
ZASTÁVKA AJ V SNV 
• str. 3

STRIEBORNÉ VOLEJBALISTKY 
• str. 20

BASKET MUSIC FEST 
• str. 22

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA 6/2015

PACIENTI SA UŽ MÔŽU 
OBJEDNÁVAŤ NA VYŠETRENIE

„Od začiatku mája bolo nové diagnostické zariadenie 
v nábehovej fáze. Za ten čas aj odborný personál pre-
šiel viacerými školeniami. Som rada, že všetko prebie-
halo podľa plánu a nemocnica mohla začať prijímať 
objednávky na vyšetrenia ešte pred oficiálnym otvo-
rením,“ zdôraznila MUDr. Renáta Šuláková, námest-
níčka pre lekársko-preventívnu starostlivosť Svet zdravia 
Spišská Nová Ves.
Hlavné indikácie sú neurologické, ortopedické, chirur-
gické, traumatologické, onkologické a ostatné. Na pra-
covisku pracuje denne lekár a 2 rádiologickí technici. 
Na vyšetrenie sa možno objednať:
- osobne s vyplnenou žiadankou na pracovisku MR, NsP 

SNV Jánskeho 1 (suterén),
- lekár špecialista môže objednať pacienta na vyšetrenie 

aj telefonicky na čísle: 053/41 99 400 (interná klapka 
400),

- zaslaním vyplnenej žiadanky poštou: MR pracovisko, 

NsP Spišská Nová Ves, Jánskeho 1, 052 01 Spišská 
Nová Ves.

Tlačivá potrebné pre MR vyšetrenie môže indikujúci 
lekár získať na www.svetzdravia.com.
Pred vyšetrením má klient vyplniť dotazník (môže ho vy-
plniť aj doma). Bezprostredne pred vyšetrením na praco-
visku MR overí s rádiologickým technikom skutočnosti 
uvedené v dotazníku a následne bude poučený o spô-
sobe vyšetrenia a podpíše informovaný súhlas s vyšet-
rením MR 1,5T. K vyšetreniu je potrebné doložiť všetku 
dostupnú písomnú a obrazovú dokumentáciu, súvisiacu 
s požadovaným vyšetrením.
Vďaka novému pracovisku sa výrazne rozširujú diag-
nostické možnosti nemocnice najmä v oblastiach 
ochorení kĺbov, centrálneho nervového systému, ciev 
a srdca. Nové diagnostické možnosti privítajú najmä 
pacienti s poruchami pohybového aparátu a nervového 

Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves spustila nové moderné pracovisko mag-
netickej rezonancie (MR) v piatok 22. mája 2015. Pracovisko vykonáva všetky vyšet-
renia MR vrátane kontrastných. Výnimkou budú vyšetrenia prsníka a srdca.

Nové pracovisko uviedli slávnostne do života generálny riaditeľ spoločnosti Svet zdravia, a. s., Ing. Ľuboš 
Lopatka, PhD. (druhý zľava), primátor mesta Ján Volný, poslanec MsZ Ľubomír Vaic a pacienti z okresov 
Spišská Nová Ves, Gelnica a Poprad.  Foto: Tomáš Repčiak
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Rebríček je založený na hodnotení poskytovania in-
formácií obcami na ich weboch a cez infožiadosti, 
ako aj rozsahu nimi zavedených protikorupčných 
mechanizmov. Samosprávy hodnotí celkovo v 11 ob-
lastiach. V siedmich hodnotených oblastiach 
dosiahla Spišská Nová Ves nadpriemerné hod-
notenie (viď. tabuľka).

V štyroch prípadoch získalo naše mesto nižšie hod-
notenie, ako bol celkový priemer všetkých miest. 
Najväčší rozdiel v porovnaní s celoslovenským prie-
merom získalo mesto v oblasti Predaj a prenájom ma-
jetku. Sledované tu bolo napr. či mesto zverejňuje 
archív výsledkov a zápisníc procesu verejných ob-
chodných súťaží na predaj a prenájom majetku min. 

2 roky spätne alebo Zásady hospodárenia s majet-
kom na svojej internetovej stránke.Napriek tomu však 
mesto v tejto oblasti patrí v hodnotení medzi TOP 10 
miest. 
Spišská Nová Ves tak s celkovým hodnotením 56 % 
získala známku B- a obsadila v rebríčku 20. miesto.
 Edita Gondová

Vlaky EuroCity RegioJet sa opäť vracajú so zastávkou na 
Spiš. „Pre veľký záujem začneme od polovice júna za-
stavovať s medzinárodnými spojmi aj v metropole Spiša. 
K dennému páru vlakov EuroCity RegioJet zároveň pri-
budne ako úplná novinka aj nočný pár vlakov, ktorý zabez-
pečí spojenie východu Slovenska s destináciami v Českej 
republike – Ostravou, Olomoucom či Prahou,“ hovorí Ra-
dim Jančura, majiteľ spoločnosti RegioJet.
Denný pár vlakov bude premávať počas celého týždňa, nočný 
pár vlakov pred a po víkende, zo začiatočných staníc vo štvr-
tok, piatok a nedeľu s príchodom na ďalší deň do cieľovej 
stanice.
Zo Spišskej Novej Vsi v smere na Žilinu, Ostravu, Olomouc 
a Prahu budú odchádzať denné vlaky o 8.55 v každý deň 
s príchodom do Prahy o 16.10, nočné vlaky vo štvrok, pia-
tok a nedeľu o 22.16 s príchodom do Prahy o 6.18 nasle-
dujúceho dňa.
Z Prahy v smere na Slovensko bude medzinárodný vlak Re-
gioJet odchádzať o 7.48 denne, s príchodom do Spišskej 
Novej Vsi o 15.01, nočný vlak vo štvrtok, piatok a ne-
deľu z Prahy o 21.56 s príchodom na Spiš nasledujúce 
ráno o 5.37 h.
Nové nočné spoje RegioJet ponúknu niekoľko noviniek 
oproti bežnému štandardnému servisu v žltých vlakoch, 
a to najmä:
• raňajky zadarmo,
• starostlivosť palubného personálu – vrátane ponuky 

diek, budiacej služby a ďalšej asistencie,

• superbezpečné cestovanie – dohľad bezpečnostnej 
služby a palubného personálu počas celej cesty,

• atraktívne ceny od 9 eur.
„Nočné spoje medzi Košicami a Prahou rozšíria našu po-
nuku na týchto trasách, keďže dopyt po cestovaní našimi 
vlakmi neustále narastá. Denný pár spojov EuroCity Re-

gioJet z Prahy do Košíc a späť sa stal vôbec najviac vy-
užívaným vlakovým spojom na trase Praha – Ostravsko 
– Košice. Zároveň chceme cestujúcim ponúknuť úplne 
nový koncept nočného cestovania na železnici, ktorý bude 
superbezpečný a pohodlný zároveň,“ dodáva Radim Jan-
čura. Tomáš Bořuta

Spišská Nová Ves Priemer všetkých miest
Účasť verejnosti na rozhodovaní 59 % 42 %
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb 58 % 51 %
Predaj a prenájom majetku 47 % 14 %
Rozpočet 67 % 63 %
Dotácie a granty 64 % 37 %
Územné plánovanie a stavebný úrad 67 % 66 %
Obecné podniky a investície 63 % 43 %

SPRAVODAJSTVO

OTVORENÁ SAMOSPRÁVA
Transparency International Slovensko ešte koncom minulého roka zverejnil rebríček Otvorená samospráva 2014: hodnotenie 100 naj-
väčších samospráv na Slovensku. Spišská Nová Ves sa zaradila medzi prvú štvrtinu najtransparentnejších miest Slovenska.

MEDZINÁRODNÉ VLAKY REGIOJET 
BUDÚ U NÁS OPÄŤ ZASTAVOVAŤ
Medzinárodné vlaky RegioJet jazdiace na trase z Prahy do Košíc a späť začnú od 14. júna opäť u nás zastavovať, o čo sa veľmi usilo-
vala aj novoveská radnica. Okrem jedného páru denných spojov zároveň pribudne nový nočný spoj v oboch smeroch, ktorý ponúkne 
úplne nový koncept nočného superbezpečného a komfortného cestovania na železnici za atraktívne ceny. 

systému. Zariadenie je vhodné na detailné zobrazenie 
mäkkých častí, akými sú kĺby, väzy a chrupavky, respek-
tíve mozog a miecha. Zlepší sa diagnostika aj nádoro-
vých ochorení, keďže magnetická rezonancia dokáže 
zachytiť nádory a metastázy vo veľmi ranom štádiu. Am-
bíciou nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves 
je ponúknuť na Slovensku bezkonkurenčne krátke 
čakacie lehoty, ktoré by sa mali rátať iba na dni. Hlav-
nou súčasťou nového pracoviska je špičková 16-kaná-
lová magnetická rezonancia GE Healthcare Optima 
MR360 Advance, ktorá sa vyznačuje vyšším priestoro-
vým rozlíšením a detailnejším zhodnotením snímok, niž-
šou hlučnosťou a energeticky úspornejšou prevádzkou. 

Celková investícia do nového pracoviska si vyžiadala  
vyše 900 000 eur.

Kľúčové fakty o magnetickej rezonancii 
GE Optima MR360
- jadro magnetickej rezonancie tvorí magnet, cievky a vy-

hodnocovacia stanica so softvérom,
- až o 27 % vyššie priestorové rozlíšenie a detailnejšie 

zhodnotenie snímok,
- znížený režim hlučnosti o 10 Db bez vplyvu na kvalitu 

snímok – vyšší komfort pre pacienta, 
- Optima MR360 Advance ponúka rad vysoko kvalit-

ných 8/16 kanálových cievok, pomocou ktorých sa 
bude môcť vyšetrovať celé telo, vrátane mozgu, krčnej 

chrbtice, ramien, kolien, brucha, panvy, končatín, ciev 
a srdca. Komplex komfortu pre pacienta a obsluhu do-
tvára v stole vstavaná cievka, ktorej jednotlivé oblasti sa 
aktivujú po pripojení špecializovanej cievky, a to bez 
potreby polohovania pacienta,

- Optima MR360 Advance systém je doplnený o dvojhla-
vový injektor pre vykonávanie vyšetrení pod kontrastom 
(aplikovanie kontrastnej látky), 

- až o 34 % zníženie spotreby elektrickej energie oproti 
iným technológiám, zníženie nárokov spotreby vody 
pre chladenie, 

- hmotnosť samotného magnetu – 5 532 kg,
- celková hmotnosť aj s elektronickým modulom a pa-

cientskym stolom – 6 553 kg. Tomáš Kráľ 

PACIENTI SA UŽ MÔŽU OBJEDNÁVAŤ NA VYŠETRENIE
(dokončenie z 1. strany)
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SPRAVODAJSTVO

Mesto Spišská Nová Ves a jeho organizácie využívajú od 
roku 2014 Geografický informačný systém. Vo všeobec-
nosti ide o databázový a mapový informačný systém ur-
čený na tvorbu, uchovávanie, analýzu a poskytovanie 
geopriestorových informácií. „Tento softvér predstavuje 
sofistikovaný nástroj, ktorý z jednotlivých podkladových 
vrstiev a ich následnou vzájomnou kombináciou vedie 
k rozšíreniu možností pre rozhodovanie, získavanie úda-
jov a súčasne aj na prezentáciu digitálnych informácií 
z katastra mesta širokej laickej, ale i odbornej verejnosti,“ 

priblížil vedúci oddelenia vnútornej správy mestského úradu  
Ing. Štefan Pohly.
Technológia Geografického informačného systému spája 
bežné databázové operácie a štatistické výpočty s jedineč-
nými možnosťami zobrazenia a priestorovej analýzy, ktoré 
poskytuje mapa. Prácu s ním pracovníci mestského úradu 
oceňujú. „Pri kontrole daňových priznaní k dani z nehnu-
teľností nám veľmi pomohol geografický informačný sys-
tém. Pomocou neho sme dokázali vyhodnotiť správnosť 
výmer buď zastavaných alebo nezastavaných plôch uve-

dených v priznaniach k dani z nehnuteľností. Na rok 2015 
v porovnaní s rokom 2014 aj v dôsledku takto vykonaných 
kontrol má Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi vyšší pred-
pis u dane z nehnuteľností o zhruba 20 000 eur,“ uviedol 
v tejto súvislosti vedúci oddelenia správy daní a poplatkov 
Ing. Pavol Košalko.
Za užívanie Geografického informačného systému mesto 
mesačne uhrádza 380 eur z vlastných prostriedkov. Systém 
využívajú tiež Lesy mesta Spišská Nová Ves, ktoré si zakúpili 
ortofotomapu. Eda

Už tretí rok funguje v našom meste občianske združe-
nie „MAMMA“, ktoré sa venuje pomoci ženám postihnu-
tým rakovinou prsníka. Aktívna práca združenia v oblasti 
prevencie, osvety či zdravej výživy je pre 28 členiek zo 
širšieho okolia nášho mesta veľkou oporou. Cenné rady 
a najnovšie poznatky pravidelne prinášajú odborní garanti 

združenia MUDr. Ľ. Krajňák a klinická psychologička 
PhDr. K. Štiffelová. Vďaka úspešnému grantu sme pre 
svoju činnosť získali nové priestory na pravidelné každo-
týždňové štvrtkové stretnutia na Zimnej ulici č. 51 a tie 
sú venované odborným témam, priateľským posedeniam, 
výmene skúseností, hľadaniu aktívneho prístupu k životu 

i vzájomnému povzbudzovaniu sa. Rady medzi sebou priví-
tame každú novú členku, ktorá nás bude potrebovať. Naše 
občianske združenie spája ženy navzájom, aby mohli byť 
samy silnejšie. 
Kontakt: Mgr. Daniela Antalová (predsedníčka združenia), 
t. č. 0918 872 205. 

GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ŽENY PROTI RAKOVINE

Novoveská Huta je jednou z mestských častí, ktorá je 
tak trochu iná ako tie „mestské“. Je na periférii mesta, 
čiže aj svojou polohou, infraštruktúrou aj bežnými kaž-
dodennými starosťami sa tak trochu odlišuje od tých 
ostatných. 
Po 30-ročnej stavebnej uzávere a oživenom stavebnom 
rozmachu tiež na povrch vypláva nie jeden prvok chýba-
júcej infraštruktúry. „Pravidelne sa stretávame raz za 
dva mesiace. Toho roku sme už mali štyri pracovné 
stretnutia, z toho jedno operatívne. Členovia výboru 
sa zaoberali hlavne finalizáciou rekonštrukcie kamen-
ného mosta. Prvoradým cieľom je jeho ukončenie,“ 
uviedol predseda Mestského výboru č. 1 Novoveská 
Huta Ing. Ivan Schlosser. 

Na prelome mája a júna by mali byť práce dokončené 
s konečnými úpravami tak, ako to nariadili pamiatkari 
a Správa povodia Bodrogu, Hornádu a Bodvy. S touto 
rekonštrukciou by sme chceli nadviazať aj na realizáciu 
priechodu pre chodcov v nebezpečnom úseku zo Sad-
rovcovej ulice smerom k námestiu pred pohostinstvom 
Poľovník. Taktiež by mali pokračovať práce spojené so 
zateplením materskej školy. Pre obyvateľov Novoveskej 
Huty je dlhodobo dôležitá aj otázka nevyhnutnej rekon-
štrukcie komunikácie na Rybničnej ulici. „Podľa mňa, 
v tejto mestskej časti má táto ulica podobnú váhu, 
ako napríklad Slovenská ulica v meste. Je to prístu-
pová komunikácia k veľkej časti rodinných domov, do 
škôlky, na cintorín, ale aj prístup k oddychu a relaxu 

lokality Rybníky. Je smutné, že vyzerá ako tankodrom, 
je problém plynule po nej prejsť autom a bez zakop-
nutia pešo,“ približuje stav I. Schlosser. 
Posledné roky ostáva témou mestského výboru č. 1 aj 
situácia okolo Novoveskej cesty, ktorej chýba chodník 
pre bezpečný pohyb chodcov. „Ide v prvom rade o vy-
pracovanie projektovej dokumentácie a o to, aby sme 
zistili, o aké prostriedky bude v budúcnosti potrebné 
bojovať. Keďže je to cesta Košického samosprávneho 
kraja, apelujeme hlavne na zvolených poslancov, aby 
nám s týmto problémom pomohli,“ tvrdí I. Schlosser.
Okrem uvedeného stavu je dlhodobou požiadavkou 
obyvateľov Novoveskej Huty multifunkčné ihrisko, ktoré 
by malo byť postavené do konca tohto roku.  (tre)

HUTŇANIA SA MÔŽU TEŠIŤ NA MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Na území Sp. Novej Vsi sa v apríli začalo s osadzovaním nových informačných tabúľ, ktoré nesú 
označenie najdôležitejších ulíc, inštitúcií, úradov či pamätihodností. Slúžiť budú pre lepšiu 
orientáciu v našom meste. „Tento informačný systém vznikol ako podružný projekt zmluv-
ného záväzku, ktorý má mesto s dodávateľom ARD systém, Žilina, na prenájom reklam-
ných plôch na verejnom osvetlení. Získali sme tak nielen nový informačný systém, za ktorý 
neplatíme, ale aj jednotnú formu reklamných zariadení, ktorú čoskoro uvidíme na stĺpoch 
verejného osvetlenia,“ informovala prednostka mestského úradu Ing. Jela Bednárová.
Osádzanie informačných tabúľ by malo byť ukončené do začiatku letnej turistickej sezóny. 
Ďalšou pripravovanou novinkou v meste budú elektronické infokiosky. „Naplánované sú 
zatiaľ v rámci centrálnej mestskej zóny, kde máme určité výhrady. Myslíme si, že by bolo 
vhodnejšie umiestnenie na autobusovej a železničnej stanici a jeden v centre mesta. 
O tom umiestnení zatiaľ ešte rokujeme s dodávateľom a aj s pamiatkovým úradom,“ do-
plnila ďalej Ing. J. Bednárová.
Jeden takýto infokiosk sa v súčasnosti nachádza v skúšobnej prevádzke v budove mestského 
úradu. Eda, foto: autorka

NOVÉ INFORMAČNÉ TABULE

S príchodom leta sa pri kaviarňach a reštauráciách začínajú pravidelne objavovať aj letné 
terasy. Ide pritom o dočasné stavby, ktorých vzhľad vo väčšine prípadov narúša historické 

prostredie centra mesta. Keďže sa naše námestie nachádza v centrálnej pamiatkovej 
zóne, podlieha schvaľovacím procesom Krajského pamiatkového úradu. „Tu už by mali 
byť kritéria na to, ako terasy majú vyzerať, určite trošku prísnejšie, ako boli doteraz. 
Myslím, že prišiel čas na to, aby sme vstúpili do diskusie s podnikateľmi, majiteľmi 
a prevádzkovateľmi reštaurácií na námestí, aby tieto terasy získali formu, ktorá by 
podčiarkovala krásu novoveského námestia a aby ho nezahaľovala neprimeraným 
spôsobom,“ uviedla v tejto súvislosti prednostka mestského úradu Ing. Jela Bednárová.
Mesto Sp. Nová Ves plánuje zaviesť nové pravidlá povoľovania letných terás. Inšpirovať sa 
chce pritom inými väčšími mestami, ako napr. Košice, Prešov či Bratislava. Po novom tak 
už terasy nebudú môcť stáť na podestách a na markízach a slnečníkoch by nemali 
byť výrazné reklamy. Rovnako by tiež nemali obsahovať výčapy, bary a grily. „Vysťahova-
nie takmer celej ďalšej prevádzky na námestie určite nezodpovedá ani hygienickým 
ani estetickým normám,“ zdôraznila ďalej Ing. J. Bednárová.
V budúcnosti by tak letné terasy na námestí mali dostať úplne novú podobu. „Tento rok 
je zatiaľ v štádiu prijímania pamiatkových zásad a diskusie k nim. Dá sa teda ešte pri-
vrieť oči k tomu, čo je v súčasnosti. Určite do budúcna budeme musieť byť striktnejší 
my aj krajský pamiatkový úrad, ak si chceme zachovať to pekné, čo v meste máme,“ 
dodala na záver Ing. J. Bednárová. Eda, foto: autorka

LETNÉ TERASY PO NOVOM
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Občianske združenie Parasport24 už po ôsmykrát organi-
zuje túto jedinečnú charitatívnu športovú akciu. Aj tento rok 
sa do nej zapojí množstvo známych osobností zo spoločen-
ského života. Akciu podporia herci (Přemysl Boublík, Bibiana 
Ondrejková, Zuzana Vačková), speváci a hudobníci (Jakub 
Petraník, Martin Harich, Katarína Landlová), športovci (Martin 
Šmahel) či redaktori i moderátori známi z televíznych obrazo-
viek (Marián Lechan, Ján Mečiar, Ján Grexa). Spolu s hendi-
kepovanými športovcami vytvoria jeden tím cyklistov a vyrazia 
na cestu naprieč Slovenskom bez ohľadu na počasie a ťažké 
podmienky. V rámci nej navštívia 24 miest a obcí a za päť 
dní prejdú na bicykloch 420 km. To všetko s jediným cie-
ľom - priniesť pomoc a radosť v každej etape, ktorú spoločne 
prejdú a zároveň šíriť myšlienku, že všetci sme si rovní. V na-

šom meste v minulých rokoch pomoc smerovala napr. do 
Domu Charitas sv. Jozefa, základným školám v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta, detským jasliam či hendikepovanému 
športovcovi Dávidovi Počatkovi.
Cez Slovensko na bicykli za 5 dní tento rok odštar-
tuje 1. júna z Trenčína. Pelotón cyklistov privítame aj 
v centre Sp. Novej Vsi na ich konečnej zastávke 5. júna 
o 14.00 hod. v rámci podujatia Mesto plné detí. Akcia 
bude spojená aj s predajom tombolových lístkov za cenu 
1 euro. Vyžrebovaní výhercovia budú môcť získať napr. 
kúpeľný pobyt v Trenčianskych Tepliciach pre 2 osoby, celo-
denné poukazy pre 2 osoby v Gino Paradise v obci Bešeňová 
či značkové športové oblečenie. Zároveň podujatie svojím 
koncertom podporí hudobná skupina Polemic. Eda
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OZ činnosti OR PZ v SNV
Poverený príslušník OO PZ SNV 19. 4. 2015 obvinil 
z prečinu nezaplatenie dane R. K. zo SNV, toho času 
bez prihlásenia ČR. Menovaný za obdobie mesiacov 
september 2011 až december 2013 na presne ne-
zistených miestach ako osoba zodpovedná za odvod  
poistného platiteľa - podnikateľského subjektu - si 
nesplnil svoju zákonnú odvodovú povinnosť, a teda 
celkovo neodviedol sumu 3 415,64 €, hoci v lehote 
splatnosti poistného za jednotlivé obdobia mal dosta-
točné finančné príjmy z podnikania, a teda mal dosta-
tok finančných prostriedkov na jeho úhradu.

22. 4. 2015 na Štefánikovom námestí na chodníku 
v parku obvinený L. P., bytom SNV, fyzicky napadol 
poškodeného I. K., bytom Smižany, úderom päsťou 
do tváre. Spôsobil mu zlomeninu pravej strany čeľus-
te, zlomeninu pravého jarmového oblúka, prasklinu 
pravej spánkovej kosti a pomliaždenie tváre. Zranenia 
si podľa lekárskeho potvrdenia vyžiadajú dobu lieče-
nia viac ako 42 dní. Vyšetrovateľ L. P. vzniesol obvine-
nie za prečin ublíženie na zdraví v súbehu s prečinom 
výtržníctvo. 

Doposiaľ neznámy páchateľ 29. 4. 2015 na Letnej ul. 
v chodbe budovy nezisteným spôsobom bez použi-
tia násilia ukradol z bundy visiacej na vešiaku čiernu 
peňaženku, v ktorej boli osobné doklady a finančná 
hotovosť vo výške 360 €. Poškodenému M. Š. zo SNV 
spôsobil škodu vo výške 370 €. Poverený príslušník 
OO PZ SNV v danej veci začal trestné stíhanie za pre-
čin krádež. 

Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 1. 5. 2015 do 
2. 5. 2015 z prevádzky na Rastislavovej ul. ukradol 
cigarety v počte 30 balení rôznych značiek v hodnote 
900 € a alkohol rôznych značiek v hodnote 210 €. Pre 
poškodenú M. K. zo SNV spôsobil celkovo škodu vo 
výške 1 170 €. Poverený príslušník OO PZ SNV v da-
nej veci začal trestné stíhanie za prečin krádež. 

Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 6. 5. 2015 do 
7. 5. 2015 pred blokom na Gorazdovej ul. poškodil 
zaparkované osobné motorové vozidlo zn. BMW. Po-
škodenej spoločnosti tak spôsobil škodu vo výške 
100 €. Ďalej doposiaľ nezisteným spôsobom a pred-
metom vytvoril preliačiny na prednej kapote a streche 
osobného motorového vozidla zn. Toyota. Poškodenej 
spoločnosti spôsobil škodu vo výške 600 €, a teda 
celkovo na obidvoch vozidlách škodu vo výške 700 €. 
Poverený príslušník OO PZ SNV v danej veci začal 
trestné stíhanie za prečin poškodzovanie cudzej veci. 

Obvinená J. B., bytom Smižany, 3. 4. 2015 v Nemoc-
nici s poliklinikou v SNV na izbe novorodeneckého 
oddelenia využila chvíľkovú nepozornosť poškodenej 
A. M. a ukradla jej mobilný telefón v hodnote 30 € 
a SIM kartu s kreditom v sume 58 €. Krádež vykonala 
tak, že medzi poškodenú a mobilný telefón položila 
dieťa, potom vzala uvedený mobilný telefón a násled-
ne si ho vložila do svojho vrecka. Poverený príslušník 
OO PZ SNV v danej veci začal trestné stíhanie za pre-
čin krádež. 

Neznámy páchateľ v dobe od 7. 5. 2015 do 8. 5. 2015 
doposiaľ nezisteným spôsobom a predmetom poško-
dil obytný karavan. Zničil jeho exteriér a interiér, pri-
čom z neho vyhádzal a poškodil vykurovací ohrievač, 
satelitnú parabolu, elektrický varič, Hi-Fi vežu, CRT 
TV, poškodil vykurovacie teleso, rozvody elektrickej 
energie, rozbil okná, poškodil rozvody vody a ohrev-
né teleso na vodu. Následne nezisteným spôsobom 
a predmetom prekonal vstupné dvere do budovy fir-
my, kde poškodil neznámym spôsobom a predmetom 
vybavenie kancelárií a elektrické vedenie v kance-
láriách, zničil laserovú tlačiareň, tranzistorové rádio, 
mikrovlnnú rúru, LED TV a odcudzil notebook nezná-
mej značky. Pre K. K. zo SNV poškodením obytného 
karavanu spôsobil škodu v celkovej výške 5 360 € 
a poškodenej firme spôsobil poškodením zariadení 
a krádežou škodu v celkovej výške 9 000 €. Celková 
škoda bola spôsobená vo výške 14 360 €. Poverený 
príslušník OO PZ SNV v danej veci začal trestné stíha-
nie za prečin krádež v súbehu s prečinom poškodzo-
vanie cudzej veci. 

SPRAVODAJSTVO

V minulom čísle Ička sme informovali o možnosti získať po-
užívaný laptop z Veľkej Británie. Za projektom Digitálny an-
jel stoja rádio RTI a podnikateľ Ján Telenský. Na Radnicu 
v Spišskej Novej Vsi prišlo v priebehu niekoľkých týždňov 
približne tridsať žiadostí o dar, ktorý pomôže deťom i se-
niorom. V polovici mája zasadla komisia, ktorá určila prvých 
obdarovaných. Celkovo 13 notebookov poputuje do rôz-
nych častí Spišskej Novej Vsi. „Dostali sme desiatky žiadostí,  
takže sme nemohli ihneď uspokojiť všetkých. V prvom 
kole sme sa snažili dať notebook tam, kde ho môže vyu-
žívať čo najviac ľudí. Ďalšou prioritou boli študenti, ktorí 

ho budú využívať na štúdium. Tí, ktorí notebook nezískali, 
nemusia byť smutní. Vďaka aktivite poslanca mestského 
zastupiteľstva Adnana Akrama prídu do nášho mesta ďal-
šie notebooky a Digitálny anjel poteší ďalších záujemcov, 
ktorí počítač potrebujú a správne využijú,“ uviedol primátor 
mesta Ján Volný. V prvej várke išli počítače do charity, do-
mova dôchodcov, detského domova, ale aj do Materského 
centra Dietka či do dielne pre mentálne postihnutých. No-
tebook potešil aj viaceré rodiny či jednotlivcov, ktorí môžu 
pomocou nich komunikovať so svetom a získavať ďalšie in-
formácie. (tre)

Prísť s niečím novým a uspieť, nebýva často celkom jedno-
duché. Preto sa nebolo čo čudovať, že členovia miešaného 
speváckeho zboru Cantus Villa Nova (CVN) s veľkým napä-
tím prežívali chvíle prípravy benefičného koncertu, ktorý sa 
uskutočnil 13. mája v evanjelickom kostole. Jeho realizácia 
sa začala impulzom od Márie Šiškovej, členky spev. zboru 
a logopedičky 2,5-ročného chlapca, trpiaceho ťažkou choro-
bou (lisencefáliou). Na koncerte sa zbor predstavil sakrálnymi, 
ale aj svetskými skladbami a zaujal poslucháčov nádhernou 
farbou a priebojným zvukom. Ako hosťa si pozval komorný 
spevácky zbor Chorus Minor, ktorý pôsobí pri ZUŠ v Levoči 
pod vedením Márie Kamenickej. Jeho kultivovaný prejav 
sakrálnych skladieb Z. Lukáša zanechal v poslucháčoch silný 
umelecký zážitok. Takmer samozrejmou súčasťou koncertov 
v priestoroch kostolov je organová hra. Úvod a záver koncertu 
teda patril skladbám J. S. Bacha a F. Mendelsohna-Barthol-
dyho v podaní Miroslava Kopnického, pedagóga na PdF KU 

a regenschoriho v Chráme sv. Jakuba v Levoči. Zaujímavým 
zážitkom bol súzvuk dua Galiny Fľakovej (husle) a Mareka 
Kamenického (klasická gitara). Pozitívnym osviežením kon-
certu bolo aj vystúpenie Martina Loumu (keyboard), ktorý 
milo prekvapil interpretáciou skladby Jona Schmidta - The 
Game Day. V závere zazneli úprimné slová M. Šiškovej: „My 
sme dnes spoločne našli zmysel v pomoci tým, ktorí našu 
pomoc potrebujú. Naša srdečná a úprimná vďaka patrí vám 
všetkým, ktorí ste dnes prišli a svojou prítomnosťou a darmi 
vyjadrili vašu podporu zraniteľnému človiečikovi, ktorý ešte 
netuší o našom svete. Má svoj svet, svoje emócie, je mu 
najlepšie u jeho najvzácnejších, u rodičov. Svojou aktívnou 
účasťou a finančnou podporou ste prispeli k tomu, aby sme 
im aspoň na krátky čas pomohli zvládnuť náročné situácie 
spojené s liečbou a nevyhnutnou starostlivosťou o ich vy-
túženého Šimonka.“ Dobrá vec sa podarila, všetkým vám zo 
srdca Ďakujeme! Mgr. art. Igor Grega

Tradičné ručné zvonenie a tradícia zvonárov na Slovensku 
boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva a je snahou, aby tento unikátny kultúrny 
fenomén bol súčasťou celosvetového zoznamu kultúrneho 
dedičstva UNESCO. 
K posledným ostrovčekom ručného zvonenia na Slovensku 
patria regióny Spiš a Gemer, kde túto tradičnú profesiu vyko-
návajú žijúci zvonári, zvonárky či mladí nadšenci.
Na pôde Spišského osvetového strediska v Spišskej 
Novej Vsi vznikol jedinečný dokument, ktorý sa venuje tejto 
problematike. Dokumentárny film „Ručné zvonenie na 
Železnej ceste“ sa snažil cez filmovú kameru, prostredníc-
tvom „oral history“, zachytiť príbehy zvonárov v obciach Po-

ráč, Štós, Gemerská Poloma, Gelnica a Smolník. 
Ako spomína jeden z protagonistov filmu: „... každý zvon 
má svoju dušu, a tým nás volá k sebe...“ Zvon volá a ozna-
muje, je to „žijúca bytosť“ oslovujúca každého - veriaceho, 
neveriaceho, ateistu. Stáročia slúži v rukách človeka a pre 
človeka ako artefakt jeho duchovného a kultúrneho odkazu. 
Iba skutočná ľudská ruka mu dáva ten pravý úder vnímajúc 
citlivosť jeho srdca a rozoznieva ho do melódie, ktorú mu 
určil jeho tvorca.
Premiéra filmu sa uskutoční 11. júna 2015 o 10.00 hod. 
v Kine Mier v Spišskej Novej Vsi. Vstup voľný.

Spišské osvetové stredisko, Mgr. Monika Tkáčová
http://osvetasnv.sk, http://facebook.com/osvetasnv

ANJEL OBDAROVAL PRVÝCH ĽUDÍ 
NOTEBOOKMI

CANTUS VILLA NOVA A JEHO HOSTIA 
PODPORILI SPOLU DOBRÚ VEC

RUČNÉ ZVONENIE ZACHYTENÉ 
V UNIKÁTNOM DOKUMENTE...

VYHRAJTE KÚPEĽNÝ POBYT
Začiatkom júna prejde Cez Slovensko na bicykli za 5 dní pelotón tvorený hendikepova-
nými športovcami a známymi slovenskými osobnosťami. Účastníkov privítame 5. júna 
o 14.00 hod. aj v Sp. Novej Vsi v rámci podujatia Mesto plné detí. Ich príjazd bude spojený 
aj s predajom tomboly. Vyhrať môžete napr. kúpeľný pobyt v Trenčianskych Tepliciach.
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né vyhrážanie obvinil M. M. zo SNV, ktorý po viacerých 
predchádzajúcich dlhodobých hádkach 9. 5. 2015 fy-
zicky napadol svoju matku L. M. tak, že z kuchynskej 
linky vybral nôž a tento jej priložil ku krku. Vyhrážal sa 
aj podpálením bytu. Po tom, čo sa poškodená bránila, 
ju kopol do oblasti stehna a boku, čím u L. M. vzbudil 
dôvodnú obavu o jej život a zdravie. Obvinený M. M. 
bol na základe príkazu sudcu Okresného súdu v SNV 
12. 5. 2015 vzatý a eskortovaný do Ústavu na výkon 
väzby a výkon trestu odňatia slobody, Košice.

Z činnosti MsP v SNV
Na základe oznámenia hliadka MsP 16. 4. 2015 
o 3.30 hod. preverila podozrenie z priestupku proti 
občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa mala dopus-
tiť A. K. zo SNV. Menovaná oznamovateľke v skorých 
ranných hodinách údajne vypla bytový hlavný istič el. 
prúdu a sypala zeminu a štrk na okná a parapety, čím 
ju obťažovala. Priestupok v riešení.

Na základe telefonického oznamu bola 24. 4. 2015 
o 21.30 hod. hliadka MsP vyslaná na Radlinského ul., 
kde poskytla pomoc vodičovi osobného motorového 
vozidla Opel Š. H. zo Sp. Štiavnika. Menovaný hliadke 
oznámil, že počas jazdy došlo k poruche jeho vozidla, 
pričom na mieste nebolo možné spoločnými silami 
závadu odstrániť, preto bolo na požiadanie vodiča 
vozidlo hliadkou odtiahnuté na parkovisko na Sloven-
skej ul., kde si ho majiteľ následne zabezpečil a tiež vo 
vlastnej réžii sa postaral o odstránenie závady.

Na základe telefonického oznámenia operačné-
ho pracovníka OR PZ SR hliadka MsP 25. 4. 2015 
o 2.40 hod. vykonala asistenciu pracovníkom RZP 
a HaZZ SNV, pri vstupe do bytu. Na mieste bolo zis-
tené, že obyvateľka bytu M. P. SNV vo vnútri vplyvom 
zlého zdravotného stavu spadla a spôsobila si pora-
nenie, pričom nebola schopná si sama pomôcť ani 
otvoriť dvere lekárskej pohotovostnej službe, ktorá 
jej chcela poskytnúť ošetrenie. Príslušníci HaZZ na 
mieste vošli cez balkón do bytu a byt sprístupnili. 
Lekárskym personálom bolo následne poskytnuté 
ošetrenie. 

Na základe telefonického oznámenia našla hliadka 
MsP 26. 4. 2015 o 21.30 hod. na Levočskej ul. v blíz-
kosti kruhového objazdu muža na invalidnom vozíku. 
Jednalo sa o P. S. zo SNV. Menovaného hliadka od-
tlačila na vozíku až priamo do bytu, nakoľko menovaný 
nebol schopný sám sa dopraviť domov. Bol pod vply-
vom alkoholu, zranenie nemal a s hliadkou komuniko-
val.

Hliadka MsP bola 7. 5. 2015 o 20.25 hod. na zák-
lade telefonického oznámenia vyslaná do prevádzky 
na Zimnú ul., kde malo dôjsť k poškodeniu majetku 
zákazníkom. Hliadka MsP na mieste zistila, že B. S. zo 
SNV podľa tvrdenia svedkov udalosti hodil pohár do 
zariadenia na príjem satelitného signálu, čím spôsobil 
majiteľovi prevádzky škodu cca 350 eur. Pre podo-
zrenie z uvedeného skutku bola na miesto privolaná 
hliadka PZ SR, ktorá vec prevzala k ďalšej realizácii.

Na základe anonymného oznámenia hliadka 8. 5. 
2015 o 17.50 hod. po príchode na Potočnú ul. asis-
tovala hliadke PZ SR, ktorá preverovala oznámenie 
o fyzickom napádaní viacerých osôb. Vec v šetrení 
hliadky PZ SR. 

Na Mlynskej ul. v priestore kruhovej križovatky bola 
hliadkou MsP 8. 5. 2015 o 18.00 hod. zistená malole-
tá osoba, ktorá sa stratila. Jednalo sa o M. H. zo SNV, 
ktorá bola následné odovzdaná príbuznému, ktorý ju 
hľadal spolu s jej matkou D. Ž. Protiprávne konanie 
zistené nebolo.

Hliadka MsP 11. 5. 2015 o 19.55 hod. zistila, že po 
Školskej a Hviezdoslavovej ul. viedol vozidlo Peuge-
ot vodič pod vplyvom alkoholu. Jednalo sa o J. A. zo 
Svidníka. Vodič vozidlo zaparkoval pri bráne MsP, 
snažil sa z miesta ujsť, v čom mu bolo zabránené prí-
slušníkmi MsP, následne bola vec oznámená na OO 
PZ SR, ktorá vec realizuje. Vodič dychovú skúšku 
odmietol.

Na pozvanie speváckeho zboru JASOŇ navštívili v dňoch 8. 
- 10. 5. 2015 speváci miešaného speváckeho zboru CHO-
RUS IGLOVIA družobné mesto Havlíčkův Brod. 
Spišskonovoveský zbor bol pozvaný na oslavy Stamico-
vých slávností. Prekvapenie pre CHORUS IGLOVIA bolo 
stretnutie s primátorom Spišskej Novej Vsi Jánom Volným 
na námestí v Havlíčkovom Brode (viď foto). Koncertný ve-
čer bol venovaný obom zborom, ktoré striedavo predviedli 
svoj program v Kostole sv. rodiny. Speváci zo Spišskej No-
vej Vsi zaspievali 14 skladieb v dvoch blokoch. Diváci ne-
šetrili potleskom a i napriek skoro 2 hodinám programu 
sa im nechcelo odísť. Po koncerte ešte „Chorusáci“ stihli 
nočnú videoprojekciu na námestí, venovanú vzniku a his-
tórii Havlíčkovho Brodu. 
V sobotu čakalo spevákov veľké úsilie, pretože to si určite 
vyžadoval druhý koncert, ktorý bol na Havlíčkovom námestí. 
Spievali opäť oba zbory, JASOŇ i CHORUS IGLOVIA, ale 

tentoraz vonku na krytej a ozvučenej tribúne. 
Po takomto výkone veľmi dobre padlo voľno a večerné po-
sedenie oboch zborov, ktoré len utvrdilo priateľstvo me-
dzi nimi. 
Oba koncerty zhodnotila dirigentka CHI Marta Nováková: 
„Príprave oboch koncertov sme venovali skutočne veľa 
času i energie a som veľmi rada, že môžem skonštato-
vať, že tento čas i úsilie boli adekvátne a úspešne zúžit-
kované a divákmi ocenené. Zaspievali sme na oboch 
koncertoch spolu 32 (!) skladieb, z ktorých iba 2 sa opa-
kovali, pričom veľká väčšina spevákov ich spievala spa-
mäti. Spievali sme piesne v slovenčine i češtine, ale aj 
v ďalších siedmich jazykoch.“
Okrem samotných koncertov si Spišiaci stihli pozrieť aj 
historické mestá Český Krumlov, Jihlavu i Telč, ktoré len 
umocnili ich krásne zážitky z celého zájazdu.

Igor Murko, foto: František Kafka

CHORUS IGLOVIA VYSTÚPIL 
V HAVLÍČKOVOM BRODE

V dňoch 23. a 24. apríla sa DS 
Hviezdoslav pri MKC Spišská 
Nová Ves zúčastnil 48. roč-
níka Palárikovej Rakovej. Na 
tomto súťažnom festivale sa 
súbor predstavil po jedenásty-
krát, teraz s divadelnou hrou 
Ivana Stodolu: Náš pán mi-
nister, pod režijnou taktovkou  
Albína Medúza. Divadelný sú-
bor získal Cenu mladého di-
váka a bronzovú medailu 
Jána Palárika. MO

ÚSPEŠNÝ DS HVIEZDOSLAV
DS Hviezdoslav na 48. ročníku Palárikovej Rakovej opäť bodoval.

V zmysle Zásad a postupov pre udeľovanie verejných oce-
není Košického samosprávneho kraja vyzývame občanov 
mesta, inštitúcie a podnikateľské subjekty o zaslanie ná-
vrhov na udelenie ocenení pre významné osobnosti a ko-
lektívy nášho mesta.
Cenu Košického samosprávneho kraja udeľuje zastupi-
teľstvo KSK občanom a kolektívom za osobitný prínos pre 
rozvoj samosprávneho kraja, za činy statočnosti, ľudskosti 
a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté 
v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistic-
kej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športo-
vej činnosti.
Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja udeľuje 
predseda KSK za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho 

kraja, za vynikajúce výkony, významné výsledky a mimoriadne 
zásluhy vo vedeckej, vzdelávacej, technickej, umeleckej, 
športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.
Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja ude-
ľuje predseda KSK za aktívnu činnosť poslancom zastupiteľ-
stva a vynikajúcim osobnostiam ako morálne ocenenie za 
významný podiel na rozvoji KSK, pri príležitosti významného 
jubilea významných osobností KSK alebo pri príležitosti náv-
števy KSK významnými osobnosťami.
Návrhy na udelenie ocenení je potrebné zaslať na ad-
resu: Mestský úrad, Kancelária primátora, Radničné ná-
mestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
alebo na e-mailovú adresu andrea.jancikova@mestosnv.sk 
najneskôr do 31. augusta 2015. 

NAVRHNITE LAUREÁTOV
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Mesto Spišská Nová Ves ponúka na odkúpenie  
voľný 2-izbový byt v bytovom dome Filinského č. 9  

(súpis. č. 3077), na parc. č. KN-C 9240/3 v Sp. Novej Vsi,  
za kúpnu cenu, ktorá presiahne sumu 28 941,00 €.

Podmienky prevodu vlastníctva sú uverejnené na úradnej tabuli  
a internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves.
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YZačiatkom apríla boli orezané stromy v záhradkárskej 
osade na Blaumonte. Nachádzali sa totiž v ochran-
nom pásme vysokonapäťového vedenia. Pre 
Východoslovenskú distribučnú spoločnosť ako vlast-
níka energetických zariadení zabezpečila orez dodá-
vateľská firma. Nevyhnutný bol z dôvodu zabezpečenia 
spoľahlivej a plynulej prevádzky, ochrany života a zdra-
via osôb a ochrany majetku. Distribučná spoločnosť 
upozorňuje občanov, že v priebehu tohto roka ešte 
výrez a orez porastov v ochrannom pásme VN vede-
ní bude pokračovať. Vyzýva preto vlastníkov/správcov 
nehnuteľností, aby si ich zabezpečili.

CVČ Adam v spolupráci so základnými školami okresu 
zorganizovali 14. 4. základné kolá futbalového turnaja 
McDonald Cup pre žiakov 1. – 4. ročníka základných 
škôl. Svoje sily si zmerali v troch skupinách, z ktorých 
najlepšie družstvá postúpili do okresného kola. To pre-
behlo 29. 4. na multifunkčnom ihrisku ZŠ Z. Nejedlé-
ho. Prvé miesto získala ZŠ Z. Nejedlého SNV, ktorá 
zároveň postúpila do krajského kola. Striebornú prieč-
ku obsadila ZŠ sv. J. Krstiteľa Sp. Vlachy a na treťom 
mieste sa umiestnila ZŠ Komenského SNV.

Aprílová prednáška v Multicentre sa niesla v zname-
ní poznania exotickej krajiny Filipín. Prednášajúcim 
bol Mgr. Vincent Kultán z firmy Korál, ktorý sa spolu 
s RNDr. Slavomírom Danielom zúčastnil geofyzikálnej 
expedície do tejto krajiny, ktorú tvorí 7 107 ostrovov. 
Téma prednášky: „Krátky pohľad Európana na fili-
pínsky geologický prieskum“.

Od 16. 4. v čase od 6.00 hod. prebiehala na celom 
území Slovenska nepretržite 24 hodín dopravno-
-preventívna akcia Rýchlostný maratón. V rámci nej 
551 príslušníkov policajného zboru vykonávalo kontrolu 
na 844 úsekoch, ktoré navrhli občania. V Sp. Novej Vsi 
kontrolovali vodičov na uliciach Duklianska, Školská, 
Radlinského, Gorkého, Elektrárenská, ale aj v Novo-
veskej Hute a Ferčekovciach. Zamerali sa pritom najmä 
na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti. Akcia 
prebiehala vo všetkých 22 európskych štátoch, ktoré 
združuje Medzinárodná stavovská organizácia TISPOL.

16. 4. začala rybárom pstruhová sezóna. Na Rybní-
koch v Novoveskej Hute rybári každoročne dochovajú 
7 až 10 tis. ks pstruha potočného. Pomáhajú im pri tom 
aj chlapci z krúžku Mladý rybár.

CVČ Adam v spolupráci s Mestom Sp. Nová Ves uspo-
riadalo 17. 4. obvodné majstrovstvá v mixvolejbale 
školských pracovníkov. Súťaže sa tento rok zúčastni-
lo spolu 13 družstiev zo Sp. Novej Vsi i okolitých obcí. 
Najlepšie športové výkony predviedol tím Gymnázia na 
Školskej ul. V poradí druhý najlepší bol kolektív Gym-
názia na Javorovej ul. Tretie miesto získalo družstvo ZŠ 
Z. Nejedlého.

V Slovenskom raji sa 17. – 19. 4. konalo školenie 
strážcov národných parkov a chránených krajin-
ných území. Zúčastnili sa ho strážcovia zo Slovenska, 
Čiech, Poľska a Maďarska. V rámci neho si vymenili 
skúsenosti pri riešení problematiky priestupkov v jed-
notlivých národných parkoch a chránených územiach. 
V Slovenskom raji v súčasnosti najväčšie problémy ro-
bia autá, snežné skútre, motorky a štvorkolky, na kto-
rých sa ľudia bezohľadne preháňajú po prírode.

V sobotu 18. 4. sa v tunajšej ZOO zišlo približne 
80 dobrovoľníkov z firmy Embraco Slovakia a Združe-
nia rodičov a priateľov diabetických detí Spišiačik, aby 
pomohli pri upratovaní pred blížiacou sa sezónou. 
Počas dňa hrabali lístie, čistili chodníky a odpratávali 
odpad. Na takejto akcii sa spoločne stretli už po devia-
tykrát. Okrem upratovania si zároveň opäť adoptovali 
zvieratká. V prípade Embraca to boli kapybary a jaguár. 
Členovia Spišiačika si už tradične osvojili dikobrazov.

Členovia Klubu spišských strelcov sa 18. 4. stretli 
pri bývalej vojenskej strelnici. Vyzbrojení motykami, 
hrabľami, krompáčmi a vrecami na odpad upratovali 
blízky lesík a vyčistili studničku.

18. 4. sa v Koncertnej sieni Reduty konal už XIX. Ples 
ľudí s dobrým srdcom. Zabaviť sa sem prišlo viac ako 
180 ľudí. Pripravený bol pestrý program, v rámci kto-
rého vystúpili napr. deti MŠ J. Hanulu, mažoretky CVČ 

Rok M. R. Štefánika (4. 5. 2014 – 21. 7. 2015) zame-
ral spišskonovoveský Klub Spoločnosti M. R. Štefánika 
(KSMRŠ) na priblíženie jeho života, vedeckej, politickej čin-
nosti a spätosti so Spišom hlavne medzi spišskonovoveskou 
mládežou v MŠ, ZŠ, v miestnom gymnáziu i ZŠ v Spišských 
Vlachoch. Významnou mierou k tomu prispelo pripravené vi-
deo, výstavky kníh i prezentácie, ktoré predstavovali od júna 
minulého roku do januára t. r. gymnazistky Mária Dzurňáková, 
Linda Gajdošová, Nikola Blahovská a Katarína Kalafutová 
spolu s podpredsedníčkou klubu Mgr. Jolanou Prochotskou. 
Zároveň v spolupráci s mestom a Gymnáziom na Školskej 
ulici vyhlásil klub výtvarnú súťaž s názvom Generál M. R. 
Štefánik mojimi očami, mojím srdcom, do ktorej bolo 
prihlásených spolu 119 prác z nášho mesta, Levoče 
a Popradu. Súťažilo sa v štyroch kategóriách: 1. stupeň 
ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ. Vyhodnotenie súťaže sa stalo 
súčasťou pietnej spomienky k 96. výročiu úmrtia M. R. Štefá-
nika, ktorá sa konala 4. mája pri pomníku za účasti primátora 
mesta Jána Volného, prednostky mestského úradu Jely Bed-
nárovej, predsedu Zväzu vojakov SR – Klubu SNV Ladislava 
Janíčka, zástupcov Slovenského zväzu protifašistických bo-
jovníkov – ZO SNV, riaditeľa MKC Emila Labaja, zástupcov 
spoločenských organizácií, dôchodcov, sympatizantov a mlá-
deže. Atmosféru slávnostnej chvíle umocnili verše Františka 
Hadri-Drevenického v podaní Alžbety Gburíkovej, vystúpenie 
husľového kvarteta vedeného Petrom Šterbákom a flautové 
trio vedené Denisou Kotradyovou zo ZUŠ na Fabiniho ulici. 
Výsledky výtvarnej súťaže boli nasledovné: 
1. stupeň ZŠ: 1. miesto: Oliver Krausz, 2. miesto: Samuel 
Špirko, 3. miesto: Emma Hnatkovičová
2. stupeň ZŠ: 1. miesto: Zuzana Lapšanská, 2. miesto: 
Alica Matisová, 3. miesto: Filip Čech

Žiaci SŠ: 1. miesto: Judita Ambrozová (Gymnázium, 
Školská, SNV), 2. miesto: Veronika Bendžalová
Žiaci ZUŠ: 1. miesto: Zina Michaleková, 2. miesto: 
Gabriela Goldbergerová, 3. miesto: Timea Repaská.
Diplomy, hodnotné knižné a vecné ceny venované mestom 
odovzdali víťazom primátor mesta a predsedníčka KSMRŠ 
Ružena Kormošová. Súťaž podporili Spoločnosť M. R. Šte-
fánika na Slovensku a OZ EPEUS pri Gymnáziu na Školskej 
ulici. Verejnosť mala možnosť pozrieť si najkrajšie práce vo 
vestibule mestského úradu. Všetci účastníci obdržali certi-
fikáty o účasti so Štefánikovou podobizňou a vyobrazením 
Bradla. KoR

GENERÁL M. R. ŠTEFÁNIK MOJIMI 
OČAMI, MOJÍM SRDCOM...

28. až 30. apríla sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre konal 
23. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných od-
borných škôl s názvom Mladý tvorca. Výstava sa konala pod 

záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, 
ktorý ju prišiel aj oficiálne otvoriť. 
Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi sa ako jedna z dvoch 
stredných škôl Košického kraja na tejto výstave zúčastnila.
Žiaci Peter Novák, Natália Hanesová, Petra Jevošová 
a Dagmar Feňarová spolu s učiteľkou Ing. Zuzanou Sar-
novou prezentovali svoje vedomosti získané na odborných 
predmetoch školského vzdelávacieho programu hotelierstvo 
a cestovný ruch a prakticky ich uplatnili pri tvorbe prezen-
tačného stánku školy. V komunikácii s návštevníkmi výstavy 
sa snažili podať čo najviac zaujímavých informácií o škole, 
meste Spišská Nová Ves a jej okolí s cieľom zvýšenia záujmu 
o cestovný ruch na Spiši. 
Súčasťou výstavy Mladý tvorca bola aj súťaž TOP turistická 
destinácia regiónu. Naši žiaci sa zúčastnili súťaže prípravou 
reklamného materiálu a prezentáciou s videom o turistickom 
chodníku Suchá Belá v Slovenskom raji. 
Za účasť na tejto expozícii získala Hotelová akadémia čestné 
uznanie a pochvalu hodnotiacej komisie za prezentáciu 
nášho regiónu. 
Príjemné dojmy z akcie sú potvrdením toho, že Štátny vzdelá-
vací program hotelierstva a cestovného ruchu má svoje opod-
statnenie a význam. KM

HOTELOVÁ AKADÉMIA NA CELOŠTÁTNEJ 
PREZENTAČNEJ VÝSTAVE
Hoteláci boli úspešní na celoslovenskej výstave Mladý tvorca a súťaži TOP turistická 
destinácia regiónu.

Sprava: víťazi 1. kategórie súťaže: 1. Oliver Krausz, 
2. Samuel Špirko a 3. Emma Hnatkovičová zo ZŠ Ko-
menského s prednostkou MsÚ Ing. Jelou Bednáro-
vou a primátorom mesta PhDr. Jánom Volným, PhD. 
(Foto: Mgr. Andrea Baluchová)
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študentka Univerzity J. A. Komenského Antónia Marto-
fová. Program si pripravili i samotní hostia. Podujatie 
zorganizovala Spišská katolícka charita v spolupráci 
s Mestským kultúrnym centrom a so Slovenským zvä-
zom zdravotne postihnutých Klubom detí a mládeže.

Počas víkendu 18. – 19. 4. sa v Slovenskom raji stretli 
desiatky ochrancov prírody zo Slovenska i zahraničia, 
vodáci, športovci a dobrovoľníci na čistení rieky Hor-
nád. Pracovníci Správy Národného parku Slovenský 
raj začali s čistením už dva týždne pred samotnou 
akciou. V prvý deň akcie vyzbierali spolu približne 
100 vriec plných odpadu. Čistenie im komplikovali 
popadané stromy do kaňonu Hornádu, na ktorých 
sa zachytával odpad. Vodáci sa preto museli cez ne 
prerezávať a prekliesňovať. Ochranári plánujú vodákov 
pustiť aj do prísne chránených zákutí Hornádu. Ak sa 
im podarí vybaviť všetky potrebné povolenia, pravde-
podobne by k tomu malo dôjsť už v lete. Splavovať 
ho však budú môcť len organizovane a pod dohľa-
dom ochranárov.

Celonárodných osláv 200. výročia narodenia Ľ. V. 
Štúra vo Zvolene sa 18. – 19. 4. zúčastnil aj Miestny 
odbor Matice slovenskej (MO MS) vedený Mgr. J. Pro-
chotskou.

Tanečné divadlo ATaK uviedlo 19. 4. v Kine Mier in-
scenáciu s názvom ShALOME. Diváci mali možnosť 
pozrieť si biblický príbeh o Jánovi Krstiteľovi, Herode-
sovi a Herodias a jej zvodnej dcére Salome. Podujatie 
zorganizovalo Mestské kultúrne centrum v spolupráci 
s Farským úradom v Sp. Novej Vsi.

20. 4. poéziu V. Roya v Spišskej knižnici recitovali 
P. König, J. Gavlák, A. Wachterová s vnučkou Erikou, 
L. Frankovič, M. Findurová a študenti Gymnázia, Škol-
ská ulica P. Špaková, M. Geletka a J. Okály.

21. 4. v základných školách prebiehalo Testova-
nie 9 – 2015, v rámci ktorého mali deviataci možnosť 
overiť si svoje vedomosti. V Sp. Novej Vsi písali žiaci 
testy v siedmich základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta a na ZŠ sv. Cyrila a Metoda. Do in-
ternetového testovania sa zapojilo 15 žiakov ZŠ Nad 
Medzou formou of-line testovania. 

21. a 24. 4. predškoláci MŠ S. Tomášika a MŠ 
Komenského ul. spoznávali osobnosť Ľ. Štúra. 
Zoznámili sa s knihami, fotografiami, písomnosťami, 
o ktorých si porozprávali s predsedníčkou MO MS 
Mgr. J. Prochotskou.

S cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a plynu-
losti cestnej premávky sa 22. 4. na cestách Košické-
ho kraja uskutočnila kontrola. Policajti sa pri nej za-
merali najmä na dodržiavanie rýchlosti jazdy a zákazu 
používania mobilov počas vedenia vozidla. Kontrola 
objektívnej zodpovednosti v obmedzenej miere pre-
behla 23. 4. aj na území okresu Sp. Nová Ves.

Každoročne si 22. 4. pripomíname Deň Zeme. Tento 
sviatok vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie 
životného prostredia. V Sp. Novej Vsi pri tejto príleži-
tosti prebiehali v základných školách rôzne aktivity. 
Slovenské technické múzeum v spolupráci s Baníckym 
spolkom Spiš pripravilo 23. 4. v Multicentre prednáš-
kovo-prezentačný maratón.

22. 4. sa v zasadačke MsÚ v Sp. Novej Vsi uskutočni-
lo regionálne kolo 10. ročníka celoslovenskej súťaže 
Mladý Európan 2015. Zúčastnili sa jej 4 trojčlenné 
tímy žiakov druhých a tretích ročníkov stredných škôl 
okresu Sp. Nová Ves. Víťazmi sa stali žiaci Gymná-
zia na Javorovej ul. v zložení Daniel Hanuščin, Karin 
Štiffelová a Andrea Lengvarská. Zároveň postúpili do 
národného kola, ktoré sa uskutoční 4. 6. v Bratislave.

Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komu-
nikačných technológiách, ktorý sa každoročne koná 
štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Predstavuje príleži-
tosť pre všetky dievčatá navštíviť podniky, organizá-
cie a školy, ktoré pracujú v tomto odvetví alebo majú 
v rámci podniku IT oddelenia. Šesť stredoškoláčok zo 
Sp. Novej Vsi, Prešova či Martina tak navštívilo 23. 4. 
spišskonovoveskú firmu K_Corp, ktorá sa ako jediná 

V súvislosti s prevádzkovaním Regionálneho centra zhod-
nocovania biologicky rozložiteľných odpadov Mesto Spiš-
ská Nová Ves rozširuje zber BIO odpadu do ďalších lokalít.
Medzi BIO odpad patrí tzv. zelený odpad – pokosená tráva, 
lístie, konáre, zvyšky ovocia a zeleniny. Rozšírenie zberu sa 
týka občanov bývajúcich v rodinných domoch v lokalite MsV 
č. 7 – staré mesto (východ) – ulice: Mlynská, Brusník, 
Drevárska, J. Hanulu, Čsl. armády, Ing. O. Kožucha, 
I. Krasku, Škultétyho, Zábojského, Zvonárska, Rybár-
ska, Pod Tepličkou. 
Občania bývajúci v rodinných domoch na horeuvedených 
uliciach, ktorí doteraz nemali možnosť BIO odpad triediť, 
sa môžu do zberu zapojiť vyplnením návratky. Vyplnené ná-
vratky môžu občania odovzdať v podateľni Mestského úradu, 
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Uzá-

vierka návratiek je 15. júna. Záujemcom bude pridelená 
samostatná hnedá zberová nádoba o objeme 240 l. Zberové 
nádoby budú do jednotlivých rodinných domov prideľované 
priebežne. 
Rozvoz nádob pre občanov z lokality MsV č. 7 v zmysle 
doručených návratiek budeme realizovať 23. júna v čase 
od 12.00 do 14.00 h. Upozorňujeme občanov, že pri 
preberaní nádoby je potrebné sa preukázať platným 
OP. 
Občania, ktorí nebudú v uvedenom čase zastihnutí, ako i ob-
čania, ktorí nestihli kampaň v MsV č. 9 a 6, si môžu zberovú 
nádobu vyzdvihnúť v areáli Regionálneho centra zhodnoco-
vania biologicky rozložiteľných odpadov, Kúdelník 2, Spiš-
ská Nová Ves - pracovný piatok v čase od 8.00 do 14.00 h 
okrem 5. 6. 2015. MsÚ, odd. komunálneho servisu

NÁVRATKA – ZBER BIO - ODPADU
Lokalita: MsV č. 7 – staré mesto - východ

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

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

Tel.: ...............................................................................................................................................

ROZŠÍRENIE ZBERU BIO ODPADU

Naše mesto vychováva šikovné a talentované Spišiačky, ktoré nás už od-
mala úspešne reprezentujú. Máte pocit, že píšeme o športovcoch? Vý-
nimočne nie, posledný mesiac bol úspešný pre speváčky a recitátorky. 
Jeden z najmladších talentov nájdeme v evanjelickej materskej škole. 
V Martine sa 6. mája stretli súťažiaci druhého ročníka celoslovenskej 
speváckej súťaže Duchovná pieseň. V prvej kategórii vyhrala Stela 
Kleinová (foto) z Evanjelickej materskej školy v Spišskej Novej Vsi: 
„Okrem povinnej piesni sme si vybrali ešte jednu. V našej kategórii 
súťažili deti od troch do šiestich rokov. Som rada, že som vyhrala, 
ale keď budem veľká, nechcem byť speváčka, radšej tanečníčka 
alebo učiteľka.“
V máji potvrdila svoje kvality aj 18-ročná Alžbeta Gburíková z Gymná-
zia na Školskej ulici. Tá vyhrala celoslovenské kolo Vansovej Lomničky 
v Banskej Bystrici. „Recitujem od základnej školy a som rada, že sa 
mi podarilo uspieť na najvýznamnejšej súťaži v prednese žien. Bola 
som v najmladšej kategórii jediná z Košického kraja,“ hovorí Alžbeta, 
ktorá bude medzitým reprezentovať Spišskú Novú Ves aj na celosloven-
skom kole súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. (tre)

DIEVČENSKÉ TALENTY NÁS 
REPREZENTOVALI SKVELE

Bezprostredná, usmievavá, milá. Vždy obklopená deťmi, ne-
utíchajúcim záujmom o jej knihy, o podpis, o fotografiu s ňou. 
Taká je Gabika Futová!
Autorka, ktorá veľmi dobre rozumie detskému vnímaniu 
a chápaniu sveta a vo svojich knihách sa vyjadruje rečou, 
vďaka ktorej zasa deti veľmi dobre rozumejú jej. A to je tým 

dôvodom, prečo je v súčasnosti jednou z najčítanejších  
autoriek kníh pre deti a mládež na Slovensku. Písaniu pre 
deti sa venuje pätnásť rokov a za ten čas si našla veľa priaz-
nivcov nielen medzi deťmi, ale aj medzi dospelými. Jej meno 
je v detských oddeleniach knižníc tým najfrekventovanejším. 
Knihy, ktorých je autorkou, putujú z rúk do rúk, od čitateľa 
k čitateľovi, sú obdobia, keď je na ne poradovník, úryvky 
z nich sú často prezentované v rámci recitačných súťaží, 
v časopisoch pre deti.
Sme radi, že si pani Futová, popri svojej práci a množstve 
aktivít, našla čas aj pre čitateľov Spišskej knižnice. Záujem 
o besedu bol veľký, zúčastnilo sa jej 65 štvrtákov zo štyroch 
ZŠ nášho mesta. Deti zaujala najmä svojou láskou k zvie-
ratkám, svojím humorom a tým, že v júni má pre ne – nás, 
novú knihu o škriatkoch. Takže svetu čarodejníc, bosoriek, 
škriatkov ostáva verná. 
Od nás – z knižnice, odchádzali deti vysmiate, spokojné, 
s knihou s venovaním, s autogramom. Zostáva len dodať, 
sme radi, že sme takéto vzácne stretnutie mohli sprostred-
kovať. Mgr. Renáta Korbová

GABRIELA FUTOVÁ 
V SPIŠSKEJ KNIŽNICI
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Yna Spiši zapojila do tohto projektu. 

V Koncertnej sieni Reduty sa 23. 4. spišskonovo-
veskému publiku predstavila známa česká speváčka 
Lenka Filipová v rámci svojho koncertného turné 
Concertino. Počas vystúpenia predviedla bohatý re-
pertoár, najväčší úspech však mali jej kultové skladby.

CVČ Adam zorganizovalo 23. a 24. 4. obvodné kolo 
jubilejného 25. ročníka celoštátnej súťaže v speve 
ľudových piesní Slávik Slovenska 2015. V rámci nej 
svoj talent predviedli deti základných škôl mesta i oko-
lia. Súťažilo sa v troch kategóriách. Víťazi postúpili na 
okresné kolo, ktoré sa konalo 13. 5. v Koncertnej sieni 
Reduty.

CVČ Adam usporiadalo 24. 4. v areáli ZŠ Lipová ul. 
okresné kolo majstrovstiev v atletike študentov 
stredných škôl. Prihlásených bolo viac ako 160 súťa-
žiacich z 8 škôl zo Sp. Novej Vsi a Krompách. Víťazi 
jednotlivých disciplín postúpili na krajské kolo do Košíc.

Skupinka 50 dobrovoľníkov sa 25. 4. pustila do zve-
ľaďovania turistického chodníka vedúceho k Marku-
šovskému skalnému hríbu. Počas akcie upravovali 
chodník a zbierali odpadky. V ekologických aktivitách 
v Hornádskej kotline plánujú pokračovať aj naďalej. 
Počas letných mesiacov sa zamerajú na dôkladnejšie 
vyčistenie brehov Hornádu od naplaveného odpadu.

OZ Možnosť voľby v spolupráci so spišskonovo-
veským OZ Hana usporiadalo 27. 4. pred Levočskou 
bránou akciu, ktorej cieľom bolo zapojiť v čo najväčšej 
možnej miere verejnosť a vyjadriť nesúhlas s násilím 
páchaným na ženách podpísaním výzvy na urýchle-
nie ratifikácie a implementácie Istanbulského doho-
voru. Do kampane sa už zapojili aj spoločensky známe 
osobnosti – herci, speváci či športovci.

28. 4. sa stretli cvičenky s vedením Olympijského klu-
bu v Sp. Novej Vsi na spoločnom vyhodnotení druhej 
etapy projektu Vykročte za zdravím. Určený je pre 
ženy v strednom a vyššom veku, ktoré sa pod dozorom 
kvalifikovaných cvičiteliek venujú rôznym športovým 
aktivitám.

Primátor mesta Stará Ľubovňa pozval koncom apríla 
primátorov okresných miest Kežmarok, Levoča, Po-
prad, Prešov, Sabinov, Sp. Nová Ves i primátora Sp. 
Belej a podpredsedu Prešovského samosprávneho 
kraja Štefana Bieľaka na stretnutie s firmou špeciali-
zujúcou sa na získavanie zdrojov z rôznych programov 
a grantov Európskej únie pre verejný, ako aj súkromný 
sektor. Hlavnou témou stretnutia bol projekt pod ná-
zvom Tri rieky, jedna budúcnosť, ktorý predstavil Mi-
chal Kravčík z mimovládnej organizácie Ľudia a voda. 
Jeho cieľom je vytvoriť v oblasti Levočských vrchov 
súbor zásahov do krajiny, ktoré majú pomôcť predchá-
dzaniu povodní a zároveň majú zatraktívniť krajinu.

Spišskonovoveskú ZOO navštívili 1. 5. budúci stoma-
tológovia v rámci roadshow Spolu za zdravý a krásny 
úsmev. Jej cieľom bolo školiť ľudí a priučiť ich správ-
nemu spôsobu čistenia zubov a starostlivosti o ústnu 
dutinu.

Neinvestičný fond Slováci Slovákom v spolupráci 
s Mestským kultúrnym centrom a OZ Dotyk ľudskos-
ti Touch of humanity zorganizoval 1. a 2. 5. Spišský 
mládežnícky folklórny festival Zahrajte nám, muzi-
kanti. Zúčastnili sa ho súbory národnostných menšín 
zo Sene - Maďarsko, jaklovský rómsky súbor Romano 
Jilo a skupiny rusínskej národnosti Jedlička a Porača-
nik. Publiku sa predviedli aj súbory zahraničných Slo-
vákov z Rumunska, Srbska a Chorvátska. V programe 
nechýbali ani domáce folklórne súbory Čačina, Čači-
nare a Poračan. Podujatie odštartovalo prvý deň v am-
fiteátri Madaras parku a druhý deň sa pre nepriaznivé 
počasie presunulo do Obchodného centra Madaras.

V sobotu 2. 5. aj napriek upršanému počasiu prebie-
hal vo viacerých lokalitách národného parku 2. ročník 
Čistenia Slovenského raja. V pláne bolo poupratovať 
jeho osem hlavných trás, niektoré z nich však kvôli ne-
priaznivej predpovedi počasia vyčistili už v piatok. 

Slovenskí a českí vedci a študenti vypustili 2. 5. sko-
ro ráno na spišskonovoveskom letisku do stratosféry 

Obyvatelia našich sídlisk si stále viac všímajú technické za-
riadenia, ktoré sú inštalované na strechách obytných do-
mov. Takéto stavby mnohokrát vyvolávajú otázky o vplyve na 
zdravie človeka. Zástupcovia tých, ktorí sa obávajú vplyvu 
vysielačov mobilného signálu, sa stretli 6. mája na Radnici 
v Spišskej Novej Vsi s predstaviteľmi mesta a požiadali ich 
o pomoc. Primátor mesta Ján Volný, prednostka mestského 
úradu Jela Bednárová a vedúci oddelenia územného plá-
novania a stavebného poriadku Teodor Štubňa detailne 
vypočuli obyvateľov sídliska Tarča a prisľúbili, že sa budú 
problematike venovať hlbšie. „Samozrejme, že budeme 
obyvateľov mesta informovať o prípadných rizikách, ak 
nám ich potvrdia odborníci. V jednotlivých krajinách Eu-
rópskej únie sú na danú vec rôzne pohľady. My musíme 
v prvom rade rešpektovať zákony a slobodné právo vlast-
níkov uzatvárať zmluvy,“ skonštatovala J. Bednárová.
Vo verejnosti rezonujú rovnako argumenty obhajcov i odpor-
cov mobilných vysielačov. Tí, ktorí ich nemajú v láske tvrdia, 

že ich vinou klesnú ceny nehnuteľností v okolí vysielača až 
o jednu pätinu. Na opačnej strane zdôrazňujú ich zástanco-
via, že negatívne účinky žiaden odborník doposiaľ nepotvr-
dil. Dávka údajného žiarenia dosahuje iba tisícinu toho, čo 
vyžaruje mobilný telefón, ktorý máme pri sebe nepretržite. 
„Bohužiaľ, legislatíva nám neumožňuje regulatívy v tejto 
oblasti. Ide o zmluvu medzi vlastníkmi bytov a danou 
firmou. Ani zmena územného plánu, podľa nás, nie je 
riešením problému. Ak je slovenská legislatíva voči zria-
ďovateľom vysielačov benevolentná, tak je potrebné 
zmeniť ju. A to môže iba parlament,“ skonštatoval primá-
tor. „Je na vlastníkoch bytov, aby zvážili, či sa im oplatí 
prenajať strechu zriaďovateľovi vysielača. Získajú tak pár 
eur mesačne, ale niektorí odborníci varujú pred zdravot-
nými ohrozeniami. Práve strach pred následkami vplýva 
na ceny bytov v oblasti s takýmito vysielačmi, takže in-
štaláciou vysielača môže byť ohrozená aj cena nehnu-
teľnosti.“ (tom)

VYSIELAČE NA STRECHÁCH 
SÚ V POZORNOSTI OBČANOV

Krása Slovenska je svojimi prírodnými hodnotami jedinečná. 
Lesy a zeleň, ktoré nás obklopujú, zabezpečujú zdraviu pro-
spešné účinky a z ekologického hľadiska majú v kolobehu ži-
vota nenahraditeľnú funkciu - udržiavajú vodu, chránia pôdu, 
sú domovom rastlín a živočíchov. V prírode hľadáme pokoj, 
čerpáme pozitívnu energiu a zlepšujeme si fyzickú kondíciu. 
Prírodné bohatstvo by sme si preto mali vážiť a chrániť. Svo-
jou uváženou činnosťou môžeme zabrániť vzniku lesných 
požiarov. 
Veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov predstavuje vypaľo-
vanie zvyškov trávnatých porastov, kríkov, zakladanie ohňa 
v prírode, úmyselné zapálenie, ako aj neopatrnosť a neuvá-
žená ľudská činnosť. Obzvlášť nebezpečné sú lesné požiare, 
pretože sú pri nich často sťažené podmienky ich zdolávania, 
najmä z dôvodu ťažko prístupného terénu a rýchlosti šírenia 
sa požiaru na veľké plochy. Na lokalizáciu aj likvidáciu lesných 
požiarov sa vyžaduje veľké množstvo síl a hasičskej techniky. 
Predísť vzniku požiarov je možné najmä: 
• dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnos-

tiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru;

• nevypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov;
• zakladaním otvoreného ohňa v prírode na miestach, ktoré 

sú na to vyhradené; 
• dodržiavaním zákazu fajčenia a používania otvoreného 

ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru;

• dodržiavaním vyznačených zákazov alebo príkazov týkajú-
cich sa ochrany pred požiarmi.

V prípade spozorovania požiaru je potrebné okamžite 
privolať hasičskú jednotku na telefónnom čísle 112 
alebo ohlásiť požiar na najbližšiu ohlasovňu požiarov, 
či už v obci alebo u správcu lesa.
Lesné požiare sú jedny z najnebezpečnejších požiarov vô-
bec. Zodpovedným prístupom môžeme ochrániť prírodu 
pred nenahraditeľnými a zbytočnými stratami. Ochranou le-
sov prispievame k ochrane ľudstva, keďže lesy zabezpečujú 
dostatok kyslíka, vody, prispievajú k ochladzovaniu planéty, 
sú domovom rastlín a živočíchov, bez ktorých si život na tejto 
planéte nevieme predstaviť. Obnova lesa je dlhý proces, ktorý 
môže trvať aj desiatky rokov. 

por. Ing. Iveta Lenardová
OR HaZZ Spišská Nová Ves

LESNÉ POŽIARE

 Počuli sme, že ste náš rodák. Čo vás viedlo k výtvar-
nej tvorbe?
„Je to pravda, narodil som sa v Spišskej Novej Vsi. Keď som 
mal rok, tak sa naša rodina presťahovala do Košíc. Otec bol 
dôstojník, tak ho stále preveľovali. Svoju tvorbu som nazval 
Návraty, jeden z nich je do detských čias. Považujem sa 
za Spišiaka. Som na dôchodku. Pôvodným povolaním som 
hutník, prešiel som viacerými zamestnaniami a najdlhšie 
asi v Slovenskej televízii, v štúdiu Košice. Tu som vytvá-
ral dvanásť rokov scénickú grafiku a scénickú tvorbu. Mal 
som blízko k umeniu a chytilo ma to za srdce. Po nástupe 
na dôchodok som sa väčšinou venoval maľbe.“

 Aké témy a techniky uprednostňujete?
„Zo začiatku som si vyberal ľahšie prezentácie a skúšal 
som napodobiť tvorbu renomovaných maliarov. Potom 
som prechádzal od prírodných motívov k architektúre, 
zátišiam až k aktom. Smerujem k tomu, že si v najbližšej 
dobe vyskúšam tvorbu abstraktného umenia. Pokiaľ ide 
o techniku, obľúbil som si akryl a olejové maľby na plátno.“

 Umelecká kaviareň je v našom meste niečo netra-
dičné. Ako ju vnímate vy?
„Som veľmi milo prekvapený. Som rád, že je to miesto rôz-
nych kvízov a kultúrno-spoločenských akcií. Dúfam, že bu-

dem mať príležitosť navštíviť niektoré kultúrne podujatia, 
ktoré sa tu konajú.“ (tom)

O VÝTVARNÝCH NÁVRATOCH 
S KAROLOM DEBNÁROM
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Y balón so vzorkami DNA a baktériami. Po niekoľkých 
hodinách vo vzduchu pristál južne od Medzilaboriec. 
Experiment vyhodnocoval poškodenie DNA na zák-
lade nových biochemických poznatkov spektrálnou 
a fotometrickou metódou. Let bol súčasťou projektu 
cezhraničnej spolupráce Spoločne pre výskum, rozvoj 
a inovácie, ktorého nositeľom je Laboratórium metalo-
miky a nanotechnológií Mendelovej univerzity v Brne.

V sobotu 2. 5. sa na vodnej nádrži Korytno v Marku-
šovciach uskutočnila súťaž v chytaní rýb. Svoje ve-
domosti a zručnosť si v nej aj napriek nepriaznivému 
počasiu preverilo 15 detí zo Sp. Novej Vsi a Sp. Vlách. 
Víťazom sa stal ten, kto chytil najviac kíl rýb, ale hodno-
tila sa aj najväčšia ulovená ryba. Všetky úlovky putovali 
späť do vody.

Koloman Münnich zohral najvýznamnejšiu úlohu 
v procese elektrifikácie nášho mesta. Jeho brat Ale-
xander je autorom prvej publikácie o dejinách Sp. No-
vej Vsi. Práve jeden z potomkov Kolomana Münnicha 
doc. Ing. František Lipták, PhD., DrSc., zmobilizoval 
celú rodinu v Európe i zámorí. V sobotu 2. 5. sa tak 
v obradnej sieni Radnice konalo slávnostné prijatie 
35 potomkov tohto významného rodu. Viac informácií 
vám uvedieme v júlovom Ičku.

Najväčšia súkromná poisťovňa Dôvera pripravila hod-
notenie spokojnosti nemocníc podľa pacientov. 
Jej poistenci, ktorí boli vlani hospitalizovaní, prostred-
níctvom dotazníka známkovali slovenské nemocnice. 
Následne boli zostavené rebríčky v jednotlivých ka-
tegóriách. Spišskonovoveská nemocnica skončila 
v konkurencii 44 zdravotníckych zariadení v prvej 
polovici v kategórii všeobecné nemocnice, obsadila 
18. miesto. V rámci celého prieskumu bolo vyhod-
notených 4 000 dotazníkov a pacienti sú podľa neho 
najmenej spokojní s kvalitou stravy. Naopak dlhodobo 
je najlepšie hodnotené správanie lekárov k pacientom.

Poslanci mestského zastupiteľstva Rastislav Ja-
vorský, Jozef Gonda a Andrej Cpin sa začiatkom mája 
stretli v Schulerlochu, aby tu spoločne upratali. Ak-
cie sa zúčastnilo 9 dobrovoľníkov, ktorí odstránili po-
padané stromy a konáre, vyčistili okolie od odpadkov 
a lístia a opravili poškodené schodíky. V pláne je tiež 
komplexná úprava studničky a prístupu k nej, ďalej ma-
ľovanie kaplnky a úprava lavičiek.

Klub dôchodcov Lipa usporiadal pre deti MŠ v Nov. 
Hute Deň otvorených dverí, ktorý sa konal 4. 5. na 
Deň sv. Floriána – patróna hasičov. Pri tejto príležitosti 
im Štefan Ringoš poukazoval všetko, čo sa v hasič-
skej zbrojnici nachádza a vysvetlil históriu požiarnej 
techniky a výstroja. Výstavy sa zúčastnil aj prednosta 
okresného úradu Ing. Ondrej Majerník. Členovia klu-
bu dôchodcov pripravili aj malú výstavu našich starých 
materí. Na záver stretnutia deti zaspievali a odovzdali 
seniorom malé darčeky, ktoré samy pripravili.

V Sp. Novej Vsi sa päť základných škôl zapojilo do 
národného projektu inkluzívnej edukácie PRINED. In-
kluzívny model vzdelávania má pomôcť lepšej priprave-
nosti detí z marginalizovaných rómskych komunít pred 
vstupom na základnú školu a podporiť tak ich sociálnu 
inklúziu. Projekt ako bonus pre týchto žiakov realizuje 
aj multikultúrne výchovné koncerty. V poradí už piaty 
takýto koncert prebiehal 6. 5. aj v Sp. Novej Vsi a zišlo 
sa na ňom takmer 200 detí. V rámci programu vystúpila 
populárna hudobná skupina Kmeťoband.

V termíne od 6. do 8. 5. bola pre motorové vozidlá 
uzavretá miestna komunikácia na Zimnej ulici v čas-
ti od Obchodného domu Spišan po budovu Reduty. 
Spoločnosť Eurovia SK pristúpila k oprave zvlnenej 
vozovky, ktorú mesto reklamovalo ešte v minulom 
roku. Pri pokladaní asfaltového koberca bol tentoraz 
zvolený iný technologický postup ako počas minu-
loročnej rekonštrukcie. Vtedy bol pokladaný v celku 
o šírke šesť metrov, teraz v dvoch trojmetrových šír-
kach. Okrem toho bola tiež došpárovaná dlažba na 
parkoviskách a chodníku.

Žiaci druhého stupňa základných škôl a osemročných 
gymnázií si 7. 5. preverili svoje športové a vedomost-
né zručnosti už na 21. ročníku súťaže mladých zá-
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	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	
a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	

„Chcem sa opýtať na možnosť vybudovania chodníka 
na Radlinského ulici. Na tejto ulici od sídliska Západ 
po firmu Beton Spiš neexistuje žiaden chodník ani 
krajnica na ceste. Na ulici môžete denne stretnúť veľa 
chodcov a cyklistov, hlavne v raňajších a poobedňaj-
ších hodinách, keď sa začína a končí pracovná doba, 
keďže pozdĺž celej ulice sa nachádzajú nie malé firmy 
a závody. Počas zimných mesiacov je táto cesta pre 
chodcov oveľa nebezpečnejšia a neschodná, keďže 
ráno a poobede je tma, cesta je neosvetlená, a ak je 
sneh, chodec musí odskakovať do špinavej kopy od-
hrnutého snehu, aby ho nezrazilo auto...“ 

Dušan, 26. 3. 2015

Mesto Spišská Nová Ves doposiaľ nepristúpilo k reali-
zácii chodníka pre peších na Radlinského ul. z dôvodu 
komplikovaných majetkoprávnych vzťahov. Mesto evi-
duje potrebu dobudovania chodníka pre peších a osvet-
lenia danej časti Radlinského ulice, no nedá sa uvažovať 
s výstavbou v blízkom časovom horizonte vzhľadom na 
uvedenú situáciu.

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

„Chcela by som sa spýtať, kedy máte na pláne re-
konštrukciu Baníckej ulice... Je v nehoráznom stave, 
pri uzavretí mesta všetka doprava, ako aj parkovanie 
smeruje práve na našu ulicu a chodníky, po tých sa 
človek bojí prejsť, aby nestúpil do jamy a nezlomil si 
niečo, alebo aby ho neprešlo auto, ktoré si tiež jaz-
dia po chodníkoch. Vopred ďakujem za odpoveď a za 
prešetrenie problému.“

Katarína, 27. 3. 2015

Komisia komunálneho rozvoja zložená z poslancov MsZ 
si na svojom prvom zasadnutí stanovila ako prioritu zosu-
marizovať dopravne problémové body a úseky v meste 
s tým, že pre tieto úseky bude stanovené tzv. poradie 
dôležitosti a návrhy ich riešenia. Banícka ulica bude 
zaradená do dopravne problémových úsekov, o termí-
noch, vzhľadom na finančnú náročnosť, zatiaľ nevieme 
informovať, nakoľko v tejto ulici je problémových vecí 
oveľa viac, nielen stav vozovky, ale aj statická doprava, 
pohyb chodcov, zlé spádovanie vozovky, odvádzanie 
povrchových vôd. 

Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

„Dobrý deň, v poslednej dobe sa šíria správy o ,bielej 
dodávke‘, ktorá sliedi či už pri školách, detských ihris-
kách... Ide o únoscov detí v školskom veku, ale trúfnu 
si aj na starších študentov. Správy taktiež boli aj zdie-
ľané či už na fb alebo iných sociálnych sieťach. Každý 
rodič má strach o svoje deti, ale nie každý rodič, či už 
pracujúci alebo nie, má možnosť odprevádzať alebo 
vyzdvihnúť dieťa zo školy. Školské kluby sú len do 
4. ročníka a väčšina starších detí chodia domov samé. 
Niektoré deti majú domov blízko školy, ale, bohužiaľ, 
niektoré sú nútené cestovať do okolitých dedín, čo si 
myslím, že v tomto prípade je to v takej situácii dosť 
nebezpečné. Deti si o tom v škole hovoria, a taktiež už 
boli upozornení aj od pedagógov. Posledný prípad sa 
údajne stal v obci Domaňovce a pred rokom údajne 
aj pred ZŠ Nad Medzou, kde aj po hlásení podozre-
nia na podozrivé autá, či už je to spomínaná biela do-
dávka alebo iné auto, hliadkovala nejakú dobu polícia. 
Chcem sa opýtať a dovolím si aj za všetkých rodičov, 
nebola by možnosť, aby polícia hliadkovala v určitom 
čase, keď základné školy opúšťa najviac žiakov, t. j. od 
12.00 do 14.00 hod.? Myslím, že rodičia by to ocenili 
a boli by pokojnejší a deti taktiež. Nečakajme, prosím, 
najprv, kým sa naozaj niečo stane, a potom sa to bude 
zrazu riešiť. Ďakujem.“

Aďa, odkazprestarostu.sk, 17. 4. 2015

Mestská polícia v súčinnosti s Policajným zborom SR 
prijala adekvátne opatrenia na monitorovanie areálov 
dotknutých škôl.

JUDr. Michal Komara, PhD. 
náčelník MsP v Sp. Novej Vsi

Na základe spoločnej dohody s mestskou políciou boli 
prijaté opatrenia k priebežnému preventívnemu monito-
rovaniu všetkých základných škôl v meste Spišská Nová 
Ves a obci Smižany v časoch od 11.30 do 14.00 hod. 
Zdôrazňujem preventívnemu monitorovaniu k upokoje-
niu mienky verejnosti, pretože z doposiaľ preverova-
ných informácií takéto skutočnosti políciou potvrdené 
neboli. Ktokoľvek sa však môže obrátiť na policajný zbor 
a aj anonymne poskytnúť bližšie informácie, ak sú re-
levantné.
plk. JUDr. Jaroslav Dulík, riaditeľ OR PZ Sp. Nová 

Ves 

„Okolie objektu Družba je v dezolátnom stave - roz-
padnuté chodníky, obklady, taktiež rozhádzaný ne-
poriadok a sklenčiny v okolí objektu.“

Peter, odkazprestarostu.sk, 19. 4. 2015

Objekt Družba a jeho okolie nie je majetkom mesta. 
Mesto nemá kompetencie zasahovať do súkromného 
majetku. Údržbu objektu je povinný vykonávať majiteľ. 
Pracovníci mesta spolu s pracovníkmi na aktivačných 
prácach pravidelne udržiavajú poriadok a čistotu v okolí 
objektu Družby, ako aj na celom sídlisku Tarča.

Ing. Juraj Sad, PhD. 
ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ

„Všimol som si, že na Stolárskej a Hutníckej ul. okolo 
plota MŠ na sídl. Západ začala oprava chodníka, ale 
chcel by som sa spýtať, kto ten chodník pred opra-
vou vôbec videl? Ak niekto áno, tak by som odpo-
rúčal navštíviť očného lekára, pretože na Hutníckej 
ulici okolo plota MŠ firma, ktorá chodník opravuje, 
odstránila niekdajší povrch na určitých častiach, ale 
časť, ktorá je naozaj v dezolátnom stave, tam ostala, 
to si mesto robí z občanov srandu?“

Slavo, odkazprestarostu.sk, 30. 4. 2015

LISTÁREŇ
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Ychranárov. Zameraná je na preventívnu výchovu detí 
týkajúcu sa záchrany, zdravotnej prípravy, pohybu 
a pobytu v teréne, hasenie malých požiarov a použitia 
improvizovaných prostriedkov civilnej ochrany. Združe-
ného obvodného kola sa zúčastnilo 16 štvorčlenných 
družstiev z okresov Sp. Nová Ves a Gelnica. Najlepšie 
z nich postúpili na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa 
budú konať v júni v Košiciach.

V minulom roku investovalo Mesto Sp. Nová Ves do 
starostlivosti o zeleň vyše 300 tis. eur. V tomto roku 
má na túto činnosť vyčlenených zhruba 260 tis. eur. 
V súvislosti so správou verejnej zelene mesto realizuje 
výrub stromov a za každý vyrúbaný strom realizuje 
aj náhradnú výsadbu. V minulom roku to bolo na uli-
ciach Komenského a P. Jilemnického. Na Krčméryho 
ul. bolo vysadených 20 nových stromov. V tomto roku 
bude prebiehať náhradná výsadba na uliciach Gašta-
nová, Čsl. armády, I. Krasku, Za Hornádom a E. M. 
Šoltésovej. Rovnako bola vysadená lipa aj v parku na 
námestí neďaleko evanjelického kostola, kde došlo 
k výrubu stromu po jeho zasiahnutí bleskom.

V týždni od 11. do 15. 5. prebiehala na celom Slo-
vensku dopravno-preventívna akcia s názvom Jablko 
– citrón. Zameraná bola na kontrolu povolenej rých-
losti v obci. V rámci nej policajti spišskonovoveského 
dopravného inšpektorátu spolu s deťmi ZŠ Komenské-
ho ul. v Smižanoch vodičom rozdávali 12. 5. ovocie: 
v prípade prekročenia rýchlosti citróny a v prípade jej 
dodržania jablká.

Azda najkrajšie zážitky človeka sa viažu s detstvom. 
Zaspomínať si na toto obdobie môžu návštevníci 
Multicentra, kde bola od 12. 5. sprístupnená výstava 
hračiek pod názvom Spomienky na detstvo. Prezen-
tované sú na nej hračky zo zbierok Múzea v Kežmarku 
a Múzea Spiša v Sp. Novej Vsi. Jej atmosféru podčiar-
kujú dobové fotografie MARMONa, s. r. o., zo Starej 
Ľubovne a exponáty rodiny Fedákovej. Výstavu si mô-
žete pozrieť až do konca augusta.

12. 5. sa v priestoroch Hotelovej akadémie konal re- 
gionálny seminár pri príležitosti Medzinárodného dňa 
sestier. V rámci neho odovzdávala Regionálna komora 
sestier a pôrodných asistentiek v Sp. Novej Vsi ocene-
nia Biele srdce. Ocenené boli aj 4 sestry z regiónu Sp. 
Nová Ves, ktoré boli nominované v kategóriách sestra/
pôrodná asistentka – manažér, sestra/pôrodná asis-
tentka v praxi a sestra/pôrodná asistentka – pedagóg.

V Koncertnej sieni Reduty 12. 5. v rámci Košickej 
hudobnej jari vystúpila Košická štátna filharmónia. 
Predstavila sa aj japonská huslistka Ayako Yonetani. 
Spišskonovoveské publikum tak malo možnosť vypo-
čuť si Brahmsov husľový koncert a slávnu Novosvet-
skú symfóniu A. Dvořáka. O koncert bol veľký záujem 
a jeho atmosféru dotváralo aj scénické osvetlenie sály, 
ktoré experimentálne zabezpečilo Mestské kultúrne 
centrum ako organizátor podujatia.

Zoznámiť sa s arabskou kuchyňou, technikou odieva-
nia moslimiek či samotnou kultúrou islamu mohli 16. 5. 
návštevníci Galérie umelcov Spiša. Konalo sa tu podu-
jatie Križovatky: Blízky východ blízky východu. Ide 
o 1. ročník kreatívneho multikultúrneho dialógu v rámci 
Medzinárodného dňa múzeí a galérií. Bohatý program 
s prezentáciou kultúry islamu a Orientu prebiehal aj 
počas týždňa. 

Občianske združenie Spiša „Sme iní, nie horší“ a Re-
meselná dielňa usporadúvali do 22. 5. výstavy a predaj 
výrobkov klientov domovov sociálnych služieb v rámci 
podujatia Remeselný týždeň. Jeho súčasťou boli tiež 
tvorivé dielne, na ktorých si záujemcovia mohli vyskú-
šať rôzne výtvarné techniky pod vedením klientov a ich 
ergoterapeutov.

Dlhoročný člen JDS, turista a veľký obdivovateľ sloven-
skej prírody pán Emil Tokarčík pripravil pre členov 
MO JDS zaujímavú aktivitu. 22. 5. sa vybrali vlakom 
na okružnú cestu. Po ceste si všímali zaujímavosti, 
rieky, mestá, vrchy, priehrady. Všetky poznatky zazna-
čovali do pripraveného popisu cesty, kde práve tieto 
zaujímavosti chýbali. 
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Oddelenie výstavby na základe obhliadky a fi-
nančných možností rozhodlo o oprave chodníka na ulici 
Stolárska v celom rozsahu aj v súvislosti s už ukonče-
nou rekonštrukciou MŠ. Ostatné chodníky vzhľadom 
na ich stav sú riešené len lokálne. Náplňou činností 
pracovníkov úradu určite nie je „robenie si srandy“ 
z občanov. Vaše postrehy a názory môžete kedykoľvek 
osobne odkonzultovať na oddelení výstavby a dopravy, 
na príslušnom mestskom výbore a v prípade ich opod-
statnenosti a finančných možností ich bude možné aj 
zrealizovať.

Mesto Spišská Nová Ves

„Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či daná skládka 
hnoja je v súlade s predpismi. Neustále rastie, je 
v blízkosti vodného toku a chráneného biotopu. Na-
chádza sa na poľnej ceste za štátnymi majetkami me-
dzi Tarčou a Ferčekovcami. Ďakujem.“

Občan, odkazprestarostu.sk, 24. 4. 2015

Vážená pani, váš podnet z 24. 4. 2015 vo veci skládky 
hnoja v lokalite medzi sídliskom Tarča a Ferčekovcami 
bol fyzicky preverený pracovníkmi MsÚ Spišská Nová 
Ves 28. 4. 2015. Riešenie vášho podnetu v zmysle zá-
kona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov je v kompetencii Okres-
ného úradu Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ži-
votné prostredie, ktorému sme spis v písomnej forme 
s našimi zisteniami a podrobnejšími informáciami od-
stúpili 30. 4. 2015.

pracovníci MsÚ Spišská Nová Ves 
OÚPaSP a OKS

„Vytvorením parkovacích miest na Wolkerovej ulici 
v lete 2014 bola zemina, skaly či korene stromov vy-
vezené na cyklokrosovú dráhu, kde sa bežne hrajú 
deti. Kedy budú tieto skaly z detského ihriska odve-
zené?...“

Občan mesta SNV 
odkazprestarostu.sk, 7. 5. 2015

Ďakujeme za pripomenutie tejto témy. Nedokončená 
cyklokrosová dráha nás nectí a vynasnažíme sa upraviť 
terén v čo najkratšom čase minimálne v rozsahu, ktorý 
by zabezpečil bezpečné užívanie. S myšlienkou obno-
venia tejto dráhy prišla na mestský úrad skupina mladých 
cyklistov s tým, že sa jej úprave budú venovať ako dobro-
voľnícka skupina, od mesta žiadali spoluprácu pri nave-
zení zeminy. S pochopením sme vyhoveli ambicióznym 
mladým ľuďom a podporili ich, dobrovoľnícka práca sa 
však nekonala a dráha zostala neupravená. Keďže sme 
sa rozhodli podporiť tento projekt v úvode, nahradili sme  
aj neúspešných dobrovoľníkov a dráhu sme vyčistili.

Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

„Vážený pán primátor, som Antónia Martofová 
a chcem Vám poďakovať. Na plese ľudí s dobrým 
srdcom som vyhrala, okrem iného, aj tablet, na kto-
rom je Vaša vizitka. Mám z toho ešte stále obrovskú 
radosť. Najlepšie na tom je, že má android a môžem 
ho ovládať, aj keď nevidím, tak Vám ešte raz veľmi 
pekne ďakujem.“

A. Martofová, e-mail, 11. 5. 2015

„Dobrý deň, rád by som sa opýtal náčelníka mestskej 
polície, či spadá do kompetencie občianskej stráže 
v oblasti Vilčurňa dohliadať na verejný poriadok. Ak 
áno, tak prečo si nerobia svoju prácu? ...“ 
 Ján, 12. 5. 2015

Na základe vášho podania boli 14. 5. 2015 o 9.45 hod. 
všetci členovia občianskej stráže dôrazne upozornení 
na plnenie si pracovných povinností a zabezpečovanie 
verejného poriadku v tejto lokalite. V prípade opako-
vania tohto nariadenia budú prijaté opatrenia v zmysle 
Zákonníka práce. Zároveň vás prosím, aby ste infor-
movali stálu službu na bezplatnom tel. čísle 159, ak sa 
to bude opakovať, príp. ma môžete tel. kontaktovať na 
čísle 0944 967 760.

JUDr. Michal Komara, PhD. 
náčelník MsP v Sp. Novej Vsi	
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Mesto Spišská Nová Ves 
ponúka na odkúpenie budovu

Príslušné informácie sú zverejnené na úradnej  
tabuli a na internetovej stránke mesta  

Sp. Nová Ves: www.spisskanovaves.eu
PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

Hviezdoslavova č. 48, súp. č. 481, 
vybudovanú na parcele KN-C 1721/2, 
s garážou a príslušnými pozemkami.  

Celková cena nehnuteľnosti je 
113 527,00 €. 

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA  
Ostrava

Hornicko-geologická fakulta
informuje maturantov gymnázií a stredných škôl  

o možnosti štúdia na  
„Hornicko-geologickej fakulte“, ktorej dekanom  

je novoveský rodák prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Fakulta ponúka bakalárske, doktorantské  

a nadväzujúce magisterské štúdium do druhého  
kola prijímacieho riadenia v termíne  

do 30. 7. 2015  
(prvé kolo sa uskutočnilo do 30. 4. 2015).

Bližšie informácie vám podá sekretariát Baníckeho 
spolku Spiš – Multifunkčné energeticko-banícke 

centrum, Nábrežie Hornádu 14.
V prípade prijatia je možnosť ubytovania  

v internáte a získania štipendia.

Základná škola, Komenského 2 
v Spišskej Novej Vsi 

pozýva žiakov základných škôl  
v meste a okrese na športové podujatie  

„Fair play Hokejbal“  
Podujatie sa uskutoční v rámci projektu  

„Zober loptu, nie drogy“  
4. 6. 2015 o 13.00 hod. na ihriskách školy. 

Akcia je určená žiakom 5. až 9. ročníka.  
Tešíme sa na vašu účasť.
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ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
 Novinky ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda

23. 4. 2015 sa v Košiciach 
konalo krajské kolo v gym-
nastickom štvorboji. Druž-

stvo chlapcov v kategórii 
A obsadilo 3. miesto a družstvá chlapcov 

v kategórii B a C 2. miesto. M. Krausz v kategórii 
jednotlivcov získal pekné 2. miesto. Na okresnom 
kole súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy boli 
úspešní E. Faltínová, S. Polláková, K. Fabiánová 
(3 x 1. miesto) a H. Schwabik, K. Pacáková, T. Pa-
lušák (3 x 2. miesto). Na regionálnom kole v Kež-
marku 11. 5. 2015 získali S. Polláková 2. miesto 
a E. Faltínová 3. miesto. 7. 5. 2015 v regionálnom 
kole súťaže v rétorike Štúrov Zvolen v 1. kategórii 
zvíťazila K. Pacáková a postúpila do celosloven-
ského kola do Zvolena. Na súťaži „Mladý záchranár“ 
6. 4. 2015 žiaci 5. B triedy získali 1. miesto. K. La-
baničová v okresnom kole súťaže „Slávik Slovenska“ 
13. 5. 2015 získala pekné 3. miesto. Škola organizo-
vala v Kine Mier program ku Dňu Matiek pod názvom 
Mama je láska.

 Deň Zeme v základných školách
17. 4. 2015 sa v ZŠ Hutnícka ul. uskutočnil Projek-
tový deň venovaný Dňu Zeme. Žiaci 8. a 9. ročníka 
prezentovali svoje projekty, ktoré divákov nadchli nie-
len svojím obsahom, ale aj kreatívnym prevedením. 
Všetky projekty boli prezentované v anglickom 
jazyku. Žiaci tak využili svoje znalosti nielen z an-
glického jazyka, ale aj z biológie, informatiky a tiež 
svoje prezentačné schopnosti. Zo suverénneho ví-
ťazstva sa tešila dvojica Nina Grečková a Kristína 
Šimová, žiačky 9. ročníka. Ich dokumentárny film 
poukazuje na lokálne problémy ochrany životného 
prostredia očami mladého človeka. Ďalšou možnos-
ťou pre žiakov ako využiť nadobudnuté vedomosti 
v praxi bol poznávací zájazd s Harrym Potterom do 
Anglicka. Okrem miest, ktoré priamo súviseli s natá-
čaním úspešného filmu, žiaci navštívili aj najznámejšie 
pamiatky Anglicka. 
22. apríl je vyhlásený ako Deň Zeme. Vznikol ako 
reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného pros-
tredia. Aj žiaci ZŠ Komenského ul. si tento deň pripo-
menuli rôznymi environmentálnymi aktivitami. Každý 
ročník sa venoval určitej činnosti, ktorej úlohou bolo 
rozvíjať pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Prváci 
až tretiaci si vypočuli prednášku o význame separo-
vania odpadu a následne úlohou žiakov bolo vytvoriť 
výrobky z odpadových materiálov. Štvrtáci spolu so 
šiestakmi sa vybrali vyčistiť náučné chodníky v Sloven-
skom raji od nánosov odpadkov. Žiaci piateho ročníka 
mali zaujímavú prednášku o Slovenskom raji v Správe 
NP Slovenský raj. Siedmaci a ôsmaci sa zúčastnili 
exkurzie do banskej štôlne, kde sa dozvedeli infor-
mácie o histórii soli a do B-Novy, kde si mohli obzrieť 
linku separovaného odpadu a zberný dvor. Deviataci 
sa podujali, že upracú areál školy. 
22. apríla 2015 sa žiaci ZŠ Z. Nejedlého zúčastnili 
aktivít, pri ktorých si uvedomili, že zemské zdroje nie 
sú nevyčerpateľné, a preto je potrebné venovať sa 
otázkam životného prostredia. Prakticky si vyskúšali, 
ako sa správne triedi odpad, ako sa dá šetriť vodou, 
ako sa môže využiť odpadový materiál. 
Teoretické vedomosti o našej planéte využili v zábav-
ných geografických úlohách a záverečnom kvíze. 
Svoju kreativitu prejavili pri maľovaní kameňov, skla-
daní obrázkov či zhotovovaní závesov z vrchnákov 
z plastových fliaš. Pochopili tak, že je našou úlohou 
chrániť Zem a jej poklady aj pre budúce generácie.
Deň Zeme si 23. apríla spoločne pripomenuli aj v ZŠ 
Nad Medzou. Najmladší žiaci sa zoznámili so psíkmi 

z útulku Šťastný psík a s jeho činnosťou, druháci na-
vštívili ZOO, tretiakov privítali ochranári v Správe NP 
Slovenský raj a štvrtáci sa poučili ako správne triediť 
odpad. Piataci absolvovali besedy Poznávanie rastlín, 
Oboznámenie sa s geológiou a Netopiere. Ďalší žiaci 
si pozreli školskú štôlňu Michal, iní sa zúčastnili pred-
nášok na témy Geotermálne vody na Spiši a História 
soli. Deviataci sa dozvedeli nové informácie o spra-
covávaní bioodpadu z domácnosti na kompostovisku 
Kúdelník. Staršie žiačky maľovali prírodné motívy na 
stenu starej budovy na školskom dvore, samozrejme, 
nechýbali ani tí, ktorí upratovali okolie školy, čistili tráv-
niky či zbierali odpadky. 

 Mladí sprievodcovia v Poľsku
14. - 15. apríla 2015 sa žiaci 1. C a 2. C triedy Ho-
telovej akadémie v Spišskej Novej Vsi, odbor 
manažment regionálneho cestovného ruchu, 
zúčastnili odbornej exkurzie v susednom Poľsku – 
Wieliczke a Krakowe. Keďže odborné exkurzie sú 
súčasťou školského vzdelávacieho programu tohto 
odboru, žiaci mali možnosť vyskúšať si prácu sprie-
vodcu cestovného ruchu v praxi. Zapojili sa do práce 
sprievodcu v soľnej jaskyni vo Wieliczke, sprevádzali 
skupinu pri prehliadke Wawelskej katedrály a nádvo-
ria zámku a ďalších kultúrnych pamiatok. Popri týchto 
sprievodcovských aktivitách spoznávali kultúrne de-
dičstvo Krakowa a jeho okolia. 

 Metamorfózy slova
Pavol Országh Hviezdoslav dokázal objať všetko. 
Od kozmu, hviezd až po Zuzanku Hraškovie a jarný 
podbeľ tmavom na úhore. Poznal mágiu epického 
deja i nekonečnú veľkosť lyriky. 4. mája 2015 sa 
v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach 
uskutočnili 21. Metamorfózy slova, krajská sú-
ťažná prehliadka v prednese poézie a prózy v rámci 
61. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Nezabudnu-
teľnú atmosféru krásy slova a dojmu vytvorili reci-
tátorky ZŠ Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi 
a získali výborné umiestnenia. Sára Mária Hollaa-
rová z 3. A triedy v 1. kategórii v prednese poézie sa 
umiestnila na vynikajúcom 2. mieste. V 1. kategórii 
v prednese prózy našu školu vzorne reprezentovala 
žiačka Adela Leibiczerová z 2. A triedy, ktorá zís-
kala 3. miesto.  

 Úspechy študentov Gymnázia na Školskej
Klaudia Farkašovská, študentka druhého ročníka, 
je zlatá a strieborná. Na atletických majstrovstvách 
SR stredných škôl získala prvé miesto v skoku do 
diaľky a druhé miesto v behu cez prekážky. Tím 
volejbalistiek po víťazstve na krajských majstrov-
stvách v Košiciach postúpil do celoslovenského 
kola v Trnave a v konkurencii ôsmich víťazov krajských 
kôl obsadil skvelé 3. miesto. Basketbalisti v sil-
nej konkurencii športových gymnázií obsadili piate 
miesto na Majstrovstvách Slovenska stredných škôl 
v basketbale. 
Veľmi cenný úspech dosiahla Alžbeta Gburíková, 
študentka tretieho ročníka. Stala sa víťazkou ce-
loslovenského kola recitačnej súťaže Vansovej 
Lomnička.

 Deti najstaršej vekovej skupiny Materskej školy, 
Gorazdova ul. sa zúčastnili v ZOO v Spišskej Novej 
Vsi na trojdňovom kurze „Delfín skákavý“ pod vede-
ním MUDr. Eleonóry Lukáčovej. Deti spoznávali život, 
schopnosti a vlastnosti Delfína skákavého. Utvárali si 
pozitívny vzťah k prírodnému prostrediu, jeho ochrane 
a zveľaďovaniu. Na záver kurzu boli ocenené drob-
nými darčekmi a diplomom. 

 ZUŠ - apríl plný úspechov
21. apríl 2015 bol pre školu vzácnym dňom. Od sko-
rého rána boli všetci zodpovední učitelia na nohách, 
aby zabezpečili pokojný chod druhého ročníka dy-

chovej súťaže pre Prešovský a Košický kraj. Výborné 
výsledky žiakov potešili. Výkon najlepších, medzi kto-
rými boli aj K. Kozáková z triedy Mgr. Kotradyovej 
a J. Čonka z triedy uč. Vysokaia, DiS. art, si mohli 
vypočuť aj na koncerte víťazov. Celkovo ZUŠ získala 
2 x 1. miesto, 3 x zlaté, 10 x strieborné a 4 x bron-
zové pásmo.
Na speváckej súťaži s názvom „PINK SONG 2015“ 
v konkurencii 34 spevákov sa S. Štafurová umiest-
nila v zlatom pásme a jej spolužiačka V. Bednárová 
v bronzovom pásme. Žiačky pripravila Mgr. A. Mar-
chynová, DiS. art.
19. 4. 2015 sa žiačky z triedy Mgr. J. Kamenickej zú-
častnili súťaže SHOWTIME - SVETOVÝ DEŇ TANCA 
v Leviciach, kde získali 3. miesto a 4. miesto. Na sú-
ťaži Scénický tanec 2015 v Kysuckom Novom Meste 
získali žiačky z triedy p. uč. K. Čikkelovej, DiS. art. 
1. miesto a žiačky z triedy Mgr. G. Váradi 3. miesto.
Divadelné „Studio 12“ postúpilo z krajskej súťaže 
na 44. ročník celoštátnej prehliadky detskej drama-
tickej tvorivosti ZLATÁ PRIADKA – ŠAĽA vďaka p. uč. 
Eve Kopperovej, ktorá s nimi naštudovala víťaznú hru 
Nosáč. 

 Celoslovenské kolo SOČ – Piešťany
Od 22. do 24. 4. 2015 žiačky 3. B Strednej od-
bornej školy ekonomickej D. Novottová a S. Sa-
bovčíková súťažili v odbore č. 15 - Ekonomika 
a riadenie. Do tejto súťaže v rámci Slovenska sa cel-
kovo zapojilo približne 5 500 študentov. Práce štu-
dentiek školy sa dostali medzi najlepších 276 prác 
a v uvedenom odbore sa umiestnili medzi najlepšími 
piatimi. Po prvýkrát za 37 rokov SOČ sa Košický kraj 
umiestnil na 1. mieste. „Naučili sme sa a zažili niečo 
nové. Bola to pre nás veľká skúsenosť. Chceme po-
ďakovať všetkým, ktorí nám držali palce, podporo-
vali nás, predovšetkým patrí veľké ďakujem hlavne 
pani Ing. Eve Želikovskej za pomoc a ochotu po-
môcť,“ uviedli ocenené študentky. 

 Študenti Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka 
v Spišskej Novej Vsi sa aj tento rok v apríli opäť zú-
častnili Medzinárodnej prehliadky záujmovej 
umeleckej činnosti cirkevných škôl v Košiciach. 
Výborne sa v hudobnej kategórii predviedla hudobná 
skupina, zložená z našich najlepších hudobníkov 
a spevákov: L. Feckovej, L. Kozáka, V. A. Vysoka-
iovej, K. Oravca, L. Andreánskeho, V. Harnišovej 
a D. Krupu. V dramatickej kategórii súťažili sóloví reci-
tátori M. Olejník a K. Valasová, ktorá zaujala odbornú 
porotu natoľko, že ju vybrali a zaradili do slávnostného 
galaprogramu. Katka tak svoju umeleckú činnosť pre-
zentovala v Historickej radnici mesta Košice pred po-
prednými predstaviteľmi mesta i cirkvi. 

 Študent Technickej akadémie vyhral 
Prvé majstrovstvá Slovenska 
v programovaní CNC strojov
Na výstavisku Agrokomplex Nitra sa 29. až 30. apríla 
2015 uskutočnili 1. majstrovstvá Slovenska v progra-
movaní CNC strojov. Súťaž podporila rakúska spo-
ločnosť EMCO Maier, Združenie automobilového 
priemyslu SR, Ministerstvo hospodárstva SR, samo-
správne kraje a technické vysoké školy z Košíc a Ži-
liny. V postupových kolách súťažilo 20 študentov zo 
stredných odborných škôl z celého Slovenska a šesť 
z nich postúpilo do záverečného finále. Súťažným 
zadaním bolo samostatne naprogramovať výrobu sú-
čiastky na CNC stroji podľa zadaného výkresu, na-
staviť stroj, osadiť rezné nástroje a vyrobiť súčiastku. 
V kategórii CNC frézovanie najlepší výsledok dosia-
hol a 1. miesto získal M. Biroš – študent 4. ročníka 
Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi. Marek 
okrem vlastnej finančnej odmeny získal pre školu nový 
riadiaci softvér v cene 5 000 €.
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OZNAMY, POZVÁNKY

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  1. 6. 2015

1.  Horská 60 16.00 - 16.15
2.  pri parku (námestie v Nov. Hute) 18.25 - 18.40
3.  pri 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  2. 6. 2015

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  3. 6. 2015

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 8. 6. 2015

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) 3. 6./18.05 - 18.25

31.  Vajanského ul.  
(smer k stanici) 9. 6./18.25 - 18.45

32.  J. C. Hronského 8. 6./17.10 - 17.25
33.  Hviezdoslavova ul.  

- soc. zariadenie Katarínka 9. 6./18.00 - 18.20

MsV č. 9 Telep  9. 6. 2015

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! 
Neberieme papier v igelitových vreciach!

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV  
NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 

 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 8. do 30. júna 2015

osobne v budove školy od 11.30 do 19.00 h a telefonicky: 
0905 727 558, 053/381 01 88. 

 Vstupné pohovory pre žiakov ZŠ a študentov SŠ:  
15. - 26. 6. 2015 od 13.00 do 17.00 h.

Vstupný test do vyšších ročníkov pre stredoškolákov 
a dospelých: 24. 6. 2015 o 16.30 h. 

Na vstupné pohovory a testy je potrebné zapísať sa 
v termíne zápisu.

Viac informácií na www.jssnv.sk. 

RUČNÉ ZVONENIE  
NA ŽELEZNEJ CESTE

premiéra dokumentu
11. 6. 2015 o 10.00 hod. v Kine Mier.

Protagonisti filmu:
Ing. arch. Igor Cziel | Gelnica, Smolník

Vladimír Lišúch | Gemerská Poloma
Gabriela Fišerová | Štós

Ján Sivačko | Poráč

Námet a dramaturgia: Monika Tkáčová

Produkcia: Monika Tkáčová

Zvuk: Marek Valovčin & Ladislav Munk

Kamera: Marek Valovčin

Strih: Ladislav Munk

Odborná spolupráca: Mgr. Juraj Gembický

Co-producent: Peter Žifčák

Scenár a réžia: Ladislav Munk

www.osvetasnv.sk
youtube.com/osvetasnv

facebook.com/osvetasnv
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KULTÚRA

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 

1. 6. (pondelok) o 9.00 a 11.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €
7. 6. (nedeľa) o 16.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 
17. 6. (streda) o 10.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

JOZEF MOKOŠ: JAKUB S VEĽKÝMI UŠAMI
Rozprávka s pesničkami o najväčších ušiach na svete, plná zvláštnych bytostí a tajomstiev.

3. 6. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD  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. 

4. 6. (štvrtok) o 18.00 hod.  VSTUPNÉ: 6 €

JOZEF MOKOŠ: JÁNOŠÍK, ALEBO PRAVDA JE LEN JEDNA
Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina a národná legenda.

5. 6. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 €
10. 6. (streda) o 10.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

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

10. 6. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD  VSTUPNÉ: 2 € 

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

17. 6. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD  VSTUPNÉ: 2 € 

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

19. 6. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € 
29. 6. (pondelok) o 10.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

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

21. 6. (nedeľa) o 16.00 hod.  DERNIÉRA  VSTUPNÉ: 2 €

ŠTEFAN KASARDA: MARTINKO KINKAŠ
Slovenská ľudová rozprávka o škriatkovi Martinkovi a jeho šibalstvách.

25. 6. (štvrtok) o 18.00 hod.  20. REPRÍZA  VSTUPNÉ: 5 €

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

26. 6. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € 

MIRO GAVRAN: VŠETKO O MUŽOCH
Dozviete sa o mužoch aj to, čo netušíte. Inscenácia ocenená „Výročnou cenou za réžiu Slovenského literárneho fondu za rok 
2009“.

28. 6. (nedeľa) o 16.00 hod.  50. REPRÍZA  VSTUPNÉ: 2 € 

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

Zimná 46, Spišská Nová Ves
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci jún 2015

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA: GOTICKÁ CESTA  
 V OBRAZOCH ZO ZBIEROK GUS
• JOZEF HANULA 
• ZÁHRADA UMENIA

AKTUÁLNE VÝSTAVY
od 1. 6. do 25. 7. 2015 
PIATA STRANA SVETA
Ojedinelý výstavný koncept baladickej krajiny v mo-
dernej slovenskej maľbe prezentovaný vybranými 
dielami 26 slovenských výtvarníkov v šiestich tema-
tických celkoch. V spolupráci so Šarišskou galériou 
v Prešove. Kurátor: Mgr. Jozef Ridilla.
od 1. 6. do 25. 7. 2015
ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA? 
Kurátorská sonda do zbierok Slovenského múzea dizaj- 
nu SCD, venovaná 17 tvorcom dizajnu s presahmi do 
úžitkového umenia, architektúry, fotografie a iných vý- 
tvarných druhov. V spolupráci so Slovenským múzeom 
dizajnu SCD v Bratislave. Kurátori: Mária Rišková, 
Maroš Schmidt, Ľubomír Longauer, Lívia Pemčáková.

PREDNÁŠKY/BESEDY/DIELNE 
3. 6. 2015, streda, od 16.00 do 17.00,  
vstupné: dobrovoľné
DVORNÉ DIALÓGY 24:  
SLOVENI A SLOVENSKO
Predstavenie novej knihy: Dr. Cyril A. Hromník (Juho-
africká republika). 
Organizátor: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. 
11. 6. 2015, štvrtok, od 17.00 do 18.00 h,  
vstupné: dobrovoľné
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: 
PIATA STRANA SVETA
Prednáška a beseda s hosťujúcim kurátorom Mgr. 
J. Ridillom o unikátnej výstave, zameriavajúcej sa na 
prezentáciu diel moderného slovenského maliarstva 
reflektujúcich kategóriu baladickosti v jej rozmanitých 
názorových polohách. 
13. 6. 2015, sobota, od 10.00 do 12.00, vst.: 0,50 €
TVORIVKY / JUNIORI:  
GRAFIKA – TLAČ Z HĹBKY
Tvorba a vyrývanie obrázku do tetrapackovej podložky 
a tlač z hĺbky na ručnom grafickom lise.
19. 6. 2015, piatok, od 16.00 do 19.00, vst.: 2 €
ŽENY ON LINE 3: KRÍŽIKOVÁ VÝŠIVKA 
NA KOVOVOM PODNOSE
Lektorka: Mgr. art. Simona Štulerová.

TVORIVÉ DIELNE A ODBORNÝ 
VÝKLAD PRE ŠKOLY A SKUPINY 
ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA?
Tvorba 3D papierových modelov a výtvarných prác so 
zameraním na konkrétne diela osobností – tvorcov 
slovenského dizajnu. 
Určené pre: deti predškolského veku, žiakov ZŠ a SŠ. 
Prineste si so sebou: výtvarný materiál – výkresy A4, 
tekuté lepidlo a nožnice. Trvanie dielne: cca 60 - 90 
min., vstupné: 1 €/žiak, možnosť platby kultúrnymi 
poukazmi, doprovod zdarma. 

INTERPRETUJEME UMENIE 
KOMENTOVANÉ PREHLIADKY k aktuálnym a stálym 
expozíciám s cieľom spopularizovať súčasné i his-
torické umenie v rámci „výchovy umením“. Priama 
konfrontácia s vybraným umeleckým dielom a príbehy 
„za paletou“. Vstupné: 0,50 €/žiak. 

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

Záverečný koncert žiakov ZUŠ
16. júna 2015 (utorok) o 17.00 hod. v Koncertnej sieni Reduty
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KULTÚRA

JÚN 2015

DIVADLO 
KONTRA

MÁŠ NAJLEPŠIE DIVADLO V MESTE  
A EŠTE O ŇOM NEVIEŠ? 
Divadlo Kontra, Zimná 68,  

Dom Matice slovenskej 

10. jún o 19.00 h

Conor McPherson: 

RUM A VODKA
Skvelá komédia. Mix, čo aj „mŕtveho postaví na 
nohy“. Iba pre milovníkov silných dojmov a silných 
drinkov. Nepriveď na to svoju mamu a svokru. Pri-
veď niekoho, kto normálne do divadla nechodí! 
Najreprízovanejšie predstavenie Divadla Kontra, 
viac ako 500 repríz!
Réžia: K. Rozhin. Hrá: P. Čižmár. 
Vstupné: 5 €.

13. jún o 19.00 h 

William Shakespeare:

HAMLET
Detektívka. Thriller. Romantika. Rodinná psycho-
dráma. Príbeh o dozrievaní. Hra hier. O každom 
a pre každého z nás. 
Predstavenie ocenené na mnohých zahraničných 
svetových festivaloch. 
Réžia: K. Rozhin.
Hrajú: A. Palko a P. Čižmár.
Vstupné: 6 €.

Nová premiéra Divadla Kontra!  
Absolútny divadelný hit!

20. a 21. jún o 19.00 h

Martin McDonagh: 

PORUČÍK  
Z INISHMORE

Jedného dňa na írskom ostrove Inishmore tragicky 
zmizne kocúr. Nie hocijaký, ale miláčik radikálne-
ho teroristu, člena paramilitárnej organizácie INLA, 
ktorý prichádza pomstiť svojho obľúbenca… Vra-
žedne smiešna komédia o írskych teroristoch je 
takou silou, že sa chce umrieť od smiechu. Poru-
čík z Inishmore Martina McDonagha, prezývaného 
aj „Írsky Tarantino”, bola označená za najlepšiu 
komédiu roka 2003 (Olivier Award for Best New 
Comedy) a Divadlo Kontra uvádza tento svetový hit 
v slovenskej premiére. Iba pre divákov, ktorí majú 
silné nervy! Predstavenie prístupné od 18 rokov.
Réžia: K. Rozhin.
Hrajú: A. Oľšavská, A. Palko, P. Čižmár, P. Olejár, 
M. Erby a B. Bajus.
Vstupné: 8 €.

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

Rezervácie: 0907 908 986.

9. 6. 2015 (utorok) o 19.30 h, Kino Mier 
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

STANISLAV ŠTEPKA: SLÁVA
RND uvedie premiéru smutno-smiešnej hry o šťastí, ktoré chýba dieťaťu, o láske, ktorá chýba mužovi, o starobe, čo dáva 
zmysel životu. Vstupné: 15 €.
 
13. 6. 2015 (sobota) od 15.00 do 22.00 h, Amfiteáter Madaras park 

SPIŠ ROCK FEST 
Účinkujú skupiny: Stopové prvky asfaltu, Bigľayz, Ničiteľ, Holy Fuckt!, Cliftons, The Kowal Chicks, The Mighty Fishers 
(HU). Vstup voľný. Pozvánka - str. 28.

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)

JÚN 2015
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

2. 6. 2015 (utorok) o 17.00 h

SPIŠSKÁ PALETA
Vernisáž výstavy členov ART-klubu.

Výstava potrvá do 10. 7. 2015.
Vstup voľný.

11. 6. 2015 (štvrtok) o 10.00 h, Kino Mier 

PREMIÉRA FILMU  
„RUČNÉ ZVONENIE  

NA ŽELEZNEJ CESTE“
Filmový dokument o ručnom zvonení  

na Železnej ceste v obciach Štós,  
Gemerská Poloma, Gelnica, Smolník,  

Poráč z produkcie Spišského  
osvetového strediska. Pozvánka - str. 13.

16. 6. 2015 (utorok) o 10.00 h

EKOVÝKRES, EKOPLAGÁT
Vernisáž okresnej výtvarnej súťaže MŠ, ZŠ a ZUŠ.

Výstava potrvá do 14. 8. 2015.
Vstup voľný.

27. - 28. 6. 2015 (sobota – nedeľa) od 14.30 h
Spišský salaš - Spišské Podhradie

 43. SPIŠSKÉ FOLKLÓRNE 
SLÁVNOSTI 

Najstarší, najznámejší, najnavštevovanejší  
folklórny festival na Spiši je znamenitou  

a neopakovateľnou prezentáciou regionálnych 
folklórnych skupín a tradične vzácnou  

príležitosťou pre návštevníkov vidieť, prežiť,  
pocítiť všestrannú ľudovú kultúru Spiša a vždy  
nových alternatívnych ponúk variácií ľudového 

umenia strednej a východnej Európy. 
Vstupné: dospelý 3 €/deň, dieťa 10 - 15 rokov, 

dôchodca 1 €/deň, akceptujeme kultúrne poukazy.

Základná umelecká škola  
v Spišskej Novej Vsi vás pozýva na

Koncert Sláčikového 
komorného orchestra 
24. júna o 17.00 
Koncertná sála Reduty 
Ako hosť sa predstaví učiteľský zbor
Chorus Cantoris.
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  
Sven NORDQVIST: Kocúr Findus – Hurhaj 
v záhrade. Bolo krásne ráno. „Dnes môžeme ko-
nečne zasadiť zeleninu a zemiaky,“ tešil sa Petson. 
Findus mal na to vlastný názor... A svoje do toho 
chceli povedať aj sliepky a kravy... A tak to nakoniec 
dopadlo celkom neobyčajne.
Anne ROONEY: 50 úžasných vecí, ktoré by 
deti mali vedieť o matematike. Knižka je plná 
schém, ktoré ľahko pochopíš a návodov na pod-
netné aktivity, ktorým sa môžeš venovať vo voľnom 
čase. Ešte nikdy si nemal takú úžasnú príležitosť 
zvládnuť matematiku.
Miroslav SANIGA: Po lesných zátišiach s Paľ-
kom. Dvaja veľkí milovníci prírody vás pozývajú na 
spoločné prechádzky lúčnymi a lesnými chodníč-
kami, aby vám priblížili svoje zážitky zo stretnutí so 
vzácnymi obyvateľmi čarovnej prírody Veľkej Fatry.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Dolores REDONDO: Neviditeľný strážca. 
Prečo niekto zabíja mladé dievčatá? Ožívajú snáď 
dávne baskické legendy?
Andrea BOLDIŠOVÁ: Stratená rovnováha. 
Zuzana má všetko, o čom iné len snívajú. Jedného 
dňa sa však jej život nečakane zlomí. Kto bude pri 
nej stáť v rozhodujúcej chvíli?
Diane SETTERFIELD: Bellman & Black. Temný 
gotický príbeh z viktoriánskeho Anglicka o prekliatí.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Michal HABAJ: Alexander Veľký v prame-
ňoch. Publikácia prináša pohľad na jeden z menej 
známych prameňov vypovedajúci o živote Alexan-
dra Veľkého a o jeho výprave do Perzie.
John DICKIE: Cosa Nostra. Sicílska mafia je po-
jem, pri ktorom väčšinu z nás zamrazí. Jej história 
je spletitá a je poznamenaná krvou a bratovražed-
ným bojom. Za všetkým stojí boj o moc a túžba po 
bohatstve.
Carl J. RICHARD: Americká invaze do Ruska. 
Profesor histórie odkrýva verejnosti menej známy 
príbeh americkej invázie na Sibír uskutočnený 
v rámci prvej svetovej vojny. Pojednáva o niekoľ-
kých teóriách sibírskej intervencie a ťažkostiach, 
s ktorými sa vojaci museli vyrovnávať.

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  
Laura Marx FITZGERALD: Pod vajíčkom. Keď 
trinásťročná Theodora na obraze po nebohom sta-
rom otcovi objaví pod vrchným náterom inú maľbu, 
rozhodne sa záhadu vyriešiť.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Monika WURM: Slzy predaných dievčat. Život 
šestnásťročnej chudobnej polosiroty Malaye z Fili-
pín sa šokujúco prevráti naruby, keď ju otec - alko-
holik - predá mafii.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Hans DIEHL: Dynamický život. Kniha je prak-
tickým poradcom na dosiahnutie vyváženého 
životného štýlu, obsahuje množstvo informácií o zá-
kladoch zdravej výživy.

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
www.spisskakniznica.sk

KULTÚRA

Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14,  
Spišská Nová Ves, t. č.: 053/429 75 46

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 10.00 do 17.00 h voľný vstup!
Akceptujeme kultúrne poukazy.

• • •

STM KOŠICE  
- VYSUNUTÁ EXPOZÍCIA: HISTÓRIA 

BANÍCTVA NA SPIŠI
Banícky spolok Spiš

• • •
Stála výstava

ZBIERKA NERASTOV  
JITKY BOHOVICOVEJ

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

Výstava

SPOMIENKY NA DETSTVO 
 Hračky, s ktorými sa hrali starí rodičia  

zo zbierok Múzea v Kežmarku,  
Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi,  

MARMON, s. r. o., Stará Ľubovňa a rod. Fedákovej. 
jún - august 2015

• • •
5. 6. 2015 (piatok) od 10.00 do 15.00 h

MESTO PLNÉ DETÍ
K MEDZINÁRODNÉMU DŇU DETÍ

Prehliadka múzea za polovičné vstupné. 
• • •

Prednáška, 16. 6. 2015 (utorok) o 16.00 h

SIBÍR – POMYSELNÁ CESTA  
ZA ŠAMANMI 

Prednášajúca: Mgr. Martina Tatarková
Vstup voľný!
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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.: 053/443 36 66, www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

5. 6. 2015 o 15.30 h, Kaštieľ 
VÝSTAVA KROJOVANÝCH 
BÁBIK Z CELÉHO SVETA
zapožičaná z Mestského múzea  

Stropkov.
Výstava potrvá do 31. 8. 2015.

6. 6. 2015 o 13.30 h, pred radnicou
DEŇ DETÍ

13.30 h „CIRKUS“ - galaprogram detí MŠ 
15.00 h „ZÁZRAČNÉ KAPSY“ – rozprávka 
Divadla Cililing Prešov 
16.00 h - Detské kolektívy bielorus-
kých folklórnych súborov

7. 6. 2015 o 15.00 h,  
Areál TJ Slovan Smižany, vstupné: 1 €

XXIV. SMIŽIANSKE  
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI 
X. SMIŽIANSKY JARMOK

Zahrajce mi, zatancujce, ale šumne...

21. 6. 2015 o 15.30 h,  
Spoločenská sála KD

„SESTRY“ 
Divadelné humorné predstavenie  

ochotníckeho divadla  
pri OKC v Smižanoch  

pri príležitosti Dňa otcov.
Vstupné: dobrovoľné. 

28. 6. 2015 o 15.00 h, pred radnicou
KULTÚRNE  

LETO
Vystúpenie hudobnej skupiny  

AS BAND a sólistov  
ZUŠ D. Štraucha Smižany.

PRIPRAVUJEME
júl, august, september 

KULTÚRNE  
LETO

Promenádne koncerty pred radnicou.

JÚN 2015

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

PLÁN PREMIÉR

4. 6. 2015

DIEŤA 44
INSIDIOUS: KAPITOLA 3

ŠPIÓN
HURÁ NA FUTBAL

11. 6. 2015

DANNY COLLINS
VINCENTOV SVET

JURSKÝ SVET

18. 6. 2015
LOKALFILMIS

ODOBRAŤ Z PRIATEĽOV

25. 6. 2015 MIMONI

KULTÚRA

ROZPRÁVKA 
DEŇ DETÍ - každé dieťa dostane darček
1. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV
ČR/SR, 102 min., MP.

1. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

ŽIVOT JE ŽIVOT
ČR, česká verzia, 95 min., MP-12.
 
FILMOVÝ KLUB 
2. 6. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 € 

SAMBA
FR., dráma, titulky, 120 min., MP-15.

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

LÁSKA NA PRVÝ BOJ
Francúzsko, komédia, 98 min., MP-15. 

4. - 6. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

INSIDIOUS: KAPITOLA 3 
USA, horor, slovenské titulky, 97 min., MP-15.

ROZPRÁVKA pre ŠKOLSKÉ KLUBY 
5. 6. o 14.15, vst.: 3 €

MAGICKÉ STRIEBRO: 
HĽADANIE KÚZELNÉHO ROHU 

Nórsko, 84 min., MP.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
5. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
6. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
7. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
8. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

HURÁ NA FUTBAL 
Prežite najväčšie futbalové dobrodružstvo. Špa-
nielsko, animovaná rozpr., 106 min., MP.
 
7. - 8. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

ŠPIÓN 
USA, komédia, slov. titulky, 120 min., MP-12.

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

STÁLE SPOLU
ČR, 74 min., MP-15.

11. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
12. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
13. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

JURSKÝ SVET 
USA, akčný dobrodružný thriller, český da-
bing, 112 min., MP-12.

11. - 12. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

DIEŤA 44
USA/VB/ČR/Rumunsko, krimi thriller/myste-
riózny film, české titulky, 137 min., MP-15.

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

HURÁ NA FUTBAL

ROZPRÁVKA
14. - 15. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV

13. - 15. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

VINCENTOV SVET 
USA, komédia, slovenské titulky, 104 min., 
MP-12. 

FILMOVÝ KLUB 
16. 6. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 € 

DIOR A JA
Francúzsko, dokument, 79 min., MP-12.

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

ŽIVOT JE ŽIVOT
ČR, česká verzia, 95 min., MP- 12.

18. - 20. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

LOKAL FILMIS 
Slovensko, animovaná komédia, 78 min.,  
MP-15.

20. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

JURSKÝ SVET 

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
21. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

HURÁ NA FUTBAL

21. - 22. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

PÚTNIK -
NAJLEPŠÍ PRÍBEH 

PAULA COELHA
Brazília/Španielsko, životopisný/dráma, české 
titulky, 106 min., MP-15.

 FILMOVÝ KLUB 
23. 6. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 € 

OSTROV LÁSKY 
Bosna a Hercegovina/Chorvátsko/Nemecko/
Švajčiarsko, komédia, titulky, MP-15.
 

24. 6. KINO MIER NEHRÁ

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
25. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
26. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
27. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
28. - 29. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

MIMONI 
USA, animovaná rodinná komédia, 85 min., MP.

25. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

LOKAL FILMIS 

ROZPRÁVKA pre ŠKOLSKÉ KLUBY
26. 6. o 14.00, vst.: 2 € 

PIESEŇ MORA
Belgicko/Dánsko/Francúzsko/Írsko/Luxembur-
sko, 2014, 93 min., MP. 

26. - 27. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

TEMNÉ MIESTA
FR, mysteriózny thriller, 104 min., titulky, MP-15.

28. - 29. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

DÁMA V ZLATOM
USA, životopis., 110 min., české titulky, MP-12. 
 
FILMOVÝ KLUB 
30. 6. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 € 

DANNY COLLINS
USA, komédia, české titulky, 97 min., MP-12.
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RELAX

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júna na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v júlovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Keď sa v máji blýska, to si sedliak 
výska. Výherkyňou tajničky z Ička 5/2015 sa stáva Magdaléna VANTROBOVÁ zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA

 „Som vám hovoril, že maďarské sú lepšie,“ 
víťazne dvíhal obočie Vojtech Kremľa, toho 
času bez práce. V ruke držal klobásu a vy-
zeralo to ako pri rozháňaní demonštrantov. 
Vojtech si kupoval iba kvalitné výrobky, jeho 
nikdy nikto na dajaké čínske drísty nepre-
svedčí. Ale to nie je len tak - to treba čítať 
na štítku obsah bavlny, vidieť najmenšie 
písmenká, ktoré uvádzajú prítomnosť éčka, 
tráviť noci na internete a dolovať z neho naj-
novšie testy výrobkov a odporúčania z prvej 
ruky. To nie je len tak! Preto sa ani nestihol 
oženiť, celý život obetoval vede. Odvtedy vie, 
že najlepšia paprika je z Bulharska, pražská 
šunka nie je to, čo za socíku, o poľských vý-
robkoch sa odmieta baviť a švajčiarsky syr 
je do-ko-na-lý. Veľa nejedol, lebo tie úžasné 
veci niečo stoja, ale tepláky z Tatrasvitu mu  
držia dodnes a nehanbí sa ich nosiť aj na 
úrad práce. Jedného dňa sa Vojtech Kremľa 
stratil. Akurát na svoje narodeniny. Susedky 
vraveli, že išiel robiť do Anglicka, ale oveľa 
pravdepodobnejšie je, že sa Vojtech otesto-
val, zistil svoju kvalitu a... A stiahol sa z trhu.
 Vlasto Bogár

VŠETKO NAJLEPŠIE
FEJTÓN 
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Dominika Petková a Júlia Košárová, tieto mená zneli vo Svä-
tom Petre pri vyhlasovaní výsledkov celoslovenskej súťaže 
v športovej streľbe Národná liga talentovanej mládeže za rok 
2015. „Srdcia nám silne búšili, slzy sme mali na krajíčku, 
ale cítili sme sa nesmierne šťastní, keď nás vyvolávali na 
stupne víťazov,“ spomínajú zverenci trénerky PaedDr. Mi-
lady Petkovej. 
Naši strelci vybojovali až 3 zlaté medaily a zvyšku Sloven-
ska vyfúkli ešte ďalšie vynikajúce umiestnenia. V disciplíne 
vzduchová pištoľ kategória dievčat do 16 rokov 1. miesto 
získala Dominika Petková z 27 účastníkov. V kategórii chlap-
cov do 16 rokov získal 3. miesto Damián Rerko z 20 účast-
níkov. V kategórii dievčat do 14 rokov získala 1. miesto Júlia 
Košárová, 2. miesto Zuzana Viktória Rušinová, 4. miesto 
Monika Vaňová, 5. miesto Nina Reľovská, 6. miesto Xé-
nia Hantáková, 7. miesto Lucia Petrufová z 27 účastníkov. 
V kategórii chlapcov do 14 rokov medailové 2. miesto získal 
Michal Gabonai, 4. miesto Adam Majchrovič, 5. miesto 
Martin Koreň, 6. miesto Jozef Filip z 30 účastníkov. V ka-
tegórii družstiev 1. miesto v zložení Dominika Petková, 
Michal Gabonai, Júlia Košárová a 3. miesto získalo druž-
stvo v zložení Adam Majchrovič, Damián Rerko, Zuzana 
Viktória Rušinová. Družstvo v zložení Xénia Hantáková, 
Nina Reľovská, Monika Vaňová získalo 4. miesto. Špor-
tovci zo športovej triedy so zameraním na športovú streľbu 
Základnej školy Z. Nejedlého v Spišskej Novej Vsi domov 
teda priniesli 3 zlaté, 2 strieborné, 2 bronzové medaily 

a 8 umiestnení do 10-teho miesta v rámci celého Sloven-
ska. Vyhlasovateľom celoslovenskej súťaže Národná liga ta-
lentovanej mládeže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a technicky ju zabezpečoval Slovenský strelecký 
zväz. Mala 16 súťažných kôl, ktoré sa konali v rôznych mes-
tách Slovenska. Z nich sa spočítali 3 najlepšie dosiahnuté 
výkony a urobil sa priemer. „Táto súťaž je veľmi spravodlivá, 
pretože je zúročením celoročnej práce športovca,“ konšta-
tuje trénerka Milada Petková. Veríme, že spolu s nami ste aj 
vy hrdí na takéto úspechy športovcov, ktorí vzorne reprezen-
tujú na celoslovenskej úrovni naše mesto Spišská Nová Ves, 
Základnú školu na Ulici Z. Nejedlého a Športovo-strelecký 
klub Rušňové depo Spišská Nová Ves.   Ján Mlynárčik 

ŠPORT

BEH: Cross Country (Kamzík – Baba – Kamzík, 
53 km, 19. 4.): 31. M. Neupauer (5:27:22 hod.). Budi-
mírsky polmaratón (19. 4.): 8. T. Kamas (1:18:48 hod.). 
Beh oslobodenia Bodíc (26. 4.): M: 2. T. Kamas 
(42:16,4 min.). C: 4. M. Hrušovský (36:36,9 min.). Pr-
vomájový beh zdravia (Pečovská Nová Ves, 18 km, 
1. 5.): 4. T. Kamas (1:03:29 hod.). Olcnavská osmič-
ka (7 600 m, 9. 5.): M: 1. J. Dubašák (29:06,6 min.); 
2. T. Kamas (29:45,9 min.); 4. M. Plačko (32:30,8 min.); 
5. M. Neupauer (33:28,2 min.). B: 4. V. Veľký 
(34:01,6 min.); 5. M. Bigoš (35:50,1 min.); 8. Ľ. Gon-
da (39:23,6 min.). C: 3. M. Hrušovský (32:52,5 min.); 
6. M. Fuker (38:16,5 min.). D: 1. P. Pavol (38:07,1 min.); 
2. O. Kozák (41:18,5 min.); 3. J. Tekely (42:12,2 min.). 
F: 2. Z. Kartusková (43:50,6 min.). Podvihorlatský ma-
ratón (1. 5.): B: 10. P. Hus (3:47:05 hod.). C: 6. M. Fu-
ker (3:43:57 hod.). D: 4. J. Smolár (4:25:02 hod.). Pol-
maratón: D: 7. J. Tekely (1:56:10 hod.). C: 6. M. Fuker 
(3:43:35 hod.).
DŽUDO: 28. 3. sa v mestskej športovej hale v Michalov-
ciach konali Majstrovstvá Východoslovenskej oblasti 
a zároveň 2. kolo ligy žiakov a žiačok, kde judisti Džudo 
klubu dosiahli tieto umiestnenia: super mini: do 24 kg: 
1. Tobias Vislocký; do 28 kg: 3. Martin Myšička. mini: 
do 30 kg: 3. Vislocký Sebastián; do 34 kg: 3. Matej Fa-
biny. Mladší žiaci a žiačky: do 40 kg: 1. Sára Špinero-
vá, 3. Laura Tutková; do 46 kg: 3. Peter Bosák. Starší 
žiaci a žiačky: do 50 kg: 3. Miloš Neuvirth; do 66 kg: 
2. Adam Šarga; do 60 kg: 1. Tomáš Barč. Dorasten-
ci a dorastenky: do 57 kg: 3. Natália Gallschneidero-
vá; do 63 kg: 2. Daniela Vavreková; do 66 kg: 3. Bra-
nislav Horváth. Juniori a juniorky: do 57 kg: 3. Natá-
lia Gallschneiderová; do 63 kg: 1. Daniela Vavreková; do 
60 kg: 3. Horváth Branislav. Ženy: do 57 kg: 2. Natá-
lia Gallschneiderová; do 63 kg: 2. Daniela Vavreková. 
Muži: do 90 kg: 3. Marek Horváth; do 100 kg: 1. Ma-
rek Horváth. 18. 4. sa v Športovej hale Mier v Bardejo-
ve konala Medzinárodná veľká cena o pohár primá-
tora mesta Bardejov žiakov a dorastencov v jude, kde 
za účasti zahraničných pretekárov z Francúzska, Maďar-
ska, Poľska, Kosova, Ukrajiny, Česka naši judisti dosiah-
li tieto výsledky: Super mini: do 24 kg: 3. Sofia Vargo-
vá; do 27 kg: 2. Martin Myšička. mini: do 46 kg: 3. Ja-
kub Stiasni. Mladší žiaci: do 46 kg: 3. Peter Bosák; 
do 42 kg: 3. Sára Špinerová. Starší žiaci: do 63 kg: 
3. Adam Šarga. Dorastenky: do 57 kg: 3. Natália Gal- 
lschneiderová.
PLÁVANIE: 25. 4. sa v spišskonovoveskej plavárni konal 
11. ročník majstrovstiev mesta v plávaní seniorov – MAS-
TERS 2015. Zúčastnilo sa ho 31 mužov a 9 žien. Muži 
mali možnosť zmerať si čas na 50 VS, 100 P a 200 VS, 
ženy zasa na 50 VS a 100 P. Plávalo sa v 4 vekových ka-
tegóriách, pričom rozhodujúci bol rok narodenia. Najstar-
ším plavcom bol Pavol Demečko. Víťazi v každej disciplíne 
a každej kategórii získali diplom a sladkú odmenu. Pozrieť 
sa na nich prišiel aj primátor mesta Ján Volný.
VOLEJBAL: Extraliga: ženy: play off: finále: 4. zá-
pas: VK SNV – VK EU Bratislava 2 : 3. Konečný stav sé-
rie 1 : 3, naše volejbalistky skončili na 2. mieste. OM 
Staršie žiačky: 14. kolo (18. 4.): VK SNV – MVK Sni-
na 0 : 3, 0 : 3. OM Mladšie žiačky - 6: 6. kolo (18. 4.): 
VK SNV – Stropkov 0 : 2, VK SNV – Bardejov 2 : 0, VK 
SNV – Snina 0 : 2. Svoje Majstrovstvá SR odohrali junior-
ky 1. - 3. 5. 2015 v Leviciach. VK SNV sa tentoraz uš-
lo iba 8. miesto.

Š
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V extraligových ženských športoch sa halová sezóna 
2014/2015 skončila. Z pohľadu športu v Spišskej Novej 
Vsi to bol rekordný súťažný ročník a hlavne úspešný. Maj-
strovským titulom sa môžu pochváliť kolkárky Tatrana Spiš-
ská Nová Ves, ktoré získali zlaté medaily. Aj v ostatných 
športoch dievčatá zo Spiša bojovali o medaily. 
V tretí aprílový pondelok šesť ženských úspešných ko-
lektívov bolo prijatých primátorom mesta Jánom Volným 
na pôde spišskonovoveskej radnice. Do Pamätnej knihy 
mesta sa zapísali kolkárky, volejbalistky, basketba-
listky, hokejistky, florbalistky a šortrekárky. Zo všet-
kých spomínaných klubov reprezentantky Spišskej Novej 
Vsi šírili dobré meno športu mesta doma i na celom 
Slovensku. 
Na slávnostnom prijatí nechýbali poháre jednotlivých ko-
lektívov za úspešné umiestnenia, no hlavne panovala vý-
borná nálada a atmosféra. Úsmev sa už objavil na tvárach 

volejbalistiek, ktoré v sobotu nešťastne prehrali boj o maj-
strovský titul, ale v histórii volejbalového klubu sa posta-
rali o doteraz najväčší úspech. Nesmútili už ani hokejistky, 
ktoré dali primátorovi prísľub, že o rok sa titul opäť vráti na 
Spiš. O dobrú atmosféru sa starali basketbalistky, ktoré len 
potvrdili, že v závere sezóny sa v basketbale vytvorila a vy-
stužila skvelá partia. Kolkárky najviac tešilo, že do prijatia 
stihli byť z kolkárskeho zväzu dekorované zlatými medailami 
a putovným majstrovským pohárom. Florbalistky ešte letnú 
prestávku nemajú, čaká ich veľký turnaj v Prahe a domáci 
juniorský šampionát. Na letnú prípravu a nového trénera 
sa tešia šortrekárky. 
Počas celej sezóny sa hovorilo, že Spišská Nová Ves je 
mestom športu. Smelo možno dodať, že prevažne úspeš-
ného ženského. Nehovoriac o kráse a pôvabe spišsko-
novoveských športovkýň, ktorým sa na Slovensku nikto 
nevyrovná.  (pat), foto: (tre)

PRIJATIE NA RADNICI 

Mesto Spišská Nová Ves
vás pozýva na otvorenie XIX. ročníka

Spišských športových hier 
detí a mládeže,

ktoré sa uskutoční 12. júna 2015 o 9.00 h 
na Futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi.

MÁME VÍŤAZKY NÁRODNEJ LIGY 
TALENTOVANEJ MLÁDEŽE

Pozývame vás na prezentáciu systému Jogy v dennom živote pri príležitosti  
Medzinárodného dňa jogy 21. júna 2015 (nedeľa)
• 15.00 – 16.00 hod. Jogacentrum, 1. poschodie, Letná 55
• 16.10 – 17.00 hod. v parku pri Evanjelickom kostole, v prípade nepriaznivého  
  počasia bude cvičenie v Jogacentre, Zimná 62.
Vstup zdarma. Info: 0907 477 955, e-mail: jvdz.snv@centrum.sk, www.yoga.sk
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ŠPORT

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
MASÁŽE 
Klasická, reflexná masáž nôh, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lym-
fodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové kamene, 
chiropraxia, mäkké techniky, banková masáž, čokoládová, bylinková, prír. peeling, 
antistresová masáž šije a hlavy, rašelinový zábal, masáže detí a tehuliek.
Utorok – piatok: 14.00 - 19.00 h. Sobota – nedeľa: 9.00 - 19.00 h.
Mimo uvedený čas (aj v pondelok) možnosť objednávky na: 
0905 954 792, 0904 325 343.

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 OTVORENÝ POČAS OTVORENIA SAUNY

PARNÁ SAUNA - otvoterná do 12. 6. 2015
piatok 13.30 - 20.00
sobota 10.30 - 20.00
nedeľa 9.30 - 20.00

pondelok 15.00 - 19.30
utorok 13.30 - 19.30
streda 13.30 - 19.30
štvrtok 13.30 - 19.30

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

pondelok  6.30 - 7.45 sanitárny deň 15.00 - 20.00
utorok  8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
streda  8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
štvrtok  6.30 - 7.45  8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
piatok  8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
sobota  9.00 - 20.00
nedeľa  9.00 - 20.00

LETNÉ KÚPALISKO 
Otvorené od 12. 6. 2015 (piatok) denne od 9.00 do 19.00 h
Cenník pre krytú plaváreň, letné kúpalisko a sauny platný od 1. 6. 2015
Letné kúpalisko + krytá plaváreň / dospelí  ...............................................  4,50 €
deti od 6 do 15 rokov, osoba nad 62 rokov, držiteľ preukazu ZŤP-S  ............  3,80 €
Letné kúpalisko alebo krytá plaváreň / dospelí  ........................................  3,50 €
deti od 6 do 15 rokov, osoba nad 62 rokov, držiteľ preukazu ZŤP-S  .............  2,80 €
Pre občanov mesta Spišská Nová Ves po predložení dokladu totožnosti  
s fotografiou, zľava z riadneho vstupného - platí pre Letné kúpalisko  
a krytá plaváreň  ...................................................................................1,00 € 
Sauny: Dospelí / 2 hod.  ......................................................................  4,00 €
deti od 6 do 15 rokov, osoba nad 62 r., držiteľ ZŤP-S / 2 hod.  ...................  3,00 €

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86 
V jarných a letných mesiacoch je možnosť prenajatia malej plochy 
na hokejbal. Cena - 1 h/10 €.

6. 6. sobota BASKET MUSIC FEST

13. 6. sobota 10.00 - 20.00 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA junioriek 
vo florbale

14. 6. nedeľa 10.00 - 20.00 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA junioriek 
vo florbale

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35, 416 63 38 

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 053/416 63 35
UMELÁ TRÁVA - Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas  .............................................................  135 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas  .................................... 170 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 1 hod. ..................................... 70 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 1 hod. ............ 85 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 1 hod.  ............................. 35 €
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: Patrik Brezovaj - 0903 405 466. 

6. 6. sobota 15.00 FK Spišská Nová Ves - Liptovský Mikuláš, 
II. liga žien Východ

7. 6. nedeľa 17.00 FK Spišská Nová Ves - Plavnica, 
III. liga Východ dospelí

11. 6. štvrtok 9.00 Turnaj prípraviek Spišského oblastného 
futbalového zväzu

12. 6. piatok 9.00 Spišské športové hry

13. 6. sobota 10.00/12.15 FK Spišská Nová Ves - Košická Nová Ves, 
II. dorastenecká liga

6. 6. 2015 pre verejnosť KP zatvorená.
7. 6. 2015 pre verejnosť KP zatvorená do 15.30 h - MS v plávaní najmladších žiakov

TENISOVÝ AREÁL
0903 403 459
Tenisové kurty otvorené denne:
pondelok - piatok 9.00 - 21.00 h • sobota - nedeľa 8.00 - 21.00 h

Posledný extraligový zápas žien doma sa odohral 18. 4. 2015 
pred plným hľadiskom. Duel začal opäť dôstojne slovenskou 
hymnou, ktorú zaspieval miešaný spevácky zbor CHORUS 
IGLOVIA zo Spišskej Novej Vsi. V hľadisku sedeli aj prví muži: 
za volejbal prezident SVF Ľubor Halanda a za mesto Spišská 
Nová Ves primátor Ján Volný, ktorí na vyhodnotení odovzdá-
vali medaily, poháre a diplomy. O výsledku druhého i tretieho 
finálového duelu musel v oboch prípadoch rozhodnúť piaty 
skrátený set a podobný scenár sa dal očakávať na Spiši aj 
v sobotu. Domáce v úvode nastúpili odhodlané zvíťaziť, vy-
rovnať stav série a vynútiť si rozhodujúci súboj v Bratislave.

Novovešťanky sa v úvodnom dejstve rýchlo dostali do poho-
dlného náskoku, keď postupne viedli 8 : 6 a 16 : 11. Brati-
slavčanky potom zabojovali, spresnili prihrávky i hru na sieti 
a podarilo sa im znížiť na rozdiel dvoch bodov (19 : 21). Do-
máce však kontrovali troma bodmi za sebou a napokon vyhrali 
prvý set 25 : 22. Začiatok druhej časti patril hostkám z hlav-
ného mesta, ktoré si vypracovali vedenie 8 : 6. Spišiačky 
vedené veľmi dobre hrajúcou dvojicou Ukrajiniek Trach, Ma-
gerova však otočili priebeh setu vo svoj prospech (keď pre-
hrávali už 15 : 20) a po výsledku 25 : 21 sa ujali vedenia 2 : 0.
V kľúčovom treťom dejstve domáce viedli 16 : 14, ale hráčky 

Slávie kontrovali sériou 7 : 3, po ktorej viedli 21 : 19. Napokon 
ho vyhrali 25 : 23 a zavelili k obratu v stretnutí. 
Štvrtý set vyhrali Bratislavčanky 25 : 17. V skrátenom piatom 
dejstve už využili psychickú výhodu, triumfovali v ňom 15 : 9 
a po záverečnej lopte mohli oslavovať zisk titulu. Hráčky, di-
váci i kluboví činovníci verili, že Spišiačky dokážu Sláviu doma 
poraziť a vynútia si 5. zápas. Toto sa nestalo, a tak Slávistky 
zopakovali svoj triumf po Slovenskom pohári aj v extralige, 
žiaľ, nad domácimi hráčkami. V každom prípade Spišiačky 
zaznamenali úspech a prepisujú klubovú históriu, pretože 
v doterajších 7. ročníkoch nikdy nedosiahli na medailu.  (pat)

STRIEBORNÉ VOLEJBALISTKY
V extralige žien je dobojované. Volejbalistky VK Spišská Nová Ves už dosiahli historický úspech, keď sa prebojovali do finále.

Kométa Spišská Nová Ves organizovala finále Východoslo-
venskej regionálnej ligy junioriek a starších žiačok. Z tohto 
finále sa postupuje na Majstrovstvá Slovenska. 
Staršie žiačky Spišskej Novej Vsi hrali prvýkrát také vážne 
zápasy, v prvom zápase prehrali s Michalovcami 0 : 9, v dru-
hom zápase s Prešovom to už bolo lepšie a iný výkon. Bohu-
žiaľ, ho prehrali 1 : 4 a tým pádom skončili na treťom mieste, 

postupové miesta boli dve. Postúpili Michalovce a Prešov.
„V kategórii junioriek boli vo finále Prešov, naša Kométa 
a Sabinov, ktorý na finále nepricestoval. Sabinov prehral 
automaticky zápasy s Prešovom a našou Kométou kontu-
mačne. Kométa Spišská Nová Ves ako obhajca minuloroč-
ného titulu Majstra Slovenska junioriek na turnaji mala plán 
postúpiť na MS z prvého miesta, čo sa dievčatám podarilo. 

Výkon našich dievčat bol vlažný, s Prešovom vyhrali 7 : 3. 
Na Majstrovstvá Slovenska postúpila Kométa a Prešov. 
Majstrovstvá Slovenska junioriek budú v Spišskej Novej 
Vsi v dňoch 13. a 14. júna 2015, zúčastnia sa ho družstvá 
z Tvrdošína, Pruského, Nitry, Kysuckého Nového Mesta, 
Prešova a Spišskej Novej Vsi,“ uviedol tréner Kométy SNV 
Jozef Grega.  (pat)

FLORBALOVÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA JUNIORIEK 
V piatok 1. mája 2015 sa v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi konal turnaj vo florbale regiónu Východ o postup na Majstrovstvá Slo-
venska v kategórii starších žiačok a junioriek.
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20. a 21. apríla 2015 sa v Základnej škole Komenského 
ul. Spišská Nová Ves konali okresné majstrovstvá v gym-
nastickom štvorboji žiakov a žiačok základných škôl 
v školskom roku 2014/2015. Súťažili družstvá s piatimi 
žiakmi vo všetkých disciplínach, všetky výkony boli bo-
dované. Do výsledku družstva sa započítali štyri najlep-
šie známky na každom náradí. Družstvá umiestnené na 
1. - 3. mieste získali diplomy a medaily.
Výsledky:
Kategória A – chlapci a dievčatá (1. 1. 2006 a ml.):
Chlapci: 1. ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves
Dievčatá: 1. ZŠ Levočská ul. Spišská Nová Ves
Kategória B - chlapci a dievčatá (1. 1. 2003 a ml.):
Chlapci: 1. ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves

Dievčatá: 1. ZŠ Levočská ul. Spišská Nová Ves
Kategória C - chlapci a dievčatá (1. 1. 1999 a ml.): 
Chlapci: 1. ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves
Dievčatá: 1. Gymnázium Javorová ul. Spišská Nová Ves
Hlavnou rozhodkyňou gymnastického štvorboja základ-
ných škôl bola Irena Kovalčíková, ktorá po pretekoch 
povedala: „Potešila ma účasť na súťaži. Skoro všetky 
školy sa do súťaže každoročne zapájajú, nie však vo 
všetkých kategóriách. Väčšia časť škôl prišla s mlad-
šími žiakmi, čo hodnotím ako chvályhodné. Celková 
úroveň bola priemerná. Výkonnosť žiakov, ktorí sa 
dlhšie pripravujú so svojimi učiteľmi, je lepšia, majú 
dobre zvládnutú techniku jednotlivých disciplín.“
 (pat)

Sobotu 4. júla 2015 si poznačte vo svojom bežeckom ka-
lendári. V ten deň usporiadajú FarmárSKI dvor a Občianske 
združenie Novoveská Huta 4. ročník Behu Farmárskym 
dvorom. Pred rokom u nás štartovalo 47 mužov, 10 žien 
a 43 ich nasledovníkov – deti. Boli zabehnuté nové traťové 
rekordy. Ich držiteľmi sú: 8 200 m – Tomáš Kamas – ŠKP 
Sp. Nová Ves – 30:57 min.; 4 100 m – Monika Kováčová – 
Levice – 17:40 min.

Štartovali u nás aj Poliaci – víťazi svojich veteránskych ka-
tegórií. V tomto ročníku sme po prvýkrát zaradili kategó-
riu žien nad 50 rokov. Taktiež chceme dať šancu otestovať 
svoje sily aj tým, ktorí si ešte netrúfajú bežať s elitou. Majú svoj 
beh pre zdravie v dĺžke 1 200 metrov. Beh bez rozdielu 
veku a pohlavia, jedna kategória pre všetkých. Muži nad 60 
rokov a ženy nad 50 rokov majú zľavu v štartovnom – 3 €. 
Účastníci behu pre zdravie – 2 €. Beh Farmárskym dvorom je 

súčasťou Východoslovenskej mládežníckej bežeckej ligy. Do-
spelí účastníci budú bojovať o body do Bežeckej ligy okresu 
Spišská Nová Ves.
Propozície nájdete na stránke www.beh.sk.
Príďte sa prebehnúť do raja. Pozývajú vás organizátori – Far-
márSKI dvor a Občianske združenie Novoveská Huta.
Info: Rudo Mikolaj
Mob.: 0944 546 455, e-mail: hutabeh@centrum.sk 

8. júna sa dožíva svojich krásnych 85. narodenín Mgr. Ján 
Milčák, rodák zo Starej Ľubovne. Po absolvovaní levočského 
gymnázia a vysokej školy pedagogickej – odboru telesná vý-
chova od roku 1954 pôsobil až do odchodu do dôchodku 
na stredných školách v Spišskej Novej Vsi. S jeho menom sú 
navždy spojené Spišské stredoškolské hry. Ako gymnaziálny 
telocvikár sa zaslúžil o ich renesanciu na Spiši. Zdokumento-
val ich 80-ročnú tradíciu. S mnohými chlapcami a dievčatami 
dosiahol nemálo športových úspechov. Dlhé roky pôsobil 
v komisii rozvoja masového športu a telovýchovy, v predsed-
níctve Okresného výboru ČSTV v Spišskej Novej Vsi, ako 
odborný poradca pre telesnú výchovu krajského odboru škol-
stva a kultúry, tiež ako zástupca vedúceho kraja pre sparta- 
kiádu, ktorej sa od začiatku zúčastňoval na Strahove v Prahe. 
Skromný, nenápadný, húževnatý telocvikár, dobrý organizá-

tor a zodpovedný funkcionár 
získal viacero ocenení za 
zásluhy pri výchove a vzde-
lávaní, pri rozvoji česko-
slovenskej spartakiády. 
Prezident mu udelil štátne 
vyznamenanie Za zásluhy 
o výstavbu (1980), Slovenské združenie telesnej kultúry mu 
udelilo Zlatú medailu SZTK za dlhoročnú prácu v prospech 
slovenskej telesnej výchovy (1995), Klub Fair play Sloven-
ského olympijského výboru mu udelil Diplom za celoživotné 
pôsobenie v duchu fair play (2010). Bol tiež aktívnym členom 
Spišského učiteľského spevokolu. Šport mu prirástol k srdcu 
a stal sa mu sprievodcom po celý život. K jubileu mu úprimne 
blahoželáme a prajeme pevné zdravie. R. Kormošová

Piatok, sobota a nedeľa od 8. do 10. mája 2015 sa za-
píše do kroniky Basketbalového klubu Spišská Nová Ves 
zlatými písmenami. Družstvo trénera Radoslava Kara-
bína si v Žiline na finálovom turnaji kategórie žiakov vy-
bojovalo titul „Majstrov Slovenskej republiky“. Chlapci 
prehrali iba jeden zápas s rovesníkmi Serede, v ďalších 
štyroch zápasoch chlapci excelovali a zápasy s Interom 
Bratislava, domácou Žilinou, Prievidzou a Svitom vyhrali.
O tento veľký úspech sa pričinili hráči: G. Cvengroš, 
F. Rakai, S. Kontroš, M. Gavlák, A. Korfanta, J. Džu-
bák, B. Cap, M. Baron, L. Šrobár, A. Javorský, B. Kú-
koľ, D. Kozel, D. Jaroš, R. Susa, M. Stanko. Trénermi 
na finálovom turnaji žiakov boli Radoslav Karabín 
a Ján Pirník. Do „A“ All Stars bol zaradený hráč SNV 
Filip Rakai a do All Stars „B“ Martin Baron. Najlep-
ším trénerom bol tréner Spišskej Novej Vsi Radoslav 
Karabín.
Výsledky:
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – Baník Cigeľ Prie-
vidza 61 : 28 (31:12), Cvengroš 16, Rakai 10, Kor-
fanta 7, Javorský 5, Baron 4, Kontroš 4, Cap 4, Susa 4, 
Stanko 4,Kozel 2, Jaroš 1
BK Lokomotíva Sereď - BK 04 AC LB Spišská Nová 
Ves 70 : 53 (29:18), Korfanta 20, Baron 17, Rakai 9, 
Cvengroš 4, Cap 2, Javorský 1
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - Inter Bratislava 
66 : 34 (29:15), Baron 22, Cvengroš 12, Korfanta 12, 
Rakai 11, Kozel 4, Cap 2

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – MBK Victoria Žilina 
62 : 54 (28:23), Cvengroš 14, Baron 13, Korfanta 10, 
Džubak 3, Javorský 2
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – MBK Svit 87 : 42 
(43:25), Baron 21, Rakai 20, Cvengroš 9, Stanko 6, Kor-

fanta 5, Kozel 5, Susa 5, Kozel D. 4, Šrobár 4, Javorský 
3, Džubák 2, Jaroš 2, Cap 1
Celkové poradie: 1. BK 04 AC LB SNV, 2. BK Lokomo-
tíva Sereď, 3. BK Inter Bratislava, 4. MBK Victoria Žilina, 
5. Baník Cigeľ Prievidza, 6. BKM Svit. (pat), foto: (ps)

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ

POZVÁNKA NA BEH DO RAJA 

JUBILEUM PEDAGÓGA 
SO ŠPORTOVÝM SRDCOM

ŽIACI BK 04 AC LB MAJSTRAMI SLOVENSKA

V Košickej hale na Ostrovského ulici sa 26. 4. 2015 
konalo posledné kolo Východoslovenského regiónu vo 
florbale mladších žiakov. O cenné body bojovali aj no-
voveskí zverenci trénerov T. Slivu a T. Gavina. 
V poslednom kole si zmerali sily s domácim družstvom 
ATU. 
Košičania boli síce v dramatickom zápase šťastnejší, no 
naši žiaci aj po prehre 6 : 9 (za našich skóroval 4x Kuda 
a raz sa presadili Ferenčík a Augustiňák) získali v silnej 
konkurencii ôsmich tímov bronzové medaily, pričom 
od postupu na finálový turnaj o majstra Slovenska ich 
delil jeden bod. 
Za najlepšieho obrancu Východoslovenského re-
giónu bol vyhlásený kapitán Young Arrows René 
Kuda.  JA

YOUNG ARROWS 
TRETÍ
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Na Majstrovstvách SR žiakov a mladších dorastencov 
v boxe, ktoré sa uskutočnili 18. a 19. apríla 2015 vo 
Vranove nad Topľou, sa o získanie cenných kovov za-
slúžili: 
Adrian Rerko (foto 1) 
V kategórii mladšieho dorastu, vo váhe do 75 kg ob-
sadil 2. miesto a pre TJ SPILIPO získal striebornú me-
dailu. 
Zdenko Bdžoch (foto 2) 
Taktiež v kategórii mladšieho dorastu, ale vo váhe do 
66 kg obsadil 3. miesto a získal bronzovú medailu. 

Miroslav Čuj
TJ SPILIPO Spišská Nová Ves

ZBIERKA MEDAILÍ SPIŠSKÝCH KLOKANOV SA ROZŠIRUJE

Plavci KP po ťažkých tréningoch preverujú svoju 
pripravenosť na Letné Majstrovstvá SR na prete-
koch doma i v zahraničí.
Tomáš Želikovský sa zúčastnil juniorského re-
prezentačného štvorstretnutia Česko – Poľ-
sko – Maďarsko – Slovensko v poľskom Gorzowe 
Wielkopolskom, kde v konfrontácii s o rok staršími 
rovesníkmi štartoval v disciplínach 50 m motýlik, 
voľný spôsob, znak a 100 m voľný spôsob. Vo 
všetkých svojich štartoch si zlepšil svoje doteraj-
šie osobné maximá v týchto disciplínach a vrátil sa 
s 1 bronzovou medailou.
Ostatní plavci sa zúčastnili VC Liptovského Miku-
láša, kde získali najviac medailí zo všetkých zú-
častnených klubov. Najviac sa darilo Alexandre 
Talačovej, ktorá vyhrala päť disciplín, dve prvé 
miesta získali Samuel Slimák a Šimon Spišský, 
po jednom prvenstve získali Matúš Hrušovský, 
Samuel Kacvinský, Eduard Slavkovský, Vanda 
Holentová, Naďa Neuvirthová a Sofia Petre-
ková. IM

ÚSPEŠNÍ PLAVCI

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

Spišská burza starožitností a kuriozít 2015
25. 4. * 23. 5. * 27. 6. * 25. 7. * 22. 8. * 26. 9. * 24. 10.

1 2

Šachový zväz Košického kraja, Mest-
ský šachový klub a Mesto Spišská Nová 
Ves usporiadali šachový turnaj FIDE OPEN 
k 100. výročiu narodeniu medzinárodného 
šach. majstra Dr. Maximiliána Ujtelkyho nášho 
rodáka a účastníka troch olympiád. 
Na záverečnom vyhodnotení šachového turnaja, 
po päťdňovom náročnom podujatí všetkých hrá-
čov a účastníkov, ktoré sa konalo 26. - 30. apríla 
2015 v prekrásnych priestoroch Koncertnej 
siene Reduty v Spišskej Novej Vsi, si šachisti 
a ich priaznivci zo Spiša a okolia pripomenuli 
okrúhle výročie tohto slovenského šachového 
velikána. Podujatie hrané na sedem kôl podporili 
aj českí šachisti z Prahy, a to krásnym článkom 

vo svojom pravidelnom týždenníku, kde uverejnili 
v deň majstrovho narodenia 20. apríla jeho živo-
topis aj s úspešnou šachovou kariérou.
Celá akcia prebiehala v popoludňajších hodi-
nách a vyvrcholila v posledný deň večer, kedy 
sme po tuhom boji spoznali celkového víťaza 
turnaja. 
Stal sa ním Ján Koňak, hráč extraligového celku 
z Prakoviec, druhý skončil Štefan Dzurenda, 
tretí bol Jozef Štofan, obaja hráči domáceho 
šachového klubu v Spišskej Novej Vsi, ktorý hrá 
v II. lige SR. Podľa propozícií turnaja boli ocenení 
5 najlepší hráči a traja najlepší získali aj poháre. 
Databázu turnajov nájdete na Chess-Results  
http://chess-results.com 

Družstvo kadetiek športového klubu basketbalu dievčat 
ŠKBD sa v apríli zúčastilo na veľkom medzinárodnom 
veľkonočnom basketbalovom turnaji v Berlíne - MO-
ABIT. Družstvo štartovalo v kategórii U15, kde v základnej 
skupine odohralo 3 zápasy s družstvami Fínska, Holandska 
a Nemecka. Všetky zápasy dievčatá hravo zvládli a postú-
pili do semifinále, kde zdolali družstvo Benešova z Českej 
republiky a postúpilo do finále. Dievčatá odohrali kvalitný fi-
nálový zápas s družstvom Chemcats Chemnitz z Nemecka, 
ale víťazstvo im ušlo po prehre o dva body. Dievčatá sa 
umiestnili na krásnom druhom mieste, bol to veľmi 
dobre organizovaný turnaj, z ktorého si odniesli kopec zá-
žitkov a zároveň spoznali Berlín. Zároveň ďakujeme mestu 
Spišská Nová Ves za podporu.

Michaela Demečková 

ŠACHOVÝ TURNAJ FIDE OPEN ŠKBD
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PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA 
„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3 
Bližšie informácie o programe www.dietka.sk alebo na FB. 
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84. A 85. STRETNUTIE 
PODPORNEJ SKUPINY 
DOJČIACICH MATIEK A TEHULIEK
Pondelok 1. 6. a 15. 6. o 9.00 h
Skupina je otvorená aj pre nové maminy.
Prihláška: deň vopred na 0903 740 739. 
Certifikovaná poradkyňa v dojčení OZ 
Mamila Anna Ogurčáková.
Poplatok: 2 €/osoba.

ŠKOLA DOJČENIA  
PRE TEHULKY
Pripravte sa vopred na dojčenie.
Skupinový kurz pre 4 - 5 tehuliek, 
možnosť individuálnej prípravy.
Termíny: 2., 3., 4., 16., 17. a 18. 6. o 8.30 h
Prihláška: len na e-mail 
hankaogurcakova@gmail.com.
V prihláške uviesť telefonický kontakt. 
Poplatok: skupinový kurz 7 €/osoba, 
individuálna príprava 15 €/osoba.
Príprava trvá 1,5 h; 2 stretnutia.

KURZ NOSENIA DETÍ A VIAZANIA 
BABYŠATIEK (základný kurz) 
Streda 3. 6. o 15.30 h
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku, nevadí, 
požičiame, príp. poradíme pri výbere.
Prihláška: deň vopred, 
Mgr. B. Vajová - 0948 480 510 alebo 
barbora.vajova@gmail.com.
Poplatok: 7 €/osoba.

STRETNUTIE NOSIACICH 
MAMIČIEK 
Piatok 9. 6. o 9.00 h
Bližšie info o mieste  
stretnutia a trase:  
na t. č. 0948 480 510 alebo na 
barbora.vajova@gmail.com.
Prihláška: najneskôr deň vopred 
na vyššie uvedenom tel. čísle.
V prípade nepriaznivého  
počasia sa stretneme  
v herni MC Dietka 
(v tom prípade poplatok 2 €).

KURZ ZDRAVÉ  
PREBAĽOVANIE 
Streda 10. 6. o 15.30 h 
Bližšie info a prihláška: deň vopred 
na t. č. 0948 480 510 alebo 
na barbora.vajova@gmail.com.
Poplatok: 2,50 €/osoba.

KURZ VIAZANIA BABYŠATIEK 
(pokročilý kurz)
Streda 17. 6. o 15.30 h
Úväzy na bok a na chrbát pre väčšie 
bábätká (cca od 6. mes.) a batoľatá. 
Prihláška: deň vopred, 
Mgr. B. Vajová - 0948 480 510 alebo 
barbora.vajova@gmail.com.
Poplatok: 7 €/osoba.

ZÁZEMIE – KOMUNITNÁ  
ZÁHRADA ZÁZRAČNÉ  
ZELENÉ MIESTO  
(Vyšná hať) 
Sobota 27. 6. 
LETNÁ SLÁVNOSŤ NA ZÁZEMÍ  
– kultúrne podujatie spojené  
s hudbou, workshopmi  
a prírodným jarmokom
Workshop: renovácia záhradného 
domčeka – maringotky 
+ Jam session na Zázemí v rámci 
Grantového programu pre Optimistov, 
Nadácia Orange.
Bližšie info, termín workshopu 
a brigád na FB.

PONUKA SLUŽIEB 
V HERNI MC DIETKA
HERŇA + SEKÁČ DIETKA  
(nákup a predaj detského  
a tehotenského tovaru)
Utorky, štvrtky od 9.00 do 12.00 h
Poplatok za jednorazový vstup:  
1,50 €/rodina. 
OPATROVANIE DETÍ od 2 r.: 2,50 €/h

ANGLICKÝ KLUB 
pre deti vo veku od 2 r.
Štvrtky o 16.30 h

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

KLUB „ŠKÔLOČKA“  
pre deti vo veku od 2 r.
Stredy od 8.00 do 12.00 h
Cieľ: adaptácia detí a rodičov na škôlku
Poplatok: 6 €/dieťa/1 stretnutie.
Informácie: 0904 887 239.

JOGA PRE DETI
Pondelok 8. a 22. 6. o 16.15 h
Bližšie informácie a prihláška:  
deň vopred na t. č. 0949 604 723.
Poplatok: 2,50 €/rodina.

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

MAĽOVANIE NA TVÁR
Objednávky: 0904 887 239.  
Poplatok: 10 €/h.
LOGOPEDICKÉ INDIVIDUÁLNE  
PORADENSTVO
na základe tel. objednávky u logopedičky 
Mgr. Gvozdiakovej - 0918 301 332.
Poplatok: 9 €/h.

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

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA 
23. 6. 2015 od 8.00 h
Škola roka pre SŠ, vyhodnotenie 
predmetových olympiád pre ZŠ 
Reduta, Koncertná sieň
Informácie: Mgr. Z. Hennelová, Mgr. M. Pitko, Z. Košová

JUNILIÁDA 2015
30. 5. 2015 od 14.00 h
oslava DŇA DETÍ – program, 
súťažno–zábavné aktivity, občerstvenie
Areál CVČ ADAM na Hutníckej ulici,  
sídlisko Západ I v SNV
* v prípade dažďa sa juniliáda 
prekladá na 7. 6. 2015 - nedeľa.
Informácie: K. Bigošová, Bc. K. Štrauchová

PONUKA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI 
2015/2016
PRIJÍMAME PRIHLÁŠKY UŽ OD 1. 6. DO 10. 9. 2015
na adrese: CVČ ADAM, Hutnícka 18, Sp. Nová Ves
(osobne s poplatkom 1 € za mesiac september
alebo poplatok na celý školský rok 10 €).
Bližšie informácie v CVČ ADAM Hutnícka alebo na tel.: 
053/442 37 58.
PRIHLÁŠKY si vyzdvihnite na uvedenej adrese  
CVČ ADAM, Hutnícka ul. Spišská Nová Ves alebo  
na FB adrese: CVČ ADAM SNV
Ponuku nájdete na www.cvc.snv.sk.

CVČ ADAM ponúka
DOBRODRUŽNÝ LETNÝ TÁBOR

1. - 6. 7. 2015, SKI CENTRUM MRAZNICA HNILČÍK 
pre deti od 6 do 13 rokov

www.scm.sk
Zameranie: športy - volejbal, futbal, plážový volejbal,  
tenis, florbal, streľba zo vzduchovky, turistika, tanec,  
spev, súťažné a zábavné aktivity, aktívny oddych,  
relaxácia v zariadení
Poplatok: 110 € 
Cena zahŕňa: ubytovanie v 2 – 3-posteľových izbách, 
strava 5x denne, pitný režim, doprava zo SNV a späť, 
poistenie, pedagogický dozor, animátori, lekársky dozor, 
celodenný program 
Prihlášky si vyzdvihnite v CVČ ADAM,  
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves.
Vypísané prihlášky doručiť do CVČ ADAM hneď po 
vypísaní z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov let-
ného tábora. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 
do 20. 6. 2015 alebo podľa dohody s vedúcimi.
Organizačné pokyny obdržíte po zaplatení.
E-mail: cvc.adam.snv©azet.sk, 
FB: CVČ ADAM SNV
Vedúci: CVČ ADAM - Klaudia Bigošová - 0914 176 083 
* Katarína Štrauchová - 0904 306 520 * Eva Fabianová - 
0907 690 394 * Michal Buza * ZUŠ Poprad - Radoslava 
Jakubčáková - 0911 969 220

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

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Spišskej Novej Vsi,  

DSS „Náš dom“ pozýva obyvateľov mesta na 
otvorenie výstavy 

„FACE to FACE“ 
12. 6. 2015 o 10.00 hod. v Multifunkčnom 

energeticko-baníckom centre,   
Nábrežie Hornádu 14, SNV. 

Výstava potrvá od 12. 6. do 31. 7. 2015. 
Na výstave budú prezentované výtvarné práce 

ľudí s mentálnym postihnutím z Košického  
samosprávneho kraja. Tešíme sa na vás!
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S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom,  
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 25. 3. 2015 s mojím manželom, na-
ším drahým otcom, dedkom, svokrom, bratom, švagrom Štefanom REVAYOM, 
ktorý nás opustil vo veku 78 rokov.
Naše veľké poďakovanie patrí odd. neurológie JIS v Levoči, primárovi MUDr. 
L. Gurčíkovi a sestričkám JIS za obetavú starostlivosť počas hospitalizácie.
Zároveň ďakujeme rím.-kat. farárovi R. Pitoňákovi, ZPOZ pri MsÚ v SNV, PhDr. 
J. Lapšanskému, PhD. a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka Magdaléna, deti Bohuslav, Jana, Renáta s rodi-
nami.

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým, ktorí sa prišli 10. 4. 2015 rozlúčiť s našou mamičkou, babičkou 
a prababičkou Valériou HOJNOŠOVOU, ktorá nás opustila vo veku 90 rokov.
Vyslovujeme poďakovanie 3. oddeleniu Domova dôchodcov s opatrovateľskou 
službou na Brezovej ul. v SNV, ZPOZ pri MsÚ v SNV, PhDr. J. Lapšanskému, 
PhD., Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe R. Findura za dôs-
tojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Blízky človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuz-
ným, priateľom, bývalým kolegom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
16. 4. 2015 s Jarmilou BOČKAYOVOU, rod. Bodnárovou, ktorá nás opustila 
vo veku nedožitých 81 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura, Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV, ZPOZ pri MsÚ v SNV a Mgr. J. Kučinskému za dôstojný priebeh rozlúčky.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým, ktorí sa prišli 16. 4. 2015 rozlúčiť s mojím manželom, naším 
otcom, svokrom a dedkom Antonom KAPRALČÍKOM, ktorý nás opustil  
vo veku 79 rokov.
Poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe S. Badziková a Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka s deťmi a ostatná smútiaca rodina.

„Keď Boh zatvorí dvere za životom, otvorí nové okno na nebi, aby ním duši 
svietilo večné svetlo.“
S bolesťou v srdci ďakujeme za slová útechy a kvetinové dary všetkým, ktorí sa 
dňa 30. 4. 2015 prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, naším drahým 
ockom, svokrom a dedkom Františkom LUKAŠČÍKOM, ktorý nás nečakane 
opustil vo veku 71 rokov.
Zároveň ďakujeme p. kaplánovi Mgr. T. Lieskovskému z Rím-kat. farského 
úradu v SNV a Mgr. J. Kučinskému za dôstojnú rozlúčku.
manželka Mária, dcéry Daniela, Eva a Marcela s rodinami

Ticho trpel, s chorobou zápasil, srdiečko prestalo biť, hoci tak veľmi chcel 
s nami byť. Tíško odišiel... Deň Tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz 
a žiaľu. Ostalo ticho a prázdno.
Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 4. 5. 2015 s mojím milovaným manželom, otcom, dedkom 
Rudolfom BÖHMOM, ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 67 rokov.
S láskou a úctou manželka Vlasta, syn Róbert s rodinou, dcéra Daniela  
s rodinou.

S veľkou bolesťou v našich srdciach vyslovujeme úprimne poďakovanie za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť 6. 5. 2015 s mojím manželom, otcom, bratom, 
švagrom, ujom Jánom HOĽÁKOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 55 rokov.
Zároveň ďakujeme MUDr. Sakmárovej za ľudský prístup v posledných dňoch 
jeho života. Naše poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe S. Badziková, Rím-kat. 
farskému úradu v Markušovciach. 
S láskou a vďakou spomínajú manželka Marta, synovia Marek a Branko, sestry 
Hanka a Iveta s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy, 
na ktoré radi spomíname. Kto v srdci žije, neumiera.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí prišli odpre-
vadiť na poslednej ceste 7. 5. 2015 nášho milovaného syna a brata Jaroslava 
LAŠKODYHO, ktorý nás náhle a navždy opustil vo veku 43 rokov. 
Vďaka patrí aj Pohrebnej službe R. Findura a Rím.-kat. farskému úradu v SNV 
za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

V APRÍLI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Valéria Hojnošová 1924
Mária Franková 1928
Mária Kováčová 1928
Libuša Kormanová 1929
Ondrej Čirip 1930
Emília Gondová 1932

Jarmila Bočkayová 1934 
Anton Kapralčík 1936
Anna Čonková 1944
František LUkaščík 1944
Ondrej Hric 1944
Štefan Vaľko 1945

Štefan Geletka 1947
Štefan Garčár 1947
Magdaléna Popadičová 1947
Rudolf Böhm 1948
Ladislav Kapsdorfer 1948
Juraj Lisoň 1950

Alojz Šteiner 1951
Margita Bendíková 1952
Zdenek Horváth 1954
Ondrej Tinus 1955
Ing. Eva Dúbravská 1956
Ing. Ľubomír Fecko 1956

Ružena Stavrovská 1957
Ján Urban 1957
Eva Sagalincová 1959
JUDr. Gabriela Huňáková 1960
Milan Pollák 1966
Peter Pacák 1975

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V APRÍLI OSLÁVILI
94 rokov
Anna Baluchová
93 rokov
Helena Lehotská
92 rokov
Kamila Martinková
Gizela Karaffová
91 rokov
Margita Barbušová
90 rokov
Cecília Kedžuchová
85 rokov
Františka Selnekovičová
Anna Mihoková
Viliam Stoličný
Mária Goldbergerová
Katarína Klorusová
Elena Kubenková
Ján Bocan
Ľudovít Dojčanský
Aurelia Zajacová
Helena Kuchtová
Mária Dudová
Viera Konárska

Anna Harmatová
MUDr. Margita Kurucová
80 rokov
František Porada
Ing. Pavol Kubičár
Jozef Novotný
Anna Macejková
Janka Kuchtová
Eva Baranová
Anna Murínová
Terézia Paliderová
Mária Nagyová
Karel Sedláček
František Šmida
Klementína Kušnyérová
Valéria Smatanová
Ružena Adamjáková
Mária Dravecká
Rudolf Tremko
Alexander Šulák
Katarína Vohnická
75 rokov
Helena Polťáková
Adela Kačírová
Filoména Šteinerová

Mária Filipová
Gabriela Rojkovičová
Mária Lapšanská
Margita Kolačkovská
Magdaléna Koníčková
Gabriela Eleonora  
 Gavláková
Ing. Michal Laško
Zoltán Šoltés
Margita Goliašová
MUDr. Viera Košelová
Lýdia Chylová
Mária Pevná
Stanislav Vytykáč
70 rokov
Žofia Mokošová
František Schmiedt
JUDr. Štefan Tkáč
Pavel Gál

Albert Mesarčík
Milena Dubiňáková
Jozef Repaský
František Kyrc
Viera Frankovičová
Ľubomír Kučera
Miroslav Hric
Narcis Rončkevičová
Stanislav Sarnovský
Božena Bednárová
Martin Barilla
Ing. Rudolf Hoza
Janka Javorská
Elena Dovčíková
Jozef Alexy
Mária Kalafutová
Ing. Vladimír Grofik
Ing. Anton Karoli
Zlata Filipová
Zdenka Patzová

Matúš Bertalan

Dorota Šimková

Ondrej Pačan

Katarína Pechová

Alena Kocúrová

Martin Burik

Sebastián Pirháč

Jakub Katrenič

Marek a Tobias  

 Rusnákoví

Ema Kamenická

Pavol a Viktória Kovaľoví

Kristián Kičák

Jasmina Škopová

Šimon Jurčák

Dominika Šarišská

Ema Jiroušková

Matias Bižák

Sebastián Gapčo

Timea Gondová

Patrik Kotlár

Jessica Jakubčová

Michal Belay

Kiara Bočkayová

Štefan Krempaský

Anton Barabas

Alexandra Filipová

Matej Bočkay

Alex Boroš

Nela Pechová

Emily Habiňáková

Branislav Augustín

Teodor Morávek

Karin Popovičová

Diana Holubová

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.
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31. 5. 2015 uplynuli 4 roky od úmrtia nášho drahého zosnulého Vincenta 
HAMRÁČKA.
Ďakujeme, že ste mu spolu s nami venovali tichú spomienku.
smútiaca rodina

Mama, chýbaš nám. Len tak si posedieť, poradiť sa, porozprávať...  
Myslíme na Teba.
1. 6. 2015 uplynie rok od úmrtia Albíny ZAUŠKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
dcéra Janka s manželom, syn Ľuboš

Čas plynie, spomienky ostávajú.
2. 6. 2015 uplynie 10. výročie úmrtia môjho manžela Štefana KALINU.
S láskou a úctou spomína manželka a ostatná rodina.
 

Aj slnko zapadá ústupom do noci, kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci. 
Bez slnka vanie z hviezdnatej oblohy, človek je krehký tvor, zranený, úbohý. 
Do tmy si zapáli kahanec nádeje, do duše boľavej spomienky naleje.
4. 6. 2015 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil náš syn Róbert ALI.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 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. 2015 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomenieme 3. 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

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo predtým. 
Všade okolo chýba Tvoj hlas. Mala si rada život, my Teba a Ty nás. Skromná 
a láskavá si bola vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote. Čas plynie 
ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Tak, ako voda svojím 
tokom plynie, krásna spomienka na Teba nikdy nepominie.
7. 6. 2015 uplynie päť rokov, odkedy nás navždy opustila naša drahá mamka, 
babka a prababka Mária KUCHÁROVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária, Anna s rodinami a synovia Ján,  
Michal, Zdenek s rodinami.

Ani smrť nerozdelí to, čo život spojil, aj keď si navždy odišiel, v našich  
srdciach a spomienkach zostávaš stále s nami.
8. 6. 2015 si pripomenieme rok od náhleho odchodu Romana MINDŽÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína mama a sestra s rodinou.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
9. 6. 2015 uplynie 20 rokov od úmrtia našej milovanej mamičky a babičky 
Emílie HOVANOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéra s rodinami.

Odchod Tvoj bol rýchly, nečakaný, niet Ťa už medzi nami. V neznámy 
svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád, no spomienka navždy  
zostane v nás.
11. 6. 2015 uplynie rok, odkedy nás opustil syn, brat a vnuk Ladislav  
KOSTELNÍK.
Kto ho mal rád, nech s láskou spomína s nami.
rodičia a sestra Elenka

Odišiel si tichučko ako odchádza deň, v našich srdciach ostáva spomienka 
len. Mal si nás všetkých rád a chcel si s nami ešte žiť, ale prišla chvíľa, musel 
si nás opustiť. Ťažké sú kroky k miestu, kde spíš, doznela Ti pieseň života 
a Ty sladko sníš.
11. 6. 2015 uplynie rok od chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý a milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko Michal TOMALA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou na Teba spomína manželka Anna, syn Pavol s rodinou, dcéry 
Iveta a Ľubka s rodinami a ostatná rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

...Odišla si, už nie si s nami, ale v našich srdciach ostaneš navždy, mami.
S veľkou bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli 13. 5. 2015 rozlúčiť s našou 
drahou mamkou, babkou, sestrou Boženou PLATOVOU, ktorá nás opustila 
vo veku 64 rokov.
Naše poďakovanie patrí Pohrebnej službe S. Badziková a Rím.-kat. farskému 
úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S láskou, vďakou a úctou synovia Silvester s rodinou, Richard, Miroslav s rodi-
nou a ostatná smútiaca rodina.

...tak málo života, tak veľa žiaľu...
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné po-
ďakovanie všetkým za prejavy sústrasti nad stratou môjho 
manžela, otca, svokra, dedka a príbuzného Ľudovíta 
BOCANA, ktorý nás navždy opustil vo veku 84 rokov.
So slzami v očiach si zároveň 26. 6. 2015 pripomenieme 
15. výročie úmrtia môjho drahého syna Ing. Ľuboša  
BOCANA, ktorý nás navždy opustil vo veku 40 rokov.  

Nič a nikto nezacelí rany v duši a srdci Tvojej mamy.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S úctou, láskou a vďakou spomína manželka a mama Marie, syn a brat Vladi-
mír s rodinou. 

Nakrátko si sa dotkla nášho života a zanechala si trvalý odtlačok v našich 
srdciach, a preto si nezabudnuteľná.
30. 4. 2015 uplynulo 10 rokov, odkedy nás nečakane, proti svojej vôli, bez 
rozlúčky, plná lásky a elánu, opustila naša dcérka Júlia KRAČKOVÁ v 16. roku 
života.
Odišla do večnosti spať, zaplakal každý, kto ju mal rád.
S láskou spomínajú rodičia, sestry Klaudia a Mária s rodinou.

Zhasli Tvoje oči, stíchol Tvoj hlas, mal si rád prírodu, hory a všetkých nás. S ti-
chou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky na Teba 
myslíme. Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach zostávaš stále s nami.
1. 5. 2015 uplynuli 2 roky od úmrtia môjho manžela Pavla MIKULU.
S láskou spomínajú manželka Anna, dcéra Stanka, syn Pavol, nevesta Jarka, 
vnuci Michal, Leo a celá rodina. 

23. 5. 2015 sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia mojej milovanej sestry  
a našej tety Evy DUDŇÁKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú sestra Irena a synovci Stanislav a Vladimír  
s rodinami. 

Spomienkam nedokáže zabrániť nič, našťastie ani neúprosný vládca čas...
25. 5. 2015 uplynuli tri roky, odkedy odišiel na večnosť 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 rodina. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte, prosíme, spomienke na neho krátku chvíľku...

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky a v srdci 
veľký žiaľ. Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Aj keď nie si medzi 
nami, v našich srdciach žiješ s nami.
27. 5. 2015 uplynul rok, odkedy nás navždy opustil manžel, skvelý otec, syn, 
brat Jozef FILIPÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka Milada, deti Zuzana a Jozef s rodinami, mama  
Ružena a brat Milan s rodinou.

Na ceste tŕnistým životom si žila skromne a bohabojne. Utíchlo srdce, odišla 
si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach zostaneš stále.
30. mája 2015 si pripomíname 1. výročie úmrtia, keď nás náhle opustila moja 
manželka, naša mamička a babička Františka TIMKOVÁ.
S vrúcnou láskou spomínajú manžel Michal, dcéry Ľubka, Andrea, synovia 
Lucián a Martin s rodinami.

Spomíname na Teba, ostala si v našich srdciach, naša drahá manželka, 
mamička, babička a prababička Helena KLEINOVÁ zo Sp. Novej Vsi, ro-
dáčka z Iliašoviec, pri príležitosti nedožitých 75. narodenín a zároveň 25. vý-
ročia úmrtia.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
manžel Adolf, dcéra Monika s priateľom Radoslavom, vnučky Anička, Katka 
s manželom Peťom, Zuzka a pravnučka Karin, syn Peter s manželkou Lenkou 
a vnučka Hanka
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Čas vlhké oko vysuší a ono zvlhne znova. Aj dnes nám spomienka býva  
na duši, až na to nie sú slová.
13. 6. 2015 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil milovaný manžel a otec 
František LABANC.
Tí, ktorí ste ho poznali a ktorým chýba, spomínajte s nami.
S láskou a úctou manželka Janka a dcéry Janka a Elenka. 

Odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho milovali.
14. 6. 2015 uplynie 11 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.

14. 6. 2015 uplynie 5 rokov, odkedy nás vo veku 62 rokov navždy opustil  
manžel, otec a brat Ing. Augustín MOLNÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn a sestra s rodinou.

Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť v srdci trvá a nedá zabudnúť.
14. 6. 2015 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec, 
dedo, švagor František TOMAJKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, synovia, vnúčatá, švagor a švagriná 
s rodinou.

Prestalo tĺcť srdce Tvoje.
15. 6. 2015 si pripomenieme 15 rokov, čo nie si medzi nami, drahá naša 
mama, stará a prastará mama, sestra, svokra, teta a spolupracovníčka Oľga  
MICANOVÁ, rod. Komišáková.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Trpel si a Tvoje ubolené srdiečko prestalo biť. Zaspal si tíško, hoci chcel 
si ďalej žiť.
16. 6. 2015 si pripomenieme rok, odkedy nás navždy opustil náš milovaný syn, 
brat, kamarát Milan LESKOVJANSKÝ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo 
predtým.
16. 6. 2015 si pripomenieme 1. výročie úmrtia môjho manžela, otca, brata, 
švagra, starého otca Jána ŠIŠKU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Odišla si, ale v našich srdciach budeš žiť naveky.
17. 6. 2015 si pripomenieme 5. výročie úmrtia našej sestry Agnesy  
SVETKOVSKEJ, ktorá nás navždy opustila.
S láskou spomínajú súrodenci a ostatná rodina.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si na ňu v modlitbách.

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  
zostávaš navždy s nami.
18. 6. 2015 si pripomíname 6. 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.

18. 6. 2015 si pripomenieme rok od úmrtia môjho manžela, otca a starého 
otca Karola JASOVSKÉHO.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka, deti a vnúčatá

Kto v srdci žije, neumiera. Čas nelieči všetky rany, len nás učí žiť bez  
milovaných.
19. 6. 2015 uplynie smutný rok, kedy nás nečakane opustil môj manžel, náš 
otec, svokor a dedko František VAŠKOVIČ.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Janka, deti Miriam, Slavomír a Gabriela s rodinami

Kto žije v srdciach, neumiera.
19. 6. 2015 si pripomenieme 1. výročie úmrtia môjho manžela, otca, dedka, 
brata, švagra a priateľa Jozefa JEZERČÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Margita, dcéry Janka, Zuzana, Renáta s rodinami a ostatní príbuzní 
Ďakujeme.

 
Z lásky len kyticu kvetov Vám môžeme na hrob dať,  
na Vašu lásku a dobrotu spomínať.
19. 6. 2015 uplynie 5 rokov a 13. 9. 2015 15 rokov, 
odkedy nás navždy opustili naši drahí príbuzní Marika 
ROŠTÁROVÁ a Ing. Ladislav ROŠTÁR.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, spomínajte s nami.
S láskou a úctou neter Anna s rodinou.

Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré neza-
budneme, sú okamihy, na ktoré spomíname.
19. júna 2015 si pripomíname už 19 rokov, odkedy 
nás opustil milovaný manžel, otec, dedko František  
LITECKÝ a 18. júna 2015 uplynie už 8 rokov, kedy do-
tĺklo srdce syna, brata, otca, uja Dušana LITECKÉHO.
Spomíname s láskou a úctou.

Už nie ste s nami, ale v našich srdciach ostávate 
stále...
21. 6. 2015 uplynie 30 rokov, odkedy nás navždy opus-
til otec Jozef GURKA a 5. 5. 2015 sme si pripomenuli 
2. výročie úmrtia našej mamky Márie GURKOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a vďakou spomína dcéra a syn s rodinami.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo predtým. 
Mal si nás všetkých rád a chcel si s nami ešte žiť, ale prišla chvíľa, musel 
si nás opustiť.
23. 6. 2015 si pripomíname 2. výročie, odkedy nás navždy opustil môj manžel, 
otec a dedko Ján KAMENICKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Emília a dcéry Daniela, Drahomíra  
a Miriam s rodinami.

Odišiel si navždy, hoc túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel si nás 
opustiť. Hoci si odišiel a nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš s nami.
23. 6. 2015 uplynie 5 rokov od úmrtia môjho drahého manžela, starostlivého 
otca a láskavého dedka Jána POPOVIČA, ktorý nás opustil vo veku 67 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Magda, dcéra Natália s manželom  
Jozefom, vnuci Martin a Jakub a ostatná smútiaca rodina. 

Odišiel, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
25. 6. 2015 si pripomenieme 2. výročie od chvíle, kedy nás navždy opustil 
manžel a otec Ladislav FERENC vo veku 65 rokov.
Venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra Lenka, Lucia a Zuzana s rodinami. 

28. 6. 2015 uplynie neuveriteľných 22 rokov, čo ukončil svoju pozemskú púť 
náš starostlivý ocko, manžel, dedko - geológ RNDr. Ladislav FAITH, človek 
jemného srdca a pevného charakteru.
„Tvoja prítomnosť znamenala pre nás pokoj a istotu, preto sme stratili veľa. S lás-
kou a veľkou úctou na Teba spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí Ťa poznali, 
za tichú spomienku, možno modlitbu.“
manželka Mária, dcéra Lýdia s rodinou, syn Ladislav s rodinou

28. 6. 2015 si pripomenieme 5. výročie úmrtia môjho manžela, nášho otca 
a dedka Ladislava KUFČÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Viera a synovia Ladislav a Marián s rodinou

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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4. 6. (štvrtok) o 19.00 h - Ako pripraviť čaj bez čaju 
vás počas cestopisného rozprávania o Mozambiku 
naučí Terézia Jurisová. 

19. 6. (utorok) o 19.00 h - Koncert folkového hu-
dobníka Michala Truschana, člena Českosloven-
skej skupiny Divozel. Dobrovoľné vstupné. 

26. 6. (piatok) o 18.00 h - Čítačka blogera Marti-
na Makaru s hudobným hosťom. Martin predsta-
ví projekt Vlnobytie - blog O bytí vo vlnách umenia, 
alternatívnej kultúry, spoločnosti, ľuďoch 
a o veciach, ktoré (ne)možno zmeniť. 

Letná 63, SNV

Odišli ste a už nie ste medzi nami, ale v našich srd-
ciach žijete spomienkami. Čas plynie ako rieky prúd, 
kto Vás mal rád, nemôže zabudnúť. Preto k Vášmu 
hrobu často chodíme a pri plamienku sviečky na Vašu 
lásku spomíname.
19. 6. 2015 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustila 
naša milovaná mamička a babička Ida ŠTRAUCHOVÁ 
a 13. 1. 2015 uplynulo 18 rokov, odkedy nás navždy 

opustil náš milovaný otecko a dedko Ján ŠTRAUCH.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
dcéra Viera s rodinou, synovia Ján a Igor s rodinami

„Prišlo to tak zrazu nečakane a nádeje na život už niet. Zrazu zostalo 
prázdne miesto v dome a pár nedokončených viet...“
29. 6. 2015 uplynie neskutočných 5 rokov, čo sme sa navždy rozlúčili s naším 
drahým synom, vnukom, priateľom Frederikom BUTOROM.
Navždy zostane v našich mysliach a srdciach.
ocko, mamka, bratia Tomáš a Adrián

Ak zajtrajšok svitne bezo mňa, nemysli si, že som vzdialená, lebo keď si na 
mňa pomyslíš, budem v tvojom srdci schúlená.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou milovanou mamkou, 
starou a prastarou mamou, svokrou, sestrou, švagrinou, tetou a príbuznou 
Valériou VYSOPALOVOU, rod. Mlynarčíkovou, ktorá nás navždy opustila 
20. mája 2015 vo veku nedožitých 75 rokov.
S láskou a vďakou dcéry Zdenka, Mariana a Andrea s rodinami.

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKY

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

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

5. 6. 2015 
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

16. 6. 2015 
Pozývame členov na guláš. Dopravné ihrisko 
o 9.00 h. Prihlásiť sa do 12. 6. 2015. Popl. 2 €. 

23. 6. 2015 
Slávnostné posedenie jubilantov 

na osobné pozvanie o 10.00 h.

26. 6. 2015
Varenie a ochutnávka  

múčnych jedál a premietanie videí

8. 7. 2015 
Plánovaný aut. zájazd Svidník a okolie. 
Prihlásiť sa do 3. 7. 2015. Poplatok je 7 €. 

24. 8. - 30. 8. 2015
Plánovaný rekreačný pobyt v Dudinciach. 

V cene 165 € je zahrnutá plná penzia,  
10 procedúr, ochutnávka vín a živá hudba.

 KLUB ZDRAVIA
v Spišskej Novej Vsi

vás pozýva na ďalší cyklus prednášok  
a posedenie pri ochutnávke zdravých jedál

 2. 6. 2015
Infekcie močovej sústavy

MUDr. Peter Pollák 
 

KDE: Školská 22 (pri daňovom úrade)
KEDY: 17.30 h

KONTAKT: 0908 994 818
Vstup voľný.

Základná organizácia č. 13 Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých

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

GULÁŠ	
13. 6. 2015 (sobota) o 11.00 h

na Detskom dopravnom ihrisku,
J. Hanulu (vchod zboku) v Sp. Novej Vsi.

Poplatok: členovia 3 €, nečlenovia 4 €, deti 2 €.
Tešíme sa na vás.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA, OZNAMY, POZVÁNKY

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov,  
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční 15. 6. 2015  
(pondelok) o 10.00 h  
v Klube dôchodcov na  
Levočskej ul. v SNV.
Tešíme sa na vás.

12. 5. 2015 okolo 10.20 hod. bol nájdený na sídl. Mier 
- Trieda 1. mája zväzok kľúčov v počte 3 ks od motoro-
vého vozidla zn. ŠKODA. Kľúč je uložený na útvare MsP 
v SNV. IC 930-2015

22. 4. 2015 okolo 14.00 hod. bol nájdený na Šafáriko-
vom námestí kľúč od motorového vozidla zn. CITROËN 
s príveskom OMV SMILE DRIVE. Kľúč je uložený na útva-
re MsP v SNV. IC 731-2015

1. 3. 2015 bol na Lipovej ul., sídl. 
Tarča, nájdený mobilný telefón 
„iPod“ bielo striebornej farby. Nález 
uložený na MsP. IC 321/2015

13. 2. 2015 bol na Starej ceste pri OD 
Jednota nájdený vedľa chodníka mobilný 
telefón zn. NOKIA 3110c, typ. RM-237. Nález uložený 
na MsP. IC- 210/2015

Rubriku „Straty a nálezy“ nájdete aj na web stránke www.spisskanovaves.eu v sekcii Mestská polícia.

STRATY A NÁLEZY

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov  
na Slovensku v Spišskej Novej Vsi

pozýva svojich členov na tieto aktivity

3. 6. 2015 (streda)
Turistická vychádzka Šarišský hrad

Odchod vlakom o 6.51 h 

10. 6. 2015 (streda)
Štrbské Pleso - Jamské Pleso

Odchod vlakom o 7.11 h - Štrba

18. 6. 2015 (štvrtok)
Športové hry seniorov okresu SNV v Krompachoch

Poplatok: 1,50 €, zaplatiť do 16. 6. 2015 v KD na Levočskej ulici. Odchod vlakom o 7.21 h

24. 6. 2015 (streda)
IX. ročník „Za krásami Slovenska“, Autobusový zájazd Humenné, Sninský kameň, Snina

Odchod z parkoviska za DK o 6.00 h. Poplatok: 5 €, zaplatiť do 16. 6. 2015 v KD na Levočskej ulici.
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INZERCIA, OZNAMY, POZVÁNKY

A7

PRIPRAVTE SA 
NA LETO:

NOVINKA - DEPILÁCIA  
HOLLYWOODSKÝCH HVIEZD
Brazílska depilácia SKINS - depilácia  
špeciálnymi voskami bez cholophonia,  

s mimoriadne nízkou teplotou,
doteraz nepoznaná jemnosť.

LED MASKA - nová revolučná maska  
na báze LED fototerapie, stimuluje tvorbu 
kolagénu, regeneruje, zlepšuje elasticitu, 
zjednocuje farebné odlišnosti pokožky,  
sťahuje póry, znižuje opätovný výskyt  

zapálených ložísk na tvári.

Kozmetika Molly v štúdiu M13
Ing. O. Kožucha 16, Sp. N. Ves

T.: 0908 372 107

Pozývame vás do novootvorenej predajne

FARBY LAKY 
na Nábrežnej ul. č. 521, Smižany 

(bývalé potraviny COOP Jednota)

PONÚKAME:
rôzne druhy farieb a lakov,  

maliarske a murárske potreby,
ochranné pomôcky, stavebnú chémiu,  
čistiace prostriedky a ďalší sortiment.

OTVÁRACIA DOBA: 
Pondelok – piatok od 8.00 do 17.00 h

Sobota od 8.00 do 12.00 h

O vašu spokojnosť 
sa radi postaráme.

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. - 7. 6. 2015
Slávka, Chrapčiakova 1, tel.: 053/416 61 22

8. - 14. 6. 2015 
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39,  

tel.: 0901 961 014

15. - 21. 6. 2015
Pri parkovisku, Šafárikovo námestie 1,  

tel.: 053/429 96 10

22. - 28. 6. 2015 
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19,  

tel.: 0901 961 073

29. - 30. 6. 2015
TESCO, Medza 15, tel.: 053/417 68 84

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA – MUDr. Ivan Pokrievka, 
Agátová 2 - sídl. Tarča, Spišská Nová Ves

oznamuje klientkam a širokej verejnosti, že pevná tel. linka 442 66 57 bola v mesiaci apríl zrušená.
V platnosti ostáva pôvodné mobilné tel. č. - 0908 321 307.

Ambulancia ponúka komplexné služby gynekológie a pôrodníctva, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.

TURNAJ OSOBNOSTÍ SPOLOČENSKÉHO
A KULTÚRNEHO ŽIVOTA

HERCI, SPEVÁCI,
ŠPORTOVCI A MODERÁTORI

NA JEDNOM MIESTE

TENISOVÝ
AREÁL SNV

CUP
2015

27 JÚN
2015
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Prečo študovať  
na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave:

• 82 študijných programov I., II. a III. stupňa štúdia
• 4 programy v anglickom jazyku, 1 v nemeckom jazyku, 5 programov  

zahraničných a 61 vedeckých projektov
• možnosť odbornej praxe pre študentov v 20 krajinách (Keňa, Tanzánia, Uganda, 

Lesotho, Sudán, Rwanda, Burundi, Etiópia, Kambodža, Vietnam, atď.)
• možnosť študovať v Nairobi a Phnom Penh (časť študijného programu v angl. jazyku)

• na VŠ učí 52 profesorov, 15 DrSc., 10 zahraničných
• od roku 2012 úspešná medzinárodná akreditácia

• počas komplexnej akreditácie bola v roku 2008 zaradená v spoločenských 
a behaviorálnych vedách v kategórii A- a v lekárskych vedách B+

• minister školstva udelil našej VŠ 3x (2005, 2010, 2012) Cenu ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku, 1x Vedec roka,  

2x Prestížna organizácia výskumu a vývoja
• VŠ s druhým najnižším školným v SR

• v troch nezávislých štatistikách majú absolventi našej VŠ šiestu až ôsmu najnižšiu 
nezamestnanosť v porovnaní 36 vysokých škôl

• absolventi študijných odborov ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo majú 
 dokonca nezamestnanosť druhú najnižšiu

• VŠ bola prijatá v r. 2007 medzi signatárov Veľkej Charty Bolonskej univerzity
• VŠ bola prijatá v r. 2011 za riadneho člena Európskej asociácie univerzít (EUA)

• študenti dostávajú štipendiá: sociálne a motivačné (prospechové a mimoriadne)

Je tu možnosť študovať na detašovanom pracovisku  
v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA.  

Všetky ďalšie informácie nájdete na www.vssvalzbety.sk.  
Informujte sa aj na tel. č. 0911 104 940. 

Prihlášky zasielajte na adresu:  
VŠZaSP sv. Alžbety, P. O. Box 104, 810 00 Bratislava

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA  
A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY 

Palackého č. 1, 811 02 Bratislava 

O viac ako dvojnásobok vzrastie v týchto dňoch predajná plocha hobby-
marketu Stova Baumarket na Leteckej ulici 35. Od júna je tak k dispozícii 
kupujúcim nielen nové, komplexné záhradné centrum, ale aj širší sortiment 
ostatných druhov tovaru pre domácich majstrov.
Aktuálne môžete nakupovať na ploche 3 400 m2, pričom kapacita priľahlého 
parkoviska tiež narástla viac než dvojnásobne, z 56 na 115 miest. Realizácia 
prístavby k existujúcim priestorom si vyžadovala aj „zahryznutie“ strojov do 
blízkeho terénu a následný odvoz zeminy. Strecha s pozdĺžnym svetlíkom 
zasa zabezpečuje vhodné osvetlenie novej nákupnej haly. 
„Sme radi, že môžeme vyjsť zákazníkom v ústrety aj rozšírením otvára-
cích hodín,“ avizuje majiteľ spoločnosti Tehelňa STOVA, Roman Stolárik. 
Centrum je otvorené denne, vrátane víkendov, od 7. do 19. hodiny. 
Rozšírený Stova Baumarket v novom záhradnom centre ponúka ucelený 
sortiment záhradného nábytku, záhradných dekorácií, grilov, kosačiek a zá-
hradného náradia, zavlažovania, interiérových a exteriérových kvetov a rastlín, 
až po potravu pre zvieratá. Z pôvodných priestorov sa do nových presťaho-
vali oddelenia náradia, železiarstva, elektra a elektroinštalačného materiálu.
Po ôsmich rokoch od svojho vzniku tak potvrdzuje prvý hobbymarket na Spiši 
pozíciu lokálneho lídra na trhu. A nejaké tie esá má stále prichystané v ta-
lóne. Roman Stolárik naznačuje: „V najbližších dňoch plánujeme priamo 
v priestoroch predajne otvoriť kaviareň s rýchlym občerstvením.“

STOVA BAUMARKET  
VÄČŠÍ A KOMPLEXNEJŠÍ
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PREDÁM / PRENAJMEM

 Predám 1-izb. byt na sídl. Západ I v SNV s rozlohou 35 m2, 
neprerobený s vymenenými plastovými oknami. Cena dohodou. 
T.: 0949 259 692.

 Predám 1-izb. byt v SNV, Levočská ul. Úžitková plocha 36 m2, 
dve loggie - jedna zasklená, okná plastové, 2x výťah, zateplený 
panelák. Cena 28 000 €. T.: 0902 668 449.

 Dám do prenájmu 1-izb. zariadený byt na sídl. Tarča. 
T.: 0944 187 238 - volajte v dopoludňajších hodinách do 
16.00 h.

 Predám 4-izb. byt na sídl. Mier - 84 m2. Voľný od 1. 8. 2015. 
Cena dohodou. T.: 0903 758 165.

 Predám 3-izb. byt na sídl. Mier, bez balkóna. Potrebná rekon-
štrukcia. Cena 43 tis. €, príp. dohoda. Nie cez RK. 
T.: 0907 959 490.

 Predám prízemný 4-izb. rodinný dom v lokalite Kozí vrch 
v SNV na pozemku o výmere 515 m2. Informácie na tel. č.:  
053/446 35 41, 0907 990 545 - volať po 19.00 h.

 Predám rodinný dom v Poráči, vhodný na chatu i na celoročné 
bývanie, podpivničený, 2 poschodia, 4 izby, 2 x WC, kúpeľňa. 
V blízkosti 2 lyžiarske vleky, cykloturistické a turistické trasy. 
T.: 0908 984 065.

 Predám chatu 2-apartmánovú v Slovenskom raji - Košiarny 
briežok. T.: 0905 509 938.

 Predám murovanú chatu na Košiarnom briežku. Veľký poze-
mok - spojené 2 parcely, voda, ústredné kúrenie, celoročné 
využitie. Cena dohodou. Informácie: 0903 612 755.

 Predáme udržiavanú záhradu za markušovskými rampami 
s 2 chatkami o rozlohe 460 m2. Vhodná na relax i pestovanie. 
Cena dohodou. T.: 0904 981 403.

 Predám alebo dám do užívania permakultúrne obhospodaro-
vanú záhradu, bez používania chémie za sídl. Mier. 
T.: 0915 634 543.

 Prenajmem záhradku na Blaumonte. Prvý rok zadarmo. Ďalší 
dohodou za symbolické nájomné. T.: 0905 270 703.

 Predáme záhradu so záhradnou chatkou v lokalite Červený 
jarok. T.: 0903 261 962.

 Predám stavebný pozemok v chatovej oblasti Pod Tepličkou. 
T.: 0917 853 942.

 Predám alebo prenajmem garáž pri židovskom cintoríne. 
Elektrika, pivnica, montážna jama. Informácie: 0910 358 744.

 Predám garáž na sídl. Tarča, Brezová č. 4689 (pri Cyklo 
športe), elektrika, montážna jama, poličky na stene, veľká polica 
nad dverami, skriňa, zásuvky. Cena 9 000 €. T.: 0907 475 489.

 Predáme garáž na sídl. „nová“ Tarča o rozlohe 18 m2. Cena 
dohodou! Možnosť dať do prenájmu. T.: 0911 172 471.

 Predám garáž na sídl. Mier, J. Wolkera, s pivnicou a elektrikou 
220/380 V. Cena dohodou. T.: 0908 175 580.

 Dám do prenájmu priestory v KINO TATRY v SNV. 
T.: 053/443 35 45 - volať od 13.00 do 17.00 h.

 Si kozmetička alebo vizážistka a hľadáš nové priestory 
na podnikanie? PONÚKAME MODERNÉ PRIESTORY v cen-
tre mesta. Najlepšia ponuka v SNV. T.: 0918 635 305.

 Predám multifunkčné zariadenie OKI MC 352 za 99 €. V cene 
sú aj všetky tonery. T.: 0911 747 639.

 Predám 150 l miešačku na betón, 380 V. Cena dohodou. 
T.: 0910 373 872.

KÚPIM 

 Kúpim 1-izb. byt v centre alebo na sídl. Mier. 
T.: 0903 171 515.

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

 Kúpim 2-izb. byt na Ul. E. M. Šoltésovej. T.: 0904 458 919.
 Kúpim garáž na sídl. Za Hornádom alebo pri ZŠ Ing. O. Kožu-

cha. T.: 0903 053 510.

RÔZNE

 Postarám sa o vaše detičky u mňa doma. Som mamička na 
MD. T.: 0904 380 033.

 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve 
nedeľa? Profesionálny servis PC a kancelárskej tech-
niky u vás doma 24 h/7dní v týždni za fajn ceny. Inšta-
lácia Windows! Opravy notebookov, výmena displejov! 
Inštalácia a nastavenie WiFi. Možnosť obnovenia vašich 
stratených dát! Nastavenie internetového pripojenia. SER-
VISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! Volajte: 0904 318 235.  
Poradenstvo zdarma! E-mail: doktorpc@outlook.com, 
www.fixnet.eu

 Ponúkame vám NATOČENIE SVADBY, STUŽKOVEJ, ŽI-
VOTNÉHO JUBILEA VO FULL HD KVALITE. CENA 200 € 
- zahŕňa 300 až 400 fotografií. FB / Alfavideo, viac info na 
0944 684 303. 

 MASÉRKA MAŤA MOKOŠOVÁ - Sauna/Plaváreň/Letné 
kúpalisko SNV ponúka * antistresovú masáž šije, krku, 
hlavy * detoxikačný kávový peeling * medovú masáž * šálku 
teplej čokolády k čokoládovej masáži. Jednotný cenník: 
20 min. - 6 €; 40 min. - 12 €. T.: 0904 325 343.

 ÚČTOVNÍCTVO, DPH, MZDY, DAŇOVÉ PRIZNANIA. 
T.: 053/442 59 15, 0905 936 156. 
Informácie: www.danemzdy.sk, slavka.snv@gmail.com

 LETO V TORNALI. Ubytovanie priamo v areáli kúpaliska, 
vhodné pre rodiny s deťmi. Poschodová posteľ, manžel-
ská posteľ, TV, DVD, komplet vybavená kuchyňa. Chatka/
deň/5 os./20 €. T.: 0905 522 362.

 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie s. r. o., 
zmeny v s. r. o., založenie živnosti, zápis dopravcov do OR 
SR, predaj READY MADE, s. r. o., prenájom sídla spoloč-
nosti, likvidácia spoločností, zlúčenie spoločností, atď.  
TIMID, s. r. o., Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra ban-
kou), SNV. T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

 ÚČTOVNÍCTVO | DAŇOVÉ PRIZNANIA | MZDY | ZALO-
ŽENIE A ZMENY S. R. O. | EKONOMICKÉ SLUŽBY | PORA-
DENSTVO * EcoUnit, s. r. o., Moravská 4, Spišská Nová Ves 
* T.: 0915 344 868, 0915 941 557 * 
E-mail: kontakt@uctaren.eu * www.uctaren.eu

 Si nezamestnaný a potrebuješ si zdokonaliť svoje ja-
zykové znalosti? LINGVISTA ti ponúka intenzívne kurzy 
rôznych jazykov financovaných úradom práce od júna do 
septembra. Viac informácií: 0915 964 533. 

 KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn (Hutnícka 10, SNV,  
0905 388 917) - Dermaroller * Mikrodermabrázia * Kavi-
tačný peeling * Kozmetický ultrazvuk* Chemický píling* 
Líčenie* Aplikácia trsov* Parafín* Depilácie* Darčekové 
poukážky* Akcie.

 WWW.SERVIS-KANAL.SK ČISTENIE KANALIZÁCIE,  
KAMEROVÝ MONITORING POTRUBÍ. 
Pohotovosť - T.: 0914 153 003 - denne aj sviatky.

 Ponúkam ubytovanie v TORNALI v areáli plážového kúpa-
liska. 5-posteľová chatka so samostatnou kuchyňou a tera-
sou. Cena chatky: 120 €/7 dní. T.: 0910 952 913. 

 VLASTIMIL BRATEK - BRATEX BUILDINGS - kompletná 
rekonštrukcia bytov, rodinných domov (exteriér, interiér). 
Záruka minimálne 5 rokov. T.: 0905 310 411.

 HĹBKOVÉ TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, po-
stele. PRIEMYSELNÉ ČISTENIE - jednorazové čistenie: ga-
ráže, sklady, haly... T.: 0908 074 479.

 Vysokokvalitná kórejská kozmetika MISSHA - dostupná 
v predajni Ha Drogéria na sídl. Mier (pri Potravinách Milk- 
agro). Možnosť zakúpiť i unikátne BB krémy, hlboko 
hydratujúce čistiace prípravky či bavlnené masky. Viac 
o výrobkoch v predajni alebo na www.missha.sk, príp. 
na tel. č. 0903 811 689 alebo www.facebook.com/Ha- 
Drogeria.

 Nová samoobslužná predajňa „HÁČIK“ s ponukou háč-
kovacích, pletacích priadzí a plste otvorená už od 8. 6. na 
Zimnej 65 (v bráne Alkon), SNV. Pri nákupe darček. Otvo-
rené od 9.00 do 17.30 h.

 DENNÝ LETNÝ TÁBOR PRE DETI A TEENAGEROV / SUM-
MER CAMP - zábavný program plný hier a angličtiny počas 
júla a augusta od 9.00 do 16.00 h. Cena 89 € - 10 % zľava 
pri zápise do konca júna 2015. Vista jazyková škola, Levoč-
ská 1, SNV. T.: 0902 961 150.

 LETNÉ KONVERZAČNÉ KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA 
/ BRUSH UP - júlové i augustové termíny. Cena 3,30 €/
vyuč. hod. - 10 % zľava do konca júna 2015 pri zápise na 
dvojmesačný kurz. Vista jazyková škola, Levočská 1, SNV. 
T.: 0902 961 150.

 JABĹČKÁREŇ VITALITA, Odborárov 18 - predaj sloven-
ských jabĺk * 100 % štiav jablko-cvikla, jablko-rakytník * su-
šených jabĺk * sezónnej zeleniny a ovocia z juhu Slovenska 
* medu * lekvárov s medom. T.: 0917 255 687.

 OČNÁ OPTIKA BLIR – OPTIK (na Ul. odborárov 18) si 
pre vás pripravila novú kolekciu rámov. Ponúkame kvalitné 
služby za rozumné ceny, odborné poradenstvo aj zhotovo-
vanie dioptrických slnečných a polarizačných okuliarov. 
Tešíme sa na vás.

 OPRAVY PODLÁH, s. r. o. Ponúkame: Liate EPOXIDOVÉ 
podlahy * Brúsenie drevených podláh * Potery * Nivelačné 
hmoty * Prestavby bytových jadier * Stavebná činnosť. 
www.opravy-podlah.sk * info@opravy-podlah.sk 
T.: 0905 188 813, 0948 535 256.

 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové jadrá), rekon-
štrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce (výmena 
batérií, WC, radiátorov, preplach. potrubia), rezanie do pa-
nelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh, sadrokartónu. 
T.: 0903 277 634.

 Potrebujete si OCHRÁNIŤ SVOJE PENIAZE pred exe-
kúciou alebo pri rozvode? Bližšie informácie na tel. č.:  
0905 717 785.

 DOVOLENKA V TORNALI vhodná pre rodiny s deťmi. Uby-
tovanie v areáli kúpaliska. T.: 0903 612 174.

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

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

 „Ste zlatý“. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ * čistenie kober-
cov, sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 100 % mikrovlnná 
likvidácia húb, plesní, červotočov * mikrovlnné sušenie 
muriva. Viac: www.spisskanovaves.eu/Inzercia/Katalóg 
firiem. T.: 0904 865 262. 

 Rezervujte si lacnú dovolenku v TORNALI. Ponúkam uby-
tovanie na plážovom kúpalisku v 2 chatkách s terasou, ka-
pacita 4 + 5 (aj jednotlivo) s kompletným vybavením – TV, 
chladnička, gril, kuchyňa. Vhodné pre rodiny s deťmi.
T.: 0905 708 480.

BAZÁR STAVEBNÍN 
NAJKA

Akcia 15 % zľava na 
• drenážne rúrky • nopové fólie

Ponúknite na predaj nábytok, 
bielu techniku.

Odborárov 30, SNV
T.: 053/442 82 09, 0903 638 459

e-mail: janka.bazarstavebnin@gmail.com
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NAJVÄČŠIE NÁKUPNÉ A ZÁBAVNÉ CENTRUM NA SPIŠI

www.ocmadaras.skOC Madaras

Detský  letný  tábor

Hurá, prázdniny!

Šmolkovská párty

Vstupný poplatok: 
8,50€/dieťa, na jeden deň
v cene je obed v reštaurácii, olovrant, 
ovocie, vstupné na akcie. 
Bližšie informácie v Detskom svete 
alebo na tel. č.: 0911 936 781- personál Detského sveta

28. 6. 2015 o 16:00 hod. (nedeľ a)
1. 7. - 28. 8. 2015 

od 7:30 - 17:00 hod. (pondelok - piatok)



   Servis                  Garancia Kvalita

Autoves, s.r.o. Duklianska 55 Spišská Nová Ves

KONTROLA 
GEOMETRIE

cena od

15€ VÝMENA 
KOLIES

cena od

8€

RENAULT ŠKODA TOYOTA PEUGEOT VOLVO FORD MITSUBISHI MERCEDES
AUDI NISSAN SEAT KIA CITROËN HYUNDAI MAZDA HONDA FIAT VOLKSWAGEN

0911 645 111 0911 414 454

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Zoznámte sa s najpriestrannejším vozidlom vo svojej triede. Nová ŠKODA Fabia Combi vám a vašej rodine poskytne 
maximálny priestor za minimálny príplatok, najnovšie technológie, úsporné motory a dynamický dizajn. Navyše so 4-ročnou 
zárukou a s možnosťou výhodného Financovania na jednotku.
www.skoda-auto.sk

Nová ŠKODA Fabia Combi
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia: 

3,4 – 4,8 l/100 km, 88 – 110 g/km. Ilustračné foto.

ZÍSKA SI VÁS

         AJ VAŠU RODINU

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:


