrabušice - Majer 
vhodný na chalupu alebo bývanie. Cena do-
hodou. T.: 0905 212 424.

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

 Predám veľkú chatu Pod Tepličkou v ti-
chom lesnom prostredí s prístupovou ces-
tou až ku chate. Je vhodná aj na celoročné 
bývanie. Možná výmena za 2-izb. byt v centre 
mesta, sídl. Mier, Tarča. T.: 0904 883 988.

 Predám upravenú záhradu s drev. zateple-
nou chatou (1 miestnosť 5 x 4) v oblasti Čer-
vený jarok s RD v okolí. Chatka podpivničená, 
strecha kanadský šindel, pláv. drev. podlaha, 
kúrenie el. konvektor, možnosť prípojky na 
pitnú vodu, vlastný elektromer + drev. altánok 
z masív. dreva, masív. stôl (rajec), ohnisko + 
sedenie, nové ovocné stromy. Nehnuteľnosť 

zabezpečená plotom, prístup. cesta z oboch 
strán. T.: 0915 255 820.

 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 záhradku s chatkou, podpivni-
čenú s ovocnými stromami v oblasti Brusník 
pri garážach žid. cintorína. Cena dohodou. 
T.: 0902 843 497.

 Ponúkam na predaj garáž pri Domove dô-
chodcov - suchá, priestranná - 21 m2, zave-
dená elektrina, veľmi dobrá poloha z hľadiska 
pohybu osôb, verejného osvetlenia a jej 
umiestnenia v strede radovej výstavby, voľná 
ihneď. Cena 8 200 €. T.: 0903 564 377.

 Predám garáž na sídl. Mier, J. Wolkera, 
pod letiskom. Cena dohodou. 
T.: 0914 213 403.

 Predám novú garáž s elektrikou 220 V na 
sídl. Mier, J. Wolkera v SNV. Cena dohodou. 
Nie cez RK. T.: 0904 119 605.

 Predám novú Biolampu Wellness Energie 
- žlté, modré a červené svetlo, časovač, kĺ-
bový 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.
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

 Predám CERAGEM-E celotelový, termoa-
kupresúrny, medicínsko-terapeutický prístroj 
vhodný na domáce použitie, do relaxačných 
a masážnych centier. Cena dohodou. 
T.: 0905 708 480. 

 Ponúkam ubytovanie v Tornali v areáli plá-
žového kúpaliska. 5-posteľ. chatka s kuchy-
ňou a terasou. Vybavená - televízor, sporák, 
rýchlovarič, chladnička, riad, kuchynský kú-
tik. 50 m od chatky soc. zariadenie a sprchy. 
Cena 120 €/ týždeň. T.: 0910 952 913.

PRÁCA

 Firma STAMIS, s. r. o., prijme do pra-
covného pomeru na profesiu: hori-
zontkár, frézar, sústružník, zvárač CO2, 
zvárač TIG - argón, zámočník - nástro-
jár. Práca v ČR. T.: 00420 721 811 299, 
0905 344 461, 0915 956 707.

 Prijmeme do zamestnania na pozíciu ser-
visný technik elektronáradia. Nutná elektro 
vyhláška 21. Bližšie informácie na tel. č. 
053/449 64 16.

HĽADÁM

 Muž s ŤZP hľadá osobného asistenta, 
muža, vo veku 30 - 40 rokov na cca 4 - 6 hod. 
denne. T.: 0903 937 324. 

RÔZNE

 MASÉRKA Maťa Mokošová, Plaváreň/
sauna, SNV ponúka jarný výživný telový 
peeling - odstraňuje odumreté časti 
kože, prekrví a vyhladí pokožku - vhodný 
pred dovolenkou, napomáha k lepšiemu 
opáleniu pokožky. T.: 0904 325 343.

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

 HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE 
všetkých druhov matracov, postelí, ko-
bercov a iných čalún. nábytkov v 2 fá-
zach. 1. Čistenie do hĺbky niekoľkých cm 
na sucho. 2. Čistenie na mokro so špec. 
čistiacim prostriedkom. Odstránenie ne-
žiaducich pachov. T.: 0949 353 731. 

 VYHĽADANIE PRAMEŇA, ČISTENIE 
A VŔTANIE STUDNÍ. Dlhoročná skúse-
nosť, vysoká odbornosť. 
T.: 0908 113 978, 053/441 43 11, 
0917 244 826.

 DETSKÝ LETNÝ TÁBOR – Zázrivá, 
9. - 16. 8. 2014. Program: Aquacity, vý-
lety, kobylka Hilary, opekačka, hry, tvo-
rivosť... Cena 250 € (strava 5 x denne, 
ubytovanie, vstupenky). Prihlášky: Ing. 
Eva Berešová. T.: 0948 166 514. 

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

 Prekladám neúradne z/do ANGLIC-
KÉHO a NEMECKÉHO JAZYKA. Tieto 
jazyky aj doučím - začiatočníkov i pokro-
čilých - všetky vekové kategórie. 

T.: 0918 041 145, Smižany, 
e-mail: ivana.broskova@gmail.com.

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

 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ 
(bytové jadrá), rekonštr. bytov a domov, 
všetky vodárenské práce (výmena baté-
rií, WC, radiátorov, preplach. potrubia), 
rezanie do panelu - búranie panelov, 
montáž pláv. podláh, sadrokartónu, mon-
táž a demolácia priečok, kopacie práce, 
montáž a demontáž okien a dverí. 
T.: 0903 277 634.

 SOVAT SOUND - ozvučíme vaše kul-
túrne, spoločenské, športové podujatie, 
konferenciu, školenie a pod. kvalitnou 
zvukovou aparatúrou. T.: 0905 554 394.

 PODIATERCENTRUM - pedikúra me-
diciálna (profes. podologickým prístro-
jom) * pedikúra mokrá * vyšetrenie na 
Podoskope (diagnostika ortoped. vád 
nôh) * šponovanie zarastajúcich nech-
tov * výroba individ. korektorov * necht. 
protetika (náhrada necht. platničky) * 
odstrán. bradavíc, kurích ôk, onychomy-
kózy, kož. mykózy * necht. dizajn * ma-
nikúra, depilácia * výroba termoplast. 
vložiek do topánok zn. SCHEIN na mieru 
(diabetes, normálna, spoloč. i šport. 
obuv) * dezinfekcia obuvi KLENZ strieb-
rom a ozónom (dajte zbohom infekciám, 
baktériám a plesniam). Zimná 50 (vo 
dvore medzi Slov. sporiteľ. a Papiernic. 
Domino), SNV. T.: 0902 891 534.

 KOZMETICKÉ ŠTÚDIO (Hutnícka 10, 
SNV): Mesoderma * Diamantová mikro-
dermabrázia * Kavitačný peeling * Koz-
metický ultrazvuk * Líčenie * Aplikácia 
trsov * Parafín * Depilácie * Darčekové 
poukážky * Akciové ponuky! 
T.: 0905 388 917.

 Firma ProClean, s. r. o., ponúka svoje 
služby v oblasti UPRATOVANIA spoloč-
ných priestorov bytových domov, rodin-
ných domov, kancelárií a pod. Pravidelný 
a cenovo dostupný servis pre každého. 
Vyžiadajte si cenovú ponuku ešte dnes 
a získajte prvý mesiac upratovania úplne 
zadarmo. Web: www.proclean.sk 
E-mail: info proclean.sk 
T.: 0948 256 052.

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

 GÉLOVÉ NECHTY. Modelácia a dopĺ-
ňanie gélových nechtov. Lacno! Kvalita! 
T.: 0910 548 378.

 OBLIEČKY S EFEKTOM 3D (novinka na 
trhu). Okrem módy pre deti prinášame 
pre vás aj kvalitné a krásne posteľné 
prádlo. Tešíme sa na vašu návštevu v na-
šom e-shope: www.modapredeti.com 
alebo www.facebook.com/modapredeti

 TEXTILNÁ GALANTÉRIA A OPRAVA 
ODEVOV na sídl. Mier! Opravy odevov (vý-
mena zipsov, plátanie, skrátenie, úprava 
strihu a pod.) a predaj textilnej galanté-
rie (gombíky, priadze, vlny, zipsy...). Náj-
dete ma v nák. stredisku na Šafárikovom 
nám. v priestoroch predajne Ha Drogéria 
(pri potravinách Milkagro). Teší sa na vás 
Zuzana Svitanová. T.: 0904 609 750.

 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.

 „Ste zlatý“ - tak mi hovoria. Viete, ktoré 
služby sú najlepšie? SLUŽBY PRE DO-
MÁCNOSŤ * čistenie kobercov (dovoz 
a odvoz do 24 h zdarma), sedačiek, au-
tosedačiek * čistenie a prevencia pomní-
kov pred ďalším znečist. * upratovacie, 
sťahovacie, záhrad. služby * likvidácia 
drevokaz. hmyzu, húb, plesní, červo-
točov * sušenie muriva mikrovlnným 
spôsobom (najlac. a najrýchl. spôsob 
vysušovania). Viac: www.spisskanova-
ves.eu / Inzercia / Katalóg firiem. 
T.: 0904 865 262, 0905 209 347.

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

 Chcete zažiť DOVOLENKU INAK? 
Máme pre vás riešenie! Ponúkame ka-
raván na prenájom! Dajte zbohom ho-
telom a apartmánom, volajte t. č.: 0902 
353 563.

 Doučím ANGLICKÝ JAZYK začiatoční-
kov aj dospelých, príp. pripravím na ma-
turitné skúšky. Mám prax s výučbou AJ 
v zahraničí. T.: 0944 288 588 
e-mail: mbrutvan@yahoo.co.uk

 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS - zaklada-
nie obch. spoločností s. r. o. na kľúč, za-
loženie živnosti, zmeny v s. r. o., zápis 
FO 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 Tatra-
bankou), SNV. T.: 0905 772 016, 
0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

 LETO V TORNALI. Ubytovanie priamo 
v areáli kúpaliska. Vhodné pre rodiny 
s deťmi. T.: 0903 612 174.

 Lingvistická spoločnosť ILUMINATA 
SNV vám v nových priestoroch na Duk-
lianskej 1 (oproti Hotelu Metropol) 

ponúka služby v oblasti úradných a bež-
ných prekladov (od Autodokladov až po 
Zmluvy) * tlmočenia * výučby jazykov šité 
na mieru ako aj * akreditované skúšky 
certifikátu CITY & GUILDS - ten vám na-
hradí maturitu z AJ, certifikáty Goetheho 
inštitútu, certifikáty DELE inštitútu Cer-
vantes. www.iluminata.sk 
T.: 0915 964 533.

 V júni končí škola, dovolenka volá. 
Upraceme pred odchodom alebo hneď 
po príchode? Záleží to na dohode. Okná, 
koberce či celý byt, v lete sa má predsa 
žiť. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SER-
VIS. Viac na t. č.: 053/444 01 19, 
0903 100 508, 0903 661 891, 
www.upratovaniesnv.sk

 Spoločnosť BINI BEATUS, spol. s r. o., 
Spišská Nová Ves - realitná a inžinierska 
činnosť vám ponúka svoje služby. 
www.binibeatus.sk, 
0948 166 514 - Ing. Eva Berešová.

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

 HOBBY KREATÍV, Zimná 65, SNV vás 
pozýva na TVORIVÉ KURZY v júni so za-
čiatkom o 17.15 h. * 5. 6. - Prisme farby 
v šperku (náušnice + 2 prívesky) - 5 € * 
11. 6. - Primkovanie / korálky a sutaška 
(brošňa al. prívesok) - 5,50 € * 17. 6. - 
Tvoríme z hliny s umelec. keramikárom 
- 10 € * 19. 6. - Mozaika (fotorámček al. 
dekorácia - 5,50 € * 23. 6. - Hodvábne 
maľovanie na ráme - 6 €. V cene je všetok 
potrebný materiál a pomôcky. 
Prihlášky: osobne v predajni 
0918 994 867 - Jitka Nováková 
e-shop: www.hobby-kreativ.sk

 UMÝVANIE FASÁD rodinných domov, 
zimných záhrad, hospodárskych budov 
a pod. Cena stanovená po obhliadke na 
mieste a vždy obojstrannou dohodou so 
zákazníkom. Používame značkovú tech-
niku KÄRCHER a GARDENA. 
T.: 0914 153 003.

 FlowServis - KÚRENÁRSKE A INŠTA-
LATÉRSKE PRÁCE kvalitne, rýchlo - vý-
borná cena. Žiadajte kalkuláciu! Bližšie 
na www.flowservis.sk T.: 0903 115 681.

 Nefunguje vám počítač? Štrajkuje 
internet a je práve nedeľa? Ponúkam 
profesionálny servis PC a kancelár-
skej techniky u vás doma 24 hod./7dní 
v týždni za výborné ceny. Opravy note-
bookov, výmena prasknutých displejov! 
Inštalácia a nastavenie WiFi. Možnosť 
obnovenia vašich stratených dát! Na-
stavenie internetového pripojenia. SER-
VISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! 
T.: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! 
E-mail: doktorpc@outlook.com, 
WWW.FIXNET.EU
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BYTY, KTORÉ VÁM UŠETRIA NAJVIAC PEÒAZÍ !

INZERCIA

OBCHODNÉ CENTRUM MADARAS

SÚŤAŽ V BEHU NA 
VYSOKÝCH OPÄTKOCH
od 15.00 hod v areáli OC Madaras
21. 6. 2014 (sobota)

20. - 21. 6. 2014

SPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝSPISSKÝ

Pivný Festival
„Moderuje a zabáva 

ŠTEFAN SKRÚCANÝ“

KARAVANAKARAVANA

  1. cena: Televízor
Prihláste sa na adrese: servis@ocmadaras.sk

www.ocmadaras.sk

detské atrakcie - zraz motorkárov

Pokus o prekonanie slovenského rekordu, beh na 50 m.



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.
www.autoves.sk

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.

l éh á h K bi á t b 3 8 5 6 l/100 k

/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
OD 2 398 € S FINANCOVANÍM NA ŠTVRTINY*

NOVÝ NISSAN MICRA
OD 1 995 € 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


