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MESTO PLNÉ DETÍ

Akcia odštartovala o 10.00 hod. v parku pri Redute roz-
právkou Janko Hraško v podaní Divadla z domčeka. 
V programe nechýbali obľúbené ukážky Sokoliarskej 
skupiny sv. Bavona (foto). Predstavili sa tiež deti z CVČ 
Adam a žiaci Základnej umeleckej školy v Sp. Novej 
Vsi. Pozornosť malých Spišskonovovešťanov upútali dyna-
mické ukážky činnosti policajných služobných psov. 
Spišskonovoveskí hasiči poskytli deťom k nahliadnutiu 
služobné hasičské vozidlá. V popoludňajších hodinách vy-
stúpila skupina Hands up Crew so svojou freestyle show, 
ktorá prezentuje množstvo skvelých kúskov a trikov s lop-
tami doprevádzané dynamickými choreografiami. 
Počas dňa prebiehalo aj množstvo sprievodných akcií. Pre 
deti boli pripravené zábavné súťaže OZ Dračia stopa 
a ENJOY sports či Les v meste. Mohli si tiež vyskúšať 
dráhu na plazenie, lanovú lávku, viazať niektoré uzly a do-
zvedeli sa aj ako postaviť stan do piatich minút - pre prípad 
blížiacej sa búrky.
Pripravené boli však aj športové súťaže. Svoju kreativitu 
mohli otestovať pri maľovaní na cestu alebo v rôznych tvo-
rivých dielňach, v ktorých si, okrem iného, mohli vyrobiť 

peknú záložku do knihy alebo handrovú bábiku. Materské 
centrum Dietka pre ne pripravilo aj maľovanie na tvár. 
Okrem toho nechýbali ani prezentácie Správy Národ-
ného parku Slovenský raj, Galérie umelcov Spiša, Mú-
zea Spiša, Spišského osvetového strediska a ENJOY 
sports. Deti dostali od mesta darček - bezplatný výstup 
na vežu Rímskokatolíckeho farského kostola Nane-
bovzatia Panny Márie, ktorý si môžu uplatniť so zľavo-
vým kupónom do konca tohto roka. Okrem toho mali 
k dispozícii na tento deň ešte ďalších 21 zliav, ktoré 
si mohli uplatniť v rôznych prevádzkach na námestí, 
ale aj v Galérii umelcov Spiša, v ZOO a v Slovenskom 
technickom múzeu (Multicentrum).
Súčasťou podujatia bola aj tento rok športová charitatívna 
akcia organizovaná OZ Parasport24 s názvom Cez Slo-
vensko na bicykli za 5 dní. V rámci nej už po ôsmy raz 
vytvorili hendikepovaní športovci spolu so známymi sloven-
skými osobnosťami jeden tím cyklistov s jediným cieľom. 
Priniesť pomoc a radosť v každej etape, ktorú spoločne od 
pondelka 1. 6. 2015 prešli a takto šírili myšlienku, že všetci 

Centrum Spišskej Novej Vsi 5. júna opäť po roku zaplnili deti. Pri príležitosti osláv 
Medzinárodného dňa detí pre ne Mesto Spišská Nová Ves pripravilo tradičné po- 
dujatie s bohatým sprievodným programom.

Foto: Edita Gondová

(pokračovanie na 3. strane)

AKTIVITY 
DOBROVOĽNÍKOV
I tento rok sa Spišská Nová Ves zapojila 
so 14 aktivitami do najväčšieho poduja-
tia firemného dobrovoľníctva pod názvom 
Naše mesto. Nadácia Pontis ho organizo-
vala opäť po roku 12. a 13. júna. Stalo sa 
už tradíciou, že sa k dobrovoľníkom pridali 
aj zamestnanci mesta, ktorí tentoraz skráš-
ľovali železničnú stanicu.
„Naše mesto“ od roku 2007 pravidelne organizuje Nadá-
cia Pontis spolu so skupinou firiem Engage. Odvtedy sa do 
neho zapojilo vyše 100 firiem a viac ako 26 800 dobrovoľní-
kov, ktorí odpracovali 103 519 hodín. Tento rok prebiehal už 
jeho deviaty ročník v 19-tich slovenských mestách. Počas 
dvoch dní tak množstvo dobrovoľníkov opäť vyšlo do ulíc, 
aby pomohlo skrášliť, vyčistiť a zlepšiť okolie, v ktorom žijú.
Tento rok sa k nim opäť pridala aj skupina pracovníkov 
Mesta Sp. Nová Ves, ktorí si dali za cieľ upraviť želez-
ničnú stanicu. V rámci jednotlivých prác počas dňa vyčis-
tili a maľovali lavičky, zábradlie, vysádzali 283 kusov kvetov 
a opravili rámy obrazov, do ktorých zarámovali nové fotogra-
fie s motívom mesta a Slovenského raja. 
Ďalšia skupinka ľudí pomáhala Združeniu na pomoc ľu-
ďom s mentálnym postihnutím s rúbaním dreva, do-
murovaním steny nedokončeného rohu budovy Domova 
sociálnych služieb Náš dom a vyspravila a natiahla omietku 
priľahlej steny.
V Základnej škole Nad Medzou dobrovoľníci očistili a po-
stupne ponatierali železné stĺpy podopierajúce kovovú kon-
štrukciu strechy nad chodníkmi na školskom dvore.
Pomáhalo sa aj v Základnej škole na Ul. Ing. O. Kožucha 
s úpravou vonkajšieho areálu. 

(pokračovanie na 3. strane)



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
INZERCIA

INFORMÁTOR – kultúrno-spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves • Evidenčné číslo: MK SR - EV 3527/09 • ISSN 1339 – 049X • Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Mestský 
úrad, Radničné nám. 7, Spišská Nová Ves. IČO: 00 329 614. Júl 2015, 25. ročník. Vedúca redakčnej rady: Ing. Andrea Jančíková. Redakčná rada: Ing. Marcela Baluchová, Edita Gondová,  
Tomáš Repčiak, Patrik Petruška, Miloslav Bdžoch, Michaela Kráľová. Adresa redakcie: MsÚ, Radničné nám. 7, Sp. Nová Ves, e-mail: andrea.jancikova@mestosnv.sk, marcela.baluchova@mestosnv.sk,  
edita.gondova@mestosnv.sk, tomas.repciak@mestosnv.sk, t. č. 053/417 66 13, 417 66 27, 417 66 22. Redakčná uzávierka 15. deň v kalendárnom mesiaci. Náklad: 13 700 výtlačkov. Sadzba, graf. úprava: 
Roland Endrész. Výroba, grafika, tlač: PRO GRUP, s. r. o. Redakcia nezodpovedá za obsah doručenej inzercie, vyhradzuje si právo doručené príspevky upraviť, skrátiť alebo aj neuverejniť. Nepredajné.



3Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
7/2015

KONTROLA ČISTIARNE 
DOPADLA NA JEDNOTKU
Za účasti médií sa 23. júna uskutočnil kontrolný deň na no-
vovybudovanej čistiarni odpadových vôd v Spišskej Novej 
Vsi. Projekt za 18,6 milióna eur realizuje Podtatranská vodá-
renská spoločnosť (PVS), ktorej akcionárom je aj 37-tisícová 
metropola stredného Spiša. „Ide o našu najväčšiu investíciu 
v posledných rokoch. Vďaka operačnému programu život-
ného prostredia sme získali prostriedky na rekonštrukciu 
a dobudovanie tunajšej čistiarne odpadových vôd. Pô-
vodná stavba je z roku 1974, takže už nevyhovuje normám. 
V súčasnosti máme ukončených osemdesiat percent prác 
a do decembra tohto roku by sme chceli stavbu dať do 
prevádzky,“ uviedol generálny riaditeľ Podtatranskej vodá-
renskej spoločnosti Ing. Vladimír Pastorek.
Investíciu ocenil aj primátor mesta Spišská Nová Ves a pod-

predseda dozornej rady PVS Ján Volný: „V poslednej dobe 
sme realizovali niekoľko investícií z oblasti vôd a kanali-
zácií. Niektoré boli skutočne komplikované, ako bola re-
konštrukcia viac ako storočného privádzača v centre 
mesta. Ďalším obdobným projektom bola odľahčovacia 
komora v mestskej časti Ferčekovce. Tu ide o prelomovú 
investíciu do kvality života v meste. Ďalšie polstoročie sa 
mesto môže rozvíjať a bez obáv rozrastať. Spišská Nová 
Ves opäť postúpi v rebríčku miest na Slovensku,“ skon-
štatoval J. Volný.
Pôvodná čistička už dávno nespĺňala napriek sanačným 
investíciám súčasné normy. „Za posledných desať rokov 
sme preinvestovali pol milióna eur iba do starej čistiarne. 
V nej sa na niektorých úsekoch oddeľoval odpad ručne, 

prevádzka zapáchala odpadovými plynmi. Denne privá-
dzame do čistiarne 150 až 200 litrov odpadovej vody za 
sekundu. Preto sme potrebovali modernú technológiu čis-
tenia vody. To sa nám podarilo a po ročnej skúšobnej pre-
vádzke môže čistiareň fungovať naplno,“ dodal Ing. Štefan 
Bukovič z Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. red.

Niektorí poberatelia sociálnych dávok nevyužívajú dávku 
na účel, na ktorý im bola poskytnutá a nesplácajú povinné 
platby voči mestu. Ide pritom predovšetkým o splátky 
nájmu za mestské byty a poplatku za komunálny odpad. 
Mesto preto v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny zaviedol od marca 2013 inštitút osobitného prí-
jemcu. „Inštitút osobitného príjemcu slúži ako efektívny 
spôsob pravidelnej platobnej disciplíny nájomcov mest-
ských bytov. Prostredníctvom neho chce mesto docieliť 
postupné splatenie niekoľkotisícových dlhov na nájom-
nom a na miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady,“ priblížila vedúca oddelenia 
právneho a sociálnych vecí mestského úradu JUDr. Lucia 
Baldovská.

Zákon umožňuje mestu ako osobitnému príjemcovi hos-
podáriť s dávkou a príspevkami neplatičov, ktoré prichá-
dzajú na osobitný účet mesta. „Následne mesto z tohto 
príspevku uhradí časť nájomného a preddavkov na 
úhradu plnenia – služieb spojených s bývaním a časť 
miestneho poplatku za komunálny odpad, pričom zvy-
šok sa vyplatí poberateľovi dávky v hmotnej núdzi,“ vy-
svetlila JUDr. L. Baldovská.
Vďaka inštitútu osobitného príjemcu sa od jeho za-
vedenia do mája 2015 podarilo znížiť dlh na nájom-
nom za mestské byty o 42 218,34 eur a u miestneho 
poplatku za komunálny odpad o 13 291,56 eur. V sú-
časnosti je osobitný príjemca v našom meste určený pre 
65 poberateľov dávky v hmotnej núdzi. „Zaradenie pobe-

rateľov dávky v hmotnej núdzi do režimu osobitného 
príjemcu sa nestretáva vždy s pochopením dotknutých 
osôb. Počiatočné reakcie však závisia aj od osoby pobe-
rateľa a dôvodu, ktorý ho doviedol až k využívaniu tohto 
inštitútu. Niektorí dokonca sami žiadajú o zaradenie do 
takéhoto režimu, pretože získavajú istotu uspokojenia 
určitých potrieb, ktoré by si sami pri vlastnom hospodá-
rení nedokázali zabezpečiť. Na druhej strane je potrebné 
poukázať aj na to, že zmena oproti predchádzajúcemu 
stavu je zaznamenaná len počas uplatňovania osobit-
ného príjemcu a po ukončení tohto režimu sa v mnohých 
prípadoch život poberateľov vracia do starých koľají,“ 
skonštatovala na záver JUDr. L. Baldovská.
 Eda

SPRAVODAJSTVO

INŠTITÚT OSOBITNÉHO PRÍJEMCU 
POMÁHA ZNIŽOVAŤ DLHY
V snahe vyriešiť dlhodobý problém s neplatičmi zaviedlo Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s tunajším úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny od marca 2013 inštitút osobitného príjemcu. Vďaka nemu sa doposiaľ podarilo znížiť dlh na nájomnom a u miestneho 
poplatku za komunálny odpad o celkovo 55 509,90 eur.

sme si rovní. V Spišskej Novej Vsi mal pelotón tento rok cieľ a cyklistov sme privítali o 14.00 
hod. „Akciu hodnotím tak ako každý rok. Vždy poviem, že bola opäť najlepšia. Tentoraz 
hlavne tým, že sa ku nám pridal na bicykli na niekoľko kilometrov pán prezident Andrej 
Kiska,“ zhodnotil v cieli manažér OZ Parasport24 Miroslav Buľovský.
Záverečnú časť trasy s pelotónom absolvoval aj primátor mesta Ján Volný (foto): „Ich prob-
lémy, ktoré sú omnoho väčšie ako tie naše a o ktorých si často myslíme, že sú najväč-
šie na svete, dokážu prekonať s chuťou do života a elánom. Klobúk dole pred nimi.“ 
Tento rok pomoc v podobe práčky Whirlpool smerovala do Domu humanity Nádej, nezis-
kovej organizácii Alžbetka a spišskonovoveskej rodine s postihnutou dcérkou. Akciu svojím 
koncertom podporila hudobná skupina Polemic.
Súčasťou podujatia Mesto plné detí bolo o 15.00 hod. otvorenie 25. ročníka Večerného 
behu mestom Spišská Nová Ves a o 18.00 hod. Majstrovstiev SR v polmaratóne v in-
-line korčuľovaní. Bližšie informácie nájdete v športovej rubrike.
V sobotu 6. júna sa v Športovej hale uskutočnilo športovo-hudobné podujatie Basket- 
Music Fest 2015 spojené s vystúpením viacerých hudobných hostí. Návštevníci tu mali 
vstup zadarmo. Streetballový turnaj ponúkol napínavé zápasy v troch kategóriách a spes-
trením boli sprievodné súťaže. Navyše členovia Združenia rodičov a priateľov diabetických 
detí Spišiačik tu merali hladinu cukru v krvi. Edita Gondová, foto: (tre)

Spolu 32 dobrovoľníkov sa v tunajšej Zoologickej zá-
hrade zúčastnilo aktivity Opäť v novom šate. 
K dobrovoľníkom sa pridali aj členovia Mestského výboru 
č. 3 Ferčekovce a že sa to dá nám dokázal asi tucet rodín 
s deťmi, ktoré v sobotu 13. 6. podporili iniciatívu Športového 
klubu skrášliť si malý kúsok „nášho mesta“. Spoločnými si-
lami sa v priebehu desiatich hodín podarilo na ihrisku natrieť 
basketbalové konštrukcie a volejbalové stĺpiky a zábradlie 
na neďalekom moste. Pribudli tiež štyri nové lavičky. Deti sa 
už tešia z futbalových bránok na tráve a tie menšie zo záves-
ných hojdačiek. O vysadenie kvetov a údržbu existujúcich 

sa starali mamičky. 
Počasie prialo, nezabudlo sa ani na pitný režim. Deti si vy-
chutnávali osviežujúce nanuky a na konci dňa sa už všetci 
tešili na sľúbený guláš. 
„Veľmi si ceníme, že si obyvatelia mestskej časti našli 
čas a prispeli k zveľadeniu svojho okolia. Pre tím ŠKF je 
to výzva pokračovať v snahe vytvárať lepšie podmienky 
pre život našich detí. Veríme, že sa pri podobných  
akciách znova stretneme. Všetkým zúčastneným, spon-
zorom a poslancom O. Majerníkovi, V. Retterovi a Ľ. Vai-
covi, ktorí tiež priložili ruku k dielu, srdečne ďakujeme za 
podporu,“ uviedol Ladislav Vastuško, predseda ŠkF. Edita Gondová

MESTO PLNÉ DETÍ

AKTIVITY DOBROVOĽNÍKOV

(dokončenie z 1. strany)

(dokončenie z 1. strany)
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V júni ukončilo mesto verejnú súťaž na realizáciu výmeny 
asfaltových kobercov niektorých miestnych komuniká-
cií. V blízkej dobe sa dočkáme novej cesty v úseku 
od okružnej križovatky na Levočskej ulici po Ul. J. Fa-
biniho a rekonštrukciu cesty na Ul. J. Fabiniho po že-
lezničnú stanicu. Ďalej nás čakajú zmeny v časti Triedy 
1. mája a Ul. Z. Nejedlého na sídlisku Mier, na sídlisku 
Západ I dostane novú podobu cesta na Radlinského 
ulici pri veterinárnej klinike. „Plánované investície sú 
vo výške približne 350 tisíc eur. Ich celková dĺžka je 
1,9 km,“ hovorí vedúci oddelenia výstavby a dopravy 
MsÚ Ing. Peter Susa. Okrem ciest je v pláne i ďalšia 
obnova chodníkov: „Máme požiadavky mestských vý-

borov, ktoré sa snažíme realizovať prioritne. Na síd-
lisku Západ I to boli opravy chodníkov na uliciach 
Stolárska, lokálne na uliciach Strojnícka a Hutnícka. 
Na sídlisku Mier Ul. Z. Nejedlého 1 až 3, prístupové 
chodníky na Komenského ul. 23, Triede 1. mája 22 
a 24. Plánujeme opravu na Komenského ul. 9 až 15 
a v rámci možností aj chodníka z Tehelnej na Palári-
kovu ul. v časti Kozí vrch,“ skonštatoval P. Susa.
V časti Fándlyho ulice až po Obrancov mieru dôjde ku 
komplexnej rekonštrukcii vrátane odvodnenia miestnej 
komunikácie, čo si vyžiada 50 tisíc eur. Približne rovnakú 
čiastku investujeme do opráv chodníkov v spomenutých 
častiach mesta. (rep)

Spišskú Novú Ves obklopuje veniec lesov, v ktorých sa skrýva nesmierne bohatstvo na-
šich predkov a zároveň veľký záväzok pre našich potomkov. O 7 400 ha tohto pokladu sa 
stará organizácia so 100 %-nou účasťou mesta, Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. 
Pre tých, ktorí sa v plošných mierach príliš neorientujú, ilustrujme, že plocha jedného 
futbalového ihriska je cca 1 hektár, čiže lesy, ktoré patria Sp. Novej Vsi, by sa vošli 
na 7 400 futbalových ihrísk. Spišskonovoveskí lesníci spravujú tento majetok od roku 

1993 a medzi ich hlavné činnosti patria: pestovná činnosť, ťažbová činnosť, iná lesná 
činnosť a ostatné činnosti a služby. Ako sa im darilo v roku 2014? Po finančnej stránke 
sú Lesy SNV v solídnej kondícii. Po odrátaní pravidelného nájmu mestu Sp. Nová Ves 
a nemalých čiastok investovaných do rozvoja športu a kultúry a tiež iných „bohumilých“ 
činností v našej metropole dosiahla firma hospodársky výsledok + 53 491,76 eur po 
zdanení. Lesní odborníci v roku 2014 vysadili 112 ha nového lesa a do pestovania 
lesa investovali nemalú čiastku 590 417 eur. Naše lesy však stále kvária kalamity 
rôzneho druhu. Najviac na Spiši vyčíňa vietor a následne podkôrnikovitá kalamita, ktorá 
doslova „zožiera“ smrekové porasty v okolí Hýľa, Medvedej hlavy, Čertovej hlavy, Mu-
ráňa, Knoly, Grajnára či v poslednom čase v Mlynkoch. Aj minulý rok, 15. 5. 2014, nás 
zasiahla vetrová kalamita, keď na Slovensku spadlo 5,3 miliónov m3 dreva, u nás to bolo 
cca 10 tis. m3. Keďže bol nadbytok drevnej hmoty, cena dreva sa rapídne znížila. V roku 
2014 sme vyťažili 52 344 m3 dreva (napr. v roku 2009 to bolo 125 tis. m3), čo si tiež 
vyžadovalo nemalé financie. Za to, aby sa drevo dostalo na lesné sklady, odkiaľ už mohli 
lesníci s drevnou hmotou ďalej nakladať, sme vyplatili dodávateľom prác 916 275 eur. 
Drevo sa následne predalo v elektronických dražbách, ktoré sa realizovali spravidla raz 
do mesiaca. Tržby z predaja dreva dosiahli 2 921 815 eur a je dôležité poznamenať, 
že Lesy mesta SNV majú vďaka elektronickým dražbám jednu z najvyšších cien 
dreva na Slovensku. Lesy mesta SNV nie sú len o ťažbe či pestovaní. Lesníci sa sta-
rajú o zver, budujú a udržujú lesné cesty, spolu participujú na rôznych cyklistických či 
turistických projektoch, čím zvyšujú oddychový či pôžitkový komfort občanov Spišskej 
Novej Vsi a jej návštevníkov. Ing. Ján Novák

Po minuloročných investíciách do materských škôl v našom meste sa práce neza-
stavia, svedčia o tom posledné kroky mesta. Po ôsmich materských školách, kde 
sa buď zatepľovalo, alebo došlo k výmene okien či regulácii vykurovacích systémov, 
prichádzajú na rad ďalšie objekty. „V tomto roku sa uskutoční plynofikácia a zatep-
lenie Materskej školy na Rybničnej ulici v časti Novoveská Huta a realizujeme 
súťaž na zateplenie dvoch objektov, materské školy na uliciach Z. Nejedlého 
a E. M. Šoltésovej. Posledne uvedenú budeme zatepľovať v budúcom roku,“ 
uviedol vedúci oddelenia výstavby a dopravy mestského úradu Ing. Peter Susa.
Do rámca významnejších prác na objektoch materských škôl patrí aj dlhodobo 
pripravovaná úprava časti objektu podnikateľského inkubátora za účelom zmeny 
využitia objektu pre potreby zriadenia materskej školy. Celkové investície do všet-
kých uvedených objektov, ktorých cieľom je zníženie energetickej náročnosti budov 
a zlepšenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie našich predškolákov, predstavujú 
približne 200-tisíc eur. 
Tým naše plány opráv a rekonštrukcií materských škôl nekončia. V zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta máme 14 materských škôl a teda aj 14 budov. Podľa možností 
prídu na rad aj ďalšie objekty materských škôl v našom meste.   (tre)

Medzi hlavné úlohy Mestského výboru č. 3 Ferčekovce 
pre rok 2015 patrí vybudovanie vyhovujúcich zastávok 
mestskej hromadnej dopravy s vyznačením priechodov 
pre chodcov na hlavnej ceste v smere do Novoveskej 
Huty. „Medzi priority môžeme počítať aj dokončenie 
a opravu oplotenia na asfaltovom detskom ihrisku,“ 
predstavuje plán úloh mestskej časti predseda mest-
ského výboru č. 3 Ing. Ondrej Majerník.
Zoznam hlavných úloh vyplynul z požiadaviek občanov 
a podnetov členov mestského výboru. V zozname ak-

tuálnych požiadaviek pre oddelenie výstavby a dopravy 
MsÚ figuruje napríklad aj namaľovanie vodorovného do-
pravného značenia „Pozor deti“ na križovatke pri kos-
tole.
Oddelenie komunálneho servisu MsÚ má zase zabez-
pečiť pre Ferčekovce obnovu náteru zábradlia pri vstupe 
do lokality - od Jazdeckého klubu Slávia na Muráňskej 
ulici po oboch stranách cesty. Nie všetky požiadavky 
rieši mestský úrad: „Som rád, že máme občanov, ktorí 
sa neboja prispieť do komunity dobrovoľníckou prá-

cou. Dvanásteho a trinásteho júna sme absolvovali 
brigádu, kedy sme obnovili náter na zábradlí mosta 
na Nitrianskej ulici, Dunajskej ulici a upravili okolie 
asfaltového ihriska. Úzko spolupracujeme so špor-
tovým klubom Ferčekovce. Práve pre ľudí, ktorí sa tu 
venujú športu, chceme vybudovať kondičnú zónu. 
Nad Ferčekovcami plánujeme inštalovať v spolupráci 
s mestskými lesmi rôzne pevné prekážky a lavičky na 
cvičenie, ktoré zlepšia možnosti aktivít v tejto časti 
Spišskej Novej Vsi,“ dodáva O. Majerník. (tre)

SPRAVODAJSTVO

PLÁNOVANÉ OPRAVY CIEST A CHODNÍKOV

AKO HOSPODÁRILI LESY MESTA V ROKU 2014?

REKONŠTRUKCIA ĎALŠÍCH MATERSKÝCH ŠKÔL

FERČEKOVCE ČAKAJÚ OPRAVY ZASTÁVOK 
AJ ŠPORTOVÉ PROJEKTY

V MŠ na Rybničnej ulici sa uskutoční v tomto roku plynofikácia a zateplenie.



5Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
7/2015

21. mája 2015 bola v Buda-
pešti v sídle zahraničného zastú-
penia Slovenskej agentúry pre 
cestovný ruch a Slovenského in-
štitútu slávnostne uvedená do 
života nová publikácia o našom 
meste a Národnom parku Slo-
venský raj s názvom IGLÓ ÉS 
A SZLOVÁK PARADICSOM. Ide 
o cca 180-stranového turistického 
sprievodcu, ktorý je určený pre 
návštevníkov prichádzajúcich od 
nášho južného suseda. Na vydaní 
tejto publikácie z produkcie ma-
ďarského vydavateľstva Kornétás 
Kiadó sa podieľalo i Mesto Spiš-
ská Nová Ves. S novým turistickým 
sprievodcom a prostredníctvom 
neho aj s destináciou, ktorá láka návštevníkov počas celého roka, sa prišlo zoznámiť do Budapešti takmer 80 zástupcov od-
borných médií a pracovníkov cestovných kancelárií.
„Ak existuje raj, ktorý nám sľubujú, tak určite sa podobá na tento,“ vyjadril sa pri tejto príležitosti vydavateľ. Kniha si okamžite 
našla svojich čitateľov, už v prvý deň jej distribúcie sa priamo z vydavateľstva „stratilo” tisíc kusov.
Spišskú Novú Ves sme v rámci krstu knihy prítomným médiám predstavili ako multikultúrne mesto, ktoré je bránou do Sloven-
ského raja a ktoré ponúka balíčky služieb spojené s adrenalínom či romantikou, ale aj s rôznymi zaujímavosťami pre rodiny 
s deťmi či gastronomickými zážitkami.
Naša prezentácia v Maďarsku pokračovala aj o týždeň neskôr, tento krát v Miškolci. Tu sa 28. mája 2015 uskutočnilo sloven-
sko-maďarské hospodárske fórum, ktorého súčasťou boli aj Slovenské dni v Miškolci. Pri tejto príležitosti sme prezentovali 
Spišskú Novú Ves a Slovenský raj na námestí pri Dome umenia v centre mesta. Už tradične náš región patril medzi najvyhľadá-
vanejšie turistické destinácie medzi maďarskou verejnosťou. Ing. Jana Barbuščáková, TIC Spišská Nová Ves

Cieľom je riešiť dlhodobý problém s kapacitou parkoviska 
a tiež s bezpečným prístupom sanitných vozidiel do ne-
mocnice. Hlavnou zmenou je spustenie automatického 
parkovacieho systému, ktorý súčasne zavádza spoplat-
nenie parkovacích miest pre návštevníkov nemocnice 
a polikliniky. Zamestnanci nemocnice majú vyhradené sa-
mostatné parkovacie plochy. Nemocnica plánuje investovať 
do postupnej modernizácie súčasného parkoviska, aby jeho 
stav spĺňal základné kritériá komfortu a bezpečnosti za kaž-
dého počasia. 
Platný cenník parkovania v areáli nemocnice Svet zdra-
via Spišská Nová Ves: základná sadzba parkovného je 

0,50 eur s DPH/hod., bezplatne prvých 15 minút, náv-
števníci s preukazom ZŤP a darcovia krvi v deň darovania 
majú parkovanie v čase od 7.00 do 15.30 hod. bezplatne. 
Parkovací lístok im v takýchto prípadoch bonifikuje pracovník 
v pokladnici v nemocničnom vestibule.
Parkovací systém bude v prevádzke 24 hodín denne vrátane 
víkendov. 
Platobný terminál pre parkovisko sa nachádza pred chirurgic-
kou ambulanciou pri vstupe do átria nemocnice. 
Pri strate lístka - sankcia 10 € za lístok. V prípade akých-
koľvek informácií sa treba obrátiť na pracovníka vrátnice.

Tomáš Kráľ
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OZ činnosti OR PZ v SNV
Na OO PZ SNV oznámila J. C., bytom Smižany, že 
doposiaľ neznámy páchateľ 19. 5. 2015 na Brezovej 
ul. nezisteným spôsobom odcudzil z voľne položenej 
kabelky osobné doklady, stravné lístky v hodnote 
66,15 €, finančnú hotovosť 40 € a dioptrické okuliare 
modrej farby. Vznikla jej tak škoda v celkovej výške 
306,15 €. Poverený príslušník OO PZ SNV v danej 
veci začal trestné stíhanie za prečin krádež.

Poverený policajt OO PZ SNV obvinil z prečinu 
krádeže Š. Š., bytom Smižany, pretože v dobe od 
25. 1. 2015 do 12. 2. 2015 bez riadne uzavretej zmlu-
vy o dodávke elektriny neoprávnene odoberal elek-
trickú energiu, odber ktorej je spoplatňovaný. Odobe-
raná elektrická energia nebola meraná a fakturovaná, 
čím pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., Košice, 
týmto konaním spôsobil škodu vo výške 2,10 €.

24. 5. 2015 bol zastavený a kontrolovaný policajnou 
hliadkou pohotovostnej motorizovanej jednotky KR 
PZ Košice R. Š., bytom Markušovce, ktorý viedol 
osobné motorové vozidlo značky po Rázusovej ul. 
v smere jazdy ku križovatke s Elektrárenskou ul. Po 
jeho zastavení bol vyzvaný, aby sa podrobil vyšetre-
niu na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, ktoré 
sa vykonáva dychovou skúškou, čo vodič výslovne 
odmietol. Odmietol aj lekárske vyšetrenie odberom 
a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, 
či je ovplyvnený návykovou látkou. Poverený prísluš-
ník ODI OR PZ SNV R. Š. vzniesol obvinenie za pre-
čin ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky.

Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 28. 5. 2015 
do 29. 5. 2015 na Kollárovej ul. z pivnice odcudzil 
1 ks bicykel, na ktorom boli čierne plastové športové 
blatníky, 1 ks tachometer a 1 ks športové cyklistic-
ké okuliare s UV filtrom. Uvedeným skutkom pre po-
škodeného M. D. zo SNV spôsobil škodu v celkovej 
výške 833 €. Poverený príslušník OO PZ SNV v danej 
veci začal trestné stíhanie za prečin krádež v súbehu 
s prečinom porušovanie domovej slobody.

30. 5. 2015 hliadka OO PZ v SNV zadržala R. P., kto-
rý 30. 5. 2015 riadil motorové vozidlo po Koceľovej 
ul., kde bol po zastavení kontrolovaný hliadkou OO 
PZ SNV. U vodiča bola vykonaná dychová skúška, pri 
ktorej nafúkal 0,71 mg/l alkoholu v dychu a pri opa-
kovanej dychovej skúške 0,70 mg/l alkoholu v dychu. 
30. 5. 2015 poverený policajt ODI v SNV menované-
ho obvinil z prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej 
látky a umiestnil ho do cely predbežného zaistenia na 
OR PZ v SNV.

29. 5. 2015 v pohostinstve na Zimnej ul., teda na 
mieste verejnosti prístupnom, páchatelia fyzicky 
napadli poškodeného S. B. zo SNV. Opakovane 
ho udierali päsťami do oblasti hlavy ako aj trupu, 
čím mu spôsobili zmliaždenie záhlavnej časti hlavy 
a podvrtnutie krčnej chrbtice s dobou práceneschop-
nosti a obmedzenia v obvyklom spôsobe života od 
30. 5. 2015 do cca 5 až 7 dní. Poverený príslušník 
OO PZ SNV 30. 5. 2015 vo veci začal trestné stíhanie 
pre prečin výtržníctva.

Poverený policajt OO PZ SNV z prečinu krádeže ob-
vinil J. B. zo SNV, ktorý zo spoločnej domácnosti, 
v ktorej býval so svojím otcom, v presne nezistenej 
dobe mesiacov november až december 2014 ukra-
dol fotoaparát NIKON D40 s osadeným objektívom 
NIKON 18 55 s nylonovou brašňou čiernej farby, 
1 ks teleobjektívu SIGMA 70-300 uložený v koženom 
puzdre a 2 ks SD kariet 4 GB. Tieto veci na stránke  
www.bazos.sk ponúkal na predaj a následne aj pre-
dal nezistenej osobe. Pre poškodeného P. B. spôso-
bil škodu vo výške 295,77 €. 

P. K. a S. V., obaja bytom Markušovce, 31. 5. 2015 
pravým kľúčom otvorili garáž Správy štátnych lesov 
na Košiarnom briežku v k. ú. obce Smižany. Zmocnili 
sa tam zaparkovaného traktora zn. Zetor v hodnote 
najmenej 12 000 €, ktorý následne viedol S. V. po 
trávnatom poraste za garážou, kde s traktorom zapa-
dol a ostal zakliesnený pri medzi v kríkoch, pričom 
rozbil sklo na pravých dverách a pravú smerovku. Pre 

SPRAVODAJSTVO

UZÁVIERKA LETNEJ UL.
15. 7. od 6.00 h do 16. 7. 2015 o 4.00 h
Zrušené * náhradné zastávky MHD
Radnica, Letná * Hviezdoslavova (pri ZIO bare, nie DOS!)
Sídl. Východ (smer do mesta) * pri plote OA 
KOMPLETNÁ UZÁVIERKA 
16. 7. od 4.00 h do 19. 7. 2015 o 20.00 h
Uzavreté: Letná ul., Zimná ul., Štefánikovo nám., Elek-
trárenská ul., Školská ul., Ing. O. Kožucha
Zrušené * náhradné zastávky MHD
Štefánikovo námestie (smer Radnica) * bez náhrady

Štefánikovo námestie (smer AS) * bez náhrady
Radnica, Letná (smer AS) * Levočská ulica
Radnica, Letná (smer Západ/NsP) * Hviezdoslavova ulica
Sídl. Východ (smer AS; Embraco) * pri plote OA 
Sídl. Východ (smer Madaras/Tarča) * pri plote OA
Zmenené trasy prímestských liniek a viac informácií náj-
dete na www.spisskanovaves.eu.
Upozorňujeme ctených cestujúcich na rozdielnosť trás 
MHD dňa 15. 7. a v dňoch 16. - 19. 7. 2015.

eurobus, a. s.
DZ Sp. Nová Ves

UZÁVIERKY KOMUNIKÁCIÍ 
POČAS 60. SPIŠSKÉHO TRHU

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
A SLOVENSKÝ RAJ V POZORNOSTI 
MAĎARSKÝCH MÉDIÍ

ZMENA ORGANIZÁCIE PARKOVANIA  
V AREÁLI NEMOCNICE 

Popri účasti na veľtrhoch cestovného ruchu, ktorých sa pravidelne zúčastňujeme v úvode 
každého roka a o ktorých sme už v predošlých vydaniach Ička informovali, sa prezentácia 
nášho regiónu deje i priebežne počas celého roka rôznymi formami. Koncom mája sme 
takto dvakrát prezentovali naše mesto i národný park v zahraničí, konkrétne v Maďarsku.

Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves od stredy 10. júna 2015 zaviedla dôležité 
zmeny v organizácii parkovania vo svojom areáli. 

Sprievodcu naším mestom a Slovenským rajom uviedli do života: Rastislav 
Káčer - veľvyslanec SR v Maďarsku (2. zľava), primátor Ján Volný, vydavateľ 
Pasztay Sándor (3. zľava) a autor Árpád Nagy. 
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O poškodeného P. K. zo SNV vznikla škoda vo výške 

cca 200 €. Poverený príslušník OO PZ P. K. a S. V. 
vzniesol obvinenie za prečin neoprávnené používanie 
cudzieho motorového vozidla.

4. 6. 2015 na Hviezdoslavovej ul. doposiaľ neznámy 
páchateľ ukradol z tašky prevesenej na kočiari voľne 
postavenom pri budove zdravotného strediska čiernu 
dámsku koženkovú peňaženku, v ktorej bola finančná 
hotovosť vo výške 400 €, osobné doklady, bankoma-
tová karta, zľavová karta na železnice. Pre poškodenú 
M. U. spôsobil škodu vo výške 420 €. Poverený prís-
lušník OO PZ SNV v danej veci začal trestné stíhanie 
za prečin krádež. 

Obvinený M. V. zo SNV 6. 6. 2015 viedol osobné 
motorové vozidlo po štátnej ceste číslo II/536 v obci 
Smižany v smere jazdy od obce Arnutovce na mesto 
SNV po predchádzajúcom požití alkoholických nápo-
jov s 0,83 mg/l alkoholu v dychu. Urobil tak napriek 
tomu, že rozhodnutím o priestupku ODI SNV mu bol 
uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových 
vozidiel na dobu štrnásť mesiacov od 27. 12. 2014 do 
27. 2. 2016. Osoba bola zadržaná a umiestnená do 
cely predbežného zaistenia. Poverený príslušník PZ 
ODI OR PZ SNV M. V. vzniesol obvinenie za prečin 
ohrozovanie pod vplyvom návykových látok a marenie 
výkonu úradného rozhodnutia. 

Polícia žiada občanov, ak majú poznatky k vyš-
šie uvedeným neznámym prípadom alebo inej 
trestnej činnosti, aby tieto skutočnosti oznámili 
osobne na najbližšom útvare PZ alebo linke 158. 

Z činnosti MsP v SNV
Hliadka na žiadosť pracovníkov Domu Charitas na Ul. 
J. Wolkera 16. 5. 2015 o 11.40 hod. odchytila asi 
70 cm hada, ktorý bol zapletený v pletive oplotenia. 
Had bol prevezený na preskúmanie do ZOO v SNV, 
kde ho prevzal p. Dzurik. Menovaný uviedol, že sa jed-
ná o užovku, ktorú následne vypustil do voľnej prírody.

Hliadka MsP riešila na Elektrárenskej ul. zistené 
priestupky proti verejnému poriadku, ktorých sa 
nerešpektovaním ustanovení VZN mesta č. 6/2003 
(o čistote mesta) dopustili A. Š. zo SNV, R. H. z Ná-
lepkova, S. H. z Hnilca, M. B. a N. F., obaja z Hnilčí-
ka. Menovaní sa pohybovali po streche banky a sna-
žili sa nasledovne utiecť hliadkam MsP. Náprava bola 
zjednaná na mieste. Priestupky boli riešené v kompe-
tencii MsP.

Hliadke MsP 27. 5. 2015 o 15.55 hod. počas hliad-
kovania v centre mesta odovzdal Ľ. B., bytom Koši-
ce – Nad Jazerom, plátennú tašku s obsahom 3 fliaš 
s alkoholom a 1 zväzku cibule nájdenú pri predajni na 
Zimnej ulici. Vec v riešení.

Na Duklianskej ul. v zadnom trakte objektu ZŠ Hut-
níckej bol 30. 5. 2015 o 5.45 hod. nájdený zranený 
srnec. Zviera nebolo schopné samostatného pohy-
bu. Následne bol o skutočnosti vyrozumený poľovný 
hospodár uvedeného revíru, ktorý zabezpečil odstrá-
nenie zvieraťa. 

Na základe telefonického oznámenia občana našla 
hliadka MsP 31. 5. 2015 o 9.50 hod. na Komenského 
ul. nezabezpečené osobné motorové vozidlo s otvo-
renými oknami. Cestou stálej služby MsP bol vylustro-
vaný jeho majiteľ M. K. zo SNV, ktorý bol telefonicky 
vyrozumený a vozidlo si zabezpečil. K odcudzeniu 
osobných vecí, príp. poškodeniu vozidla nedošlo.

Na základe telefonického požiadania operačného 
pracovníka HaZZ v SNV 2. 6. 2015 o 12.00 hod. 
hliadka MsP vykonala asistenciu pri zabezpečova-
ní verejného priestranstva a reguláciu dopravy pri 
likvidácii požiaru v dome na Zimnej ulici, kde došlo 
vplyvom poruchy na elektroinštalácii k požiaru odkla-
dacích priestorov domu a jeho zadymeniu. K väčšej 
hmotnej škode, ani k ujme na živote a zdraví osôb, 
nedošlo.

Hliadka MsP 10. 6. 2015 o 5.00 hod. preverila tele-
fonické oznámenie občana, že na Ul. J. Hanulu sa na-
chádza bosá žena, ktorá zvoní obyvateľom bytového 
domu na zvončeky. Na mieste bola zistená D. Š. zo 

So začiatkom letných prázdnin sa brány na školách zatvárajú. To však nie celkom platí pre materské školy, v ktorých býva pre-
vádzka v tom čase v tzv. letnom režime. V tejto súvislosti vám prinášame plán prevádzky deviatich materských škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta Sp. Nová Ves:

1. 7. – 10. 7. 2015 MŠ Rybničná, Novoveská Huta
1. 7. – 17. 7. 2015 MŠ Lipová ul., MŠ Komenského ul.
1. 7. – 31. 7. 2015 MŠ Z. Nejedlého, MŠ Stolárska ul.
20. 7. – 7. 8. 2015 MŠ J. Hanulu, MŠ I. Krasku

10. 8. – 21. 8. 2015 MŠ Slovenská ul., MŠ Gorazdova ul.
Z dôvodu prípravy nového školského roka nebude v termíne od 24. 8. do 28. 8. 2015 žiadna materská škola v pre-
vádzke. Eda

PREVÁDZKA MATERSKÝCH ŠKÔL 
POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Doc. Ing. František Lipták, DrSc., PhD. (foto), bol ini-
ciátorom špecifického stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na 
začiatku mája tohto roku. V Spišskej Novej Vsi sa stretli po-
tomkovia významnej spišskonovoveskej rodiny Münni-
chovcov. Dnes žijú vo Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku 
a, samozrejme, na Slovensku. O význame stretnutia svedčí 
aj to, že jeden z členov rodiny musel do metropoly Spiša 
pricestovať až zo Singapuru.
Potomkovia Münnichovcov spoločne navštívili tunajšie Mul-
ticentrum, kde sa dozvedeli viac o histórii baníctva na Spiši, 
neskôr si prezreli rodinnú hrobku na cintoríne. Druhého 
mája ich prijal v obradnej sieni Radnice primátor mesta Ján 
Volný. „Je nám cťou, že môžeme v našom meste privítať 
potomkov tak významnej rodiny, akou boli Münnichovci. 
Pre naše mesto urobili veľmi veľa a sú pre nás vzorom 
ľudí verných svojmu mestu a kraju,“ skonštatoval J. Volný. 
Jeho slová nie sú iba frázou – pri pohľade do životopisu 
ľudí s priezviskom Münnich zistíme, že v minulosti naozaj 
hýbali životom v našom meste. Adolf Münnich a jeho syn 
Koloman boli majiteľmi a prevádzkovateľmi viacerých baní 
nielen na Spiši, ale v celom Uhorsku. Alexander Mün-
nich bol významným vzdelancom, propagátorom turis-
tiky. Pôsobil v kežmarskom lýceu, bol členom Uhorského 
karpatského spolku a v roku 1896 napísal prvú Históriu 
mesta Spišská Nová Ves (Igló város története). Časť života 
prežil v dnes maďarskom meste Felsőbánya, kde spravo-
val hospodárske záležitosti, vybudoval vodovod, zaviedol 
elektriku, mestské osvetlenie (podobne ako jeho synovec 
Koloman v Spišskej Novej Vsi) a rozprúdil cudzinecký ruch.
„Pán docent Lipták zorganizoval toto rodinné stretnu-
tie, aby potomkom Münnichovcov ukázal, odkiaľ po-
chádzajú. Táto rodina bola pre naše mesto skutočne 
veľkým prínosom, boli v nej podnikatelia, majitelia baní, 
akcionári výstavby železníc, nájdeme tu spoluzaklada-
teľa JAMES-u alebo poslanca uhorského snemu za naše 
mesto. Sú súčasťou našej histórie a toto stretnutie bolo 
naozaj výnimočné,“ uviedol publicista Ján Petrík, ktorý 
sa dlhoročne venuje histórii mesta a bol účastníkom rodin-
ného stretnutia Münnichovcov. (rep)

Dr. Aurel Münnich
Vo výraznej miere prispel k rozvoju mesta Spišská Nová 
Ves. Pôsobil ako dlhoročný poslanec uhorského parla-
mentu. Narodil sa v Spišskej Novej Vsi 11. 5. 1856 ako syn 
banského riaditeľa. Študoval v Spišskej Novej Vsi a v Koši-
ciach, právo v Budapešti, kde získal v roku 1880 doktorát 
práva a v roku 1882 advokátsky diplom. V roku 1882 sa 
stal právnym zástupcom Prvej uhorskej sporiteľne. V roku 
1884 bol zvolený do snemu za Spišskú Novú Ves a za li-
berálnu stranu. Poslancom bol do roku 1905 a v tej dobe 
v nejednej veci pomohol presadiť záujmy mesta na naj-
vyšších miestach. Bol členom viacerých parlamentných 
výborov. V roku 1897 sa stal čestným občanom mesta. Bol 
právnym zástupcom spišskonovoveskej sporiteľne a ak-
tívne sa zapájal aj do iných činností. Okrem funkcie v li-
berálnej strane bol aj svetským funkcionárom evanjelickej 
cirkvi. Zomrel v Budapešti 28. apríla 1906. 
Adolf Münnich 
Významný banský odborník spätý so Spišskou Novou 
Vsou. Pôsobil v Združení hornouhorských ťažiarov, o kto-
rého histórii napísal menšiu monografiu, bol riaditeľom 
viacerých baní na Spiši a v Spišskej Novej Vsi. Zomrel 
15. februára 1899 vo veku 78 rokov. 
Koloman Münnich 
Narodil sa 21. januára 1854. Navštevoval evanjelickú zá-
kladnú školu i gymnázium tu a neskôr v Miškolci. V roku 
1871 bol prijatý na Banskú akadémiu v Banskej Štiavnici 
a v roku 1874 sa stal na tamojšej katedre chémie aj asis-
tentom. V roku 1875 študoval kovohutníctvo na Banskej 
akadémii vo Freibergu a o rok neskôr zložil štátnu skúšku 
na štiavnickej akadémii. Od 1. júla 1876 pôsobil vo funkcii 
riaditeľa kobaltovo-niklových baní v Dobšinej a v neskor-
ších rokoch viedol viaceré bane na Gemeri a Spiši. Do roku 
1895 pôsobil ako banský riaditeľ podniku, ktorý vlastnil 
krompašské železiarne. Neskôr sám podnikal v uhoľnom 
baníctve, v baniach v Smolníku a v prenájme mal aj jasov-
skú železiareň, stal sa členom vedenia starej krompaš-
skej železiarne. V roku 1895 stál pri vzniku Pohornádskej 
železiarskej spoločnosti, kde pracoval ako banský riadi-
teľ. Túto funkciu potom zanechal a venoval sa vlastnému 
banskému podnikaniu. V rokoch 1880 až 1881 z pove-
renia Uhorského karpatského spolku zameriaval jaskyne  
v Aggteleku a pod jeho vedením bol zriadený nový vstup 
do jaskynného systému. Za jeho zásluhy pri práci v Aggte-
leku mu dal Uhorský karpatský spolok v roku 1907 vyho-
toviť pamätnú tabuľu umiestnenú pri spomínanom vstupe. 
Koloman Münnich spolu s bratom Aurelom stál pri vzniku 
kúpeľov v Novoveskej Hute, angažoval sa aj v spoločen-
skom a kultúrnom živote, bol členom viacerých uhorských 
spolkov. Zohral významnú rolu pri elektrifikácii námestia. 
9. apríla 1910 získal titul kráľovský dvorský radca.
Zomrel v Spišskej Novej Vsi 4. júla 1934. 

Zdroj: Dejiny mesta 
Spišská Nová Ves

POTOMKOVIA SLÁVNEJ RODINY 
ZAVÍTALI DO MESTA SVOJICH PREDKOV
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YKlub dôchodcov usporiadal pre deti MŠ v Nov. Hute 
Deň otvorených dverí, ktorý sa konal 4. 5. v 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 samé pripravili.

Študenti končiacich ročníkov stredných škôl absol-
vovali ešte v marci písomnú maturitnú skúšku. V máji 
skúšky zavŕšili ústnou odpoveďou. Podľa výsledkov 
v okrese Sp. Nová Ves v písomnej maturitnej skúške 
zo slovenského jazyka a literatúry najlepšie výsledky 
dosiahlo Gymnázium z Krompách (70,2 %). Ďalšie 
dve priečky patria spišskonovoveským školám, a to 
Gymnáziu Školská ul. (68,1 %) a Gymnáziu Javorová 
ul. (67,7 %). V písomnej maturitnej skúške v matema-
tike sa na prvých troch miestach umiestnili naše tri 
gymnáziá. Prvenstvo získalo Gymnázium Javorová ul. 
(62,4 %). Druhým najúspešnejším je Gymnázium Škol-
ská ul. (47,5 %) a tretím je Cirkevné gymnázium Š. Mi-
šíka (46,7 %).

CVČ Adam zorganizovalo 13. 5. v Koncertnej sieni 
Reduty okresné kolo jubilejného 25. ročníka celoslo-
venskej súťaže Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa ho 
25 detí, ktoré súťažili v 3 kategóriách. Ich výkony posu-
dzovala odborná porota. Víťazmi v jednotlivých kategó-
riách sa stali Nina Maniaková, Štefan Vansáč a Nina 
Šmelková, ktorí postúpili na krajské kolo do Košíc.

Spišská Nová Ves bola jedným zo 46-tich slovenských 
miest, ktoré navštívila pojazdná ambulancia Hnu-
tia za zdravé nohy. Spišiaci si v nej mohli dať 13. 5. 
a 1. 6. stav svojich nôh bezplatne vyšetriť. Cieľom 
akcie bolo poskytnutie prvotnej konzultácie a predo-
všetkým osveta v danej problematike. O konzultáciu 
s lekárom bol enormný záujem. 

Spišské osvetové stredisko sprístupnilo od 14. 5. 
do 11. 6. výstavu prác, ktoré deti vytvorili v rámci 
okresnej výtvarnej súťaže Susedia Malého princa. 
Zapojili sa do nej materské, základné, umelecké 
školy i deti z autistických tried, ktoré súťažili v šiestich 
kategóriách. Zo všetkých 146 prác odborná porota 
vyberala tie najlepšie. Prvé miesta v jednotlivých 
kategóriách získali: Mia Kráľová (deti MŠ), Juraj Volčko 
(1. stupeň ZŠ), Nikola a Gabika Kotlárové (2. stupeň 
ZŠ), Júlia Karasová (1. stupeň ZUŠ), Daniela Balogová 
(2. stupeň ZUŠ) a Samuel Jančár (autistická trieda).

Múzeum Spiša v rámci podujatia Noc múzeí a galérií 
pripravilo 16. 5. v kaštieli v Markušovciach pri svetle 
sviečok večernú prehliadku pod názvom Keď zbrane 
utíchnu, znie tikot hodín. Zameraná bola tentoraz 
na zbierku historických hodín. Zároveň si návštevníci 
mohli vypočuť koncert mezzosopranistky Veroniky 
Huttovej.

VI. ZDŠ, dnes Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, si vo 
štvrtok 21. 5. 2015 sviatočnou akadémiou pripomenula 
50. výročie svojho založenia. Slávnostný večer za prítom-
nosti pozvaných hostí, zriaďovateľa Mesta Spišská Nová 
Ves, bývalých i súčasných učiteľov a rodičov pripravilo vyše 
200 žiakov školy spolu so svojimi pedagógmi. Umelecké 
pásmo slova, hudby, tanca, spevu a archívnych záberov 
mapovalo dôležité okamihy života školy, ktorej zrod siaha 
do roku 1964, kedy VI. ZDŠ pôsobila ešte na bývalej Par-

tizánskej (dnes Školskej) ulici v budove dnešného Gym-
názia. Od roku 1972 škola sídli v súčasných priestoroch 
na Ulici Ing. O. Kožucha 11. Slávnostný večer vyvrcholil 
ocenením bývalých riaditeľov ZŠ Jozefa Vanča (i. m.), Jo-
zefa Slivku (i. m.), Pavla Grausa, Františka Bajtoša a Viery 
Kočišovej. Prednostka Mestského úradu v Spišskej Novej 
Vsi na záver celej akadémie odovzdala súčasnému riadi-
teľovi školy Bohuslavovi Vaľkovi Pamätný list pri príležitosti 
50. výročia založenia školy.  

„KOŽUŠKA“ - PÄŤDESIATNIČKA

Reč je o Mgr. Petre Oláhovej, spišskonovoveskej sestričke 
z ambulancie všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Jo-
zefa Vanča z LSPP, s. r. o.
Skromná, príjemná a vždy dobre naladená sestrička začala 
svoju profesionálnu cestu sestry u MUDr. Gabriela Tótha. 
„Veľa ma naučil,“ vraví a oceňuje to, že aj po rokoch má s bý-
valým zamestnávateľom korektný a priateľský vzťah. Nedávno 
spoločne absolvovali spoločný kongres lekárov a sestier v Ži-
line. Po materskej dovolenke začala pracovať s MUDr. Joze-
fom Vančom, s ktorým tvoria jeden tím už takmer 16 rokov. 
„Je to môj vzor, je pre mňa osobnosťou, hnacím motorom, 
mám ho skutočne ľudsky rada a nesmierne si ho vážim,“ 
odhaľuje sestrička svoj vzťah k nadriadenému.
Úspešne ukončila štúdium na Vysokej škole zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava a na základe 
získaných vedomostí a pod vplyvom osobností zo Slovenskej 
komory sestier a pôrodných asistentiek začala profesionálne 
rozvíjať aj svoju publikačnú a prednášateľskú činnosť. Dnes 
prednáša na každej vzdelávacej akcii, ktorú s kolegyňami or-
ganizuje, stala sa suverénkou a venuje sa témam, ktoré by sa 
dali v ambulanciách všeobecného praktického lekára označiť 
ako „najpálčivejšie“, ako napríklad posledne téma očkova-
nia. Všetko, samozrejme, s podporou a dôverou svojho šéfa.
Už druhé volebné obdobie je prezidentkou Regionálnej ko-
mory sestier a pôrodných asistentiek v Spišskej Novej Vsi. 
Práca s ľuďmi ju baví, hoci nie je ľahká. „Kto má povolanie 
sestry v srdci, toho chuť vykonávať túto profesiu nikdy ne-

opustí, je to tam proste 
zakódované,“ vraví. 
A aké sú jej ďalšie plány? 
„Chcem byť dobrou 
mamou, manželkou, 
dcérou... Chcem byť 
dobrou sestrou, chcem 
pomáhať pacientom, 
chcem sa učiť od kole-
gýň a učiť ich, ak mám 
o čom. Chcem svojím 
spôsobom iba to, čo 
chceme všetci – nech 
sú veci čím ďalej, tým 
lepšie. Mám to šťastie, že si svoje plány jednoducho mô-
žem plniť. S ľuďmi okolo mňa to proste ide,“ tvrdí sestrička.
A ako ju vidí jej kolegyňa J. Nemogová zo Sekcie ambulant-
ných sestier a pôrodných asistentiek, v ktorej je Petra pod-
predsedníčkou? „Patrí k tým najlepším ľuďom v mojom 
živote. Je viac ako kamarátka, je ako moja sestra. Partner, 
na ktorého sa dá stopercentne spoľahnúť, človek, s kto-
rým sa dá dokonale spolupracovať, harmonicky, s dôve-
rou. Kamoška, s ktorou je veselo, profíčka, ktorá vie, o čom 
prednáša a píše.“ 
Biele srdce – brošnička, ktorá je viac, než len šperk, je na 
šatách Petry Oláhovej na tom správnom mieste.
 red.

15. apríla 2015 sa žiaci 9. ročníka základných škôl zapojili 
do celoslovenského testovania vedomostí z matematiky a vy-
učovacieho jazyka. V Spišskej Novej Vsi sa testovania zúčast-
nilo 419 deviatakov z 8 základných škôl. Test z matematiky 
zvládli novoveskí žiaci s priemernou úspešnosťou 61,70 %. 
Celoslovenská priemerná úspešnosť bola 52,68 %. Zo slo-
venského jazyka a literatúry dosiahli žiaci nášho mesta 
úspešnosť 67,94 %. Úspešnosť v rámci Slovenska bola 
62,58 %. V obidvoch testovaných predmetoch dosiahol 100 
%-nú úspešnosť 1 žiak ZŠ Ing. O. Kožucha Matúš Šuca. Plný 
počet bodov z matematiky alebo zo slovenského jazyka a lite-
ratúry získalo ešte 18 žiakov. Z matematiky: Martin Mattoš, 

Branislav Pencák, Miriama Sokoláková, Martin Zahor-
nadský, Leóna Krenželáková zo ZŠ Nad Medzou, Denisa 
Kočišová, Dávid Olšavský zo ZŠ Lipová, Samuel Adásek, 
Patrik Mojdis zo ZŠ Levočská, Andrea Kanóczová zo ZŠ 
Z. Nejedlého, Eduard Frlička, Juraj Dunčko, Katarína La-
cušová, Dávid Midlík zo ZŠ Ing. O. Kožucha, Matúš Buj-
ňák zo ZŠ Hutnícka a Ivana Morihladková zo ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda. Zo slovenského jazyka a literatúry: Jakub Vaňo zo 
ZŠ Nad Medzou a Alexandra Geletová zo ZŠ Lipová. V po-
rovnaní s celoslovenskou priemernou úspešnosťou dosiahli 
žiaci novoveských škôl lepšie výsledky v obidvoch testova-
ných predmetoch.  D. Kováčová, OŠ MsÚ

VÝSLEDKY TESTOVANIA 9 – 2015  
ZŠ NÁŠHO MESTA

OCENENÁ SESTRIČKA
22. 5. 2015 si v priestoroch Hotela City Bratislava prevzala Biele srdce na republikovej 
úrovni. V utorok 26. 5. 2015 sa spolu s ostatnými ocenenými zúčastnila stretnutia s pre-
zidentom SR Andrejom Kiskom.
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OSNV. Menovaná bola v podnapitom stave, v dôsledku 
ktorého pravdepodobne stratila orientáciu a nevede-
la sa vrátiť domov. Hliadka ju preto usmernila a do-
hliadla, aby sa dostala bezpečne do miesta trvalého 
pobytu.

Hliadka MsP riešila 10. 6. 2015 o 19.10 hod. na 
Starej ceste zistený priestupok proti verejnému po-
riadku, ktorého sa nerešpektovaním ustanovení VZN 
č. 6/2003 o čistote mesta dopustil F. CH., bytom 
Dolný Kubín - Malý Bisterec. Menovaný na ulici strie-
kal na okoloidúcich obsah hasiaceho prístroja a tento 
nakoniec odhodil. Náprava bola zjednaná na mieste, 
priestupok bol riešený v kompetencii MsP.

Hliadka MsP 11. 6. 2015 o 16.40 hod. na základe 
telefonického podnetu spozorovala na jednom zo 
stromov v mestskom parku pri budove cirkevného 
gymnázia roj včiel. Tento sa nachádzal cca 4 metre 
nad zemou na kmeni stromu. Hliadka MsP zotrvala na 
mieste do príchodu hliadky HaZZ, ktorá následne roj 
včiel odstránila.
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Nicholas Dubos bol prvý raz v strednej Európe a využil to 
ako príležitosť stretnúť sa so vzdialenou rodinou a spoznať 
kraj svojich predkov: „Môj otec sa narodil na Poráči v roku 
1922. Keďže absolvujem okružnú cestu Viedeň – Praha 
– Bratislava, využil som túto možnosť, aby som spoznal 
Slovensko. Stretol som sa s rodinou Kinikovcov a mal by 
som ešte vidieť Vysoké Tatry.“ Pri potulkách Slovenskom 
nevynechal ani naše mesto a odovzdal nám srdečné pozdravy 
od priateľov z Youngstownu.

N. Dubos nám priblížil naše partnerské mesto, ktoré od roku 
2011 organizuje aj tzv. Simply Slavic festival (www.sim-
plyslavic.org), na ktorom prezentujú svoje tradície viaceré 
slovanské menšiny v Youngstowne: „Jednotlivé komunity 
ponúkajú návštevníkom národné jedlá, v meste stojí nie-
koľko veľkých stanov, v ktorých sa celý deň tancuje. Za 
zrodom tohto festivalu stáli Ken Shirilla a John Slanina, 
ktorí sú pôvodom zo Spiša.“ Na margo spomínaných pá-
nov treba uviesť, že sú obaja zároveň aktívnymi členmi or-
ganizácie Youngstown Spišská Nová Ves Sister Cities 
Program, Inc. (www.youngstownsistercities.com), ktorá 
od roku 1991 zaštiťuje spoluprácu s naším mestom. Tohto-
ročný Simply Slavic festival sa konal 20. júna.
V Youngstowne s prevažne talianskou komunitou nie sú Slo-
váci a Rusíni neznámymi národnosťami. Podľa slov N. Dubosa 
sa v posledných rokoch Američania intenzívnejšie zaujímajú 
o to, odkiaľ ich predkovia pochádzali: „Aj my sme zisťovali 
informácie o našom pôvode. Je zvláštne, keď vidím na cin-
toríne rovnaké priezviská, aké majú ľudia v Youngstowne 
a jeho okolí. Bolo by potrebné spropagovať tento kraj u nás 
v Ohiu oveľa viac, ako je to v súčasnosti. Viacerí ľudia by 
sem radi zavítali aj z Ameriky.“
Rastúci záujem o Slovensko a náš región zo strany Ameri-
čanov nás teší a bude to určite jedna z tém, ktorú otvoríme, 
keď nás v júli po roku opäť navštívi delegácia z Youngstownu. 

T. Repčiak, Ing. L. Kormošová
foto: Mgr. M. Dutková

Športové a ekonomické výsledky HK Spišská Nová Ves, to boli hlavné body 
rokovania. Z pohľadu dosiahnutých výsledkov bol súťažný ročník veľmi dobrý. 
A–mužstvo hralo finále 1. hokejovej ligy, extraligové tímy juniorky a dorastu 
sa prebojovali do play–off. Deviataci hrali v skupine o prvé a štvrté miesto.
„Pred sezónou 2013/2014 bolo vôbec otázne, či A–mužstvo prihlásime 
do súťaže. O rok na to sa vyvíjali aktivity na oživenie hokeja v Spišskej No-
vej Vsi. Do dnešných dní sa nevyriešili hlavne finančné problémy z pred-
chádzajúcich rokov. Táto ťarcha sa prenáša dodnes. Veľmi nám pomohla 
divácka priazeň v play–off zápasoch 1. hokejovej ligy. Ťažko sa robí hokej, 
keď nemáte silného sponzora. Aj to bol asi dôvod odstúpenia riaditeľa,“ 
povedal predsedajúci valného zhromaždenia Ján Magdoško.
Po odstúpení Miroslava Gavaliera z funkcie riaditeľa HK bol jednohlasne 
zvolený na tento post kapitán mužstva a poslanec Mestského zastupiteľstva 
v Spišskej Novej Vsi Ľubomír Vaic.
„Hokej je tímová hra a verím, že v spolupráci s výkonným výborom, pod-
porou mesta potiahneme hokej v Spišskej Novej Vsi ďalej. Pre mňa je to 
nová výzva, no už teraz viem, že to nebude vôbec ľahké. Už na valnom 
zhromaždení bolo prerozdelenie zodpovednosti a práce na jednotlivých 
členov výkonného výboru, aby celá ťarcha neostala na pleciach jedného 
človeka,“ povedal po svojom vymenovaní nový riaditeľ HK Spišská Nová Ves 
Ľubomír Vaic.
Členovia valného zhromaždenia zvolili aj predsedu výkonného výboru, ktorým 
sa stal Klaudius Zekucia. Za delegátov na konferenciu SZĽH 25. júna v Bra-
tislave boli zvolení Ľubomír Vaic a Klaudius Zekucia. (pat)

Avšak tento rok malo podujatie aj benefičný charakter – dob-
rovoľné vstupné vyzbierané na popoludňajších koncertoch 
a peniaze za vegánske občerstvenie putovali na pomoc skej-
terom do Senice, ktorí si z vlastných prostriedkov snažia vy-
budovať plochu na jazdenie. Súčasťou akcie bol aj Freebox 
(dones, čo nepotrebuješ, vezmi si, čo sa ti zíde) a prezentá-
cia niekoľkých umeleckých počinov zavesených na plote. 

Keďže počasie organizátorom ani toho roku nedoprialo deň 
bez dažďa, koncerty sa presunuli do krytých priestorov Miš 
Maš Café. Tam sa predstavili skejťáci vo svojej hc punko-
vej zostave COCO BONGO, nasledoval novoveský NIČITEĽ 
a žilinská thrash/hardcore punková kapela BOILING POINT. 
Atmosféra korešpondovala s názvom akcie a účastníci odchá-
dzali s pozitívnymi dojmami.  Mgr. M. Dutková
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Y Spišské divadlo uviedlo 17. 5. premiéru rozprávko-

vej hry Jána Milčáka pod názvom Jakub s veľkými 
ušami. Režisérskej taktovky sa ujala Dana Turanská 
a v hlavnej úlohe sa predstavil ako hosť Peter Hovanec.

18. 5. MO MS pripravil stretnutie s poéziou Františka 
Hadri Drevenického (FHD). Mgr. J. Prochotská tvorbu 
básnika priblížila z práce PhDr. P. Karpinského, PhD., 
„Motivické spektrum diela FHD“. Video prezentáciu ži-
vota a diela pripravila Mgr. D. Krajňáková, pracovníčka 
Spišskej knižnice. Básne recitovali žiaci ZŠ Komen-
ského ul. pod vedením Mgr. A. Baluchovej, členovia 
DS Hviezdoslav Ing. P. König, J. Gavlák, A. Wachte-
rová s vnučkou Erikou, L. Frankovič, Mgr. P. Kraus aj 
Mgr. N. Hrabuvčinová a M. Findurová, študenti Gym-
názia Školská ulica M. Geletka, P. Špaková a P. Štark. 
Piesne zo Spiša, ktoré zaznamenal FHD, spieval 
L. Frankovič. Na podujatí nechýbali ani príbuzní Janču-
rovci, Ogurčákovci, Simonisovci. Milé posedenie kon-
čilo osobnými spomienkami M. Nižnanskej, M. Janču-
ru, H. Simonisovej (pripravila pre účinkujúcich malé 
pohostenie) a prítomných v publiku.

Medzinárodný deň múzeí a galérií si 18. 5. pripome-
nuli aj pracovníci vysunutej expozície Slovenského 
technického múzea v Sp. Novej Vsi a Banícky spolok 
Spiš. Spoločne sa s návštevníkmi vybrali Za permo-
níkmi do štôlne Michal. Nachádza sa pod bývalou 
SPŠ baníckou, má 90 metrov a ručne ju razili 4 roky 
bez pomoci strojov žiaci spomínanej školy pod vede-
ním pedagógov. Deťom netradičná prehliadka priblížila 
históriu hĺbenia a budovania baní.

19. 5. sa v priestoroch Spojenej školy v Sp. Novej 
Vsi konal 5. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky 
v prednese poézie a prózy špeciálnych základných 
škôl Gaňova Tarnava. Na súťaži svoj talent predviedlo 
60 žiakov a po prvýkrát sa jej zúčastnili aj deti z Čiech 
a Poľska. Svojou návštevou ju poctila aj herečka, 
režisérka a autorka monodrám Milka Zimková, ktorá 
sa zároveň stala patrónkou súťaže. V Sp. Novej Vsi ju 
budete mať možnosť vidieť 4. 7. 2015 v GUS počas Dní 
humoru na Spiši.

CVČ Adam v spolupráci s dopravným inšpektorátom 
Sp. Nová Ves zorganizovalo 19. 5. na dopravnom ih-
risku okresné kolo dopravnej súťaže Na bicykli bez-
pečne. Určená bola žiakom základných škôl z celého 
okresu. V rámci nej si overovali svoje zručnosti a zna-
losti, ktoré pri jazde na bicykli musia ovládať. Deti ab-
solvovali testy z pravidiel cestnej premávky a zdravot-
nej prípravy. Pri technickej zručnosti na ne čakali ľahké 
opravy bicykla. Ďalšia časť sa už odohrávala priamo 
v teréne. Najlepšie výkony v jednotlivých disciplínach 
dosiahlo družstvo ZŠ sv. Cyrila a Metoda. Na 2. mieste 
skončili žiaci ZŠ Levočská ul. a ako tretí ZŠ Komenské-
ho ul. v Smižanoch.

V čele Najvyššieho kontrolného úradu po desiatich 
rokoch Jána Jasovského vystriedal kandidát predsedu 
SDKÚ-DS Pavla Freša, bývalý primátor Sp. Novej Vsi 
Karol Mitrík. Tajnej voľby sa zúčastnilo 142 poslancov 
parlamentu. Z uvedeného počtu 20. 5. získal 82 hla-
sov.

Pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny 
pripravilo Múzeum Spiša od 20. 5. v rodnom dome kpt. 
Jána Nálepku v Smižanoch výstavu pod názvom Druhá 
svetová vojna a Spiš. Tá návštevníkom približuje život 
obyvateľov regiónu Spiš počas vojny i udalosti viažuce 
sa k mestu Sp. Nová Ves a okoliu. Okrem fotografií sú 
na nej vystavované aj vtedajšie zbrane, súčasti vojen-
ského výstroja, poľný telefón či nepremokavý vojenský 
plášť. Pozrieť si ju môžete až do konca tohto roka. 
Vernisáž výstavy pokračovala v národopisnej expozí-
cii, kde sa predstavila folklórna skupina Domaňovčan 
s tematickým pásmom pod názvom Vojna neber nám 
chlopoch.

20. 5. do Sp. Novej Vsi zavítali riaditelia zo sloven-
ských a českých zoologických záhrad, ktorí sú 
združení v spoločnej únii. Ich trojdňový pracovný pobyt 
začal slávnostným prijatím primátorom mesta Jánom 
Volným v obradnej sieni Radnice. Hlavným bodom 
pracovného programu bolo valné zhromaždenie. 
V rámci neho, okrem iného, hovorili o legislatívnych 

NÁVŠTEVA Z YOUNGSTOWNU

ĽUBOMÍR VAIC 
HOKEJOVÝM RIADITEĽOM

POZITIF DEJ 3 

V polovici mája k nám zavítal z nášho partnerského mesta v USA ďalší turista so spiš-
skými koreňmi. 

Na prvý júnový deň bolo zvolané Valné zhromaždenie HK Spišská Nová Ves. Hodnotila sa 
sezóna 2014/2015 a do funkcie riaditeľa bol vymenovaný Ľubomír Vaic.

23. mája sa v novoveskom skejtparku konal 3. ročník akcie pod názvom Pozitif dej, ktorú 
miestni skejteri organizujú s jednoduchým úmyslom – dobre si zajazdiť a zažiť kopec 
srandy. 

Nicholas Dubos pri výstupe na vežu.
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Ya etických problémoch. Predmetom rokovania bola 
tiež výmena, darovanie a predaj zvierat či nové tech-
nické riešenia chovných zariadení. Okrem pracovného 
programu absolvovali účastníci stretnutia aj prehliadku 
našej zoologickej záhrady, Slovenského raja a historic-
kých pamiatok v okolí.

Policajti vykonávali 21. 5. v okrese Sp. Nová Ves oso-
bitnú kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností 
držiteľa vozidla s využitím inštitútu objektívnej zodpo-
vednosti. Cieľom akcie bolo pozitívne ovplyvnenie bez-
pečnosti a plynulosti cestnej premávky.

CVČ Adam zorganizovalo 21. 5. na Futbalovom ihrisku 
v Sp. Novej Vsi krajské kolo súťaže Dôvera Školský 
pohár 2015. V rámci nej bojovalo o postup na Maj-
strovstvá SR 10 družstiev z okresov Košického kraja. 
Mužstvá boli rozdelené do troch skupín, v ktorých sa 
bojovalo systémom každý s každým. Do finálovej sku-
piny postúpili víťazi jednotlivých skupín ZŠ Michalov-
ce, ZŠ Trebišov a ZŠ Z. Nejedlého SNV.

Mestská polícia v Sp. Novej Vsi za posledné šty-
ri roky a necelých päť mesiacov v roku 2015 už od-
stránila na území nášho mesta celkovo 113 starých 
vyradených motorových vozidiel, ktoré dlhodobo 
zaberali parkovacie miesta. Tie policajti zisťujú v rámci 
svojej hliadkovacej činnosti. Zapájať sa však do od-
straňovania vrakov môže aj verejnosť, a to nahlásením 
takýchto vozidiel na tel. č. 159.

Primátor mesta Ján Volný 22. 5. v obradnej sieni Radni-
ce slávnostne prijal významnú osobnosť slovenského 
politického života Jána Čarnogurského. Ten naše 
mesto navštívil tentoraz ako predseda Slovensko-rus-
kej spoločnosti pri príležitosti založenia jej pobočky 
v našom meste - Klubu Arbat. Po prijatí nasledovala 
zakladajúca schôdza, na ktorej si členovia klubu zvolili 
za svojho predsedu Ing. Branislava Rusiňáka. Pod jeho 
vedením plánujú na jeseň zorganizovať protest proti zá-
kladniam NATO na Slovensku.

V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom v rám-
ci projektu Terra Incognita a mestom Sp. Podhradie 
vyrazil 23. 5. z Košíc mimoriadny historický vlak za 
atrakciami Spišského Jeruzalema. Nebol však je-
dinou atrakciou tohto podujatia. Počas celého dňa 
bol pripravený bohatý a originálny kultúrno-duchovný 
program v prírode. Návštevníci tu mohli absolvovať pre-
hliadku národných prírodných a kultúrno-historických 
pamiatok UNESCO so sprievodcom, ďalej prehliadku 
Sp. kapituly, vernisáž výstavy, živú krížovú cestu, dom 
pôvodných remesiel či jazzovo-šansónový koncert 
Katky Koščovej. Taktiež si mohli dať vyraziť aj špeciál-
ny pamätný medailón pútnika. Pre deti boli pripravené 
tvorivé dielne a bubnová show s workshopom skupiny 
Afro Campana.

V sobotu 23. 5. sa vo vonkajších priestoroch Hotela 
Čingov konal 1. ročník Spišských Handmade trhov. 
Zúčastnilo sa ich 39 remeselníkov z celého Slovenska. 
Návštevníci tu mohli nájsť rôzne originálne produkty 
domácich výrobcov za prijateľné ceny. Okrem toho bol 
pripravený aj pestrý sprievodný program. 

Rada pre vysielanie a retransmisiu 26. 5. pridelila cel-
kovo 6 nových frekvencií pre 5 vysielateľov. Okrem 
iného o frekvenciu v Sp. Novej Vsi rozšíri svoje po-
krytie rádio Rocková republika.

V Galérii umelcov Spiša sa 27. 5. konala vernisáž 
dvoch výstav. Prvá s názvom Piata strana sveta 
predstavuje koncept baladickej krajiny v modernej slo-
venskej maľbe 23 výtvarníkov zo zbierok Šarišského 
múzea. Výstava Škola základ života? je kurátorskou 
sondou do zbierok Slovenského múzea dizajnu. Pre-
zentované sú na nej práce 17-tich autorov, ktoré doku-
mentujú široký význam pojmu dizajn.

Vďaka Embracu navštívili 27. 5. Technickú akadé-
miu mladí ľudia z nadšeného STUBA GreenTeamu, 
ktorý je známy hlavne vývojom elektroformúl. Pozostá-
va zo študentov Slovenskej technickej univerzity, kto-
rých cieľom je konkurovať viac ako 500 univerzitným 
tímom z celého sveta a reprezentovať tak našu krajinu. 
Počas workshopu si za jeho volant mohli sadnúť aj 
spišskí stredoškoláci. K inováciám má blízko i samotné 

Mesto Spišská Nová Ves informuje občanov, ktorí bývajú 
v rodinných domoch v lokalite Ferčekovce (Karpatská, 
Šarišská, Zemplínska, Magurská, Spišská, Pieninská, 
Muráňska, Gemerská, Liptovská, Turčianska, Oravská, 
Čergovská, Kysucká, Rajecká, Považská, Pohronská, Det-
vianska, Trenčianska, Nitrianska, Podunajská, Dunajská, 
Laborecká, Inovecká, Trnavská, Tatranská), o možnosti 
výmeny „starej“ hnedej BIO nádoby o objeme 140 l 
alebo 240 l (prideľované v období rokov 1993 - 2000) za 
novú BIO nádobu o objeme 240 l.
O výmenu nádoby môžu občania požiadať formou vypl-
nenia žiadanky, ktorú odovzdajú v podateľni Mestského 
úradu, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. 
Uzávierka žiadaniek je 15. júla. 
Výmenu nádob v zmysle doručených žiadaniek budeme 
realizovať 22. júla (ulice Muráňska, Tatranská, Gemerská, 
Trnavská), 23. júla (Karpatská, Zemplínska, Šarišská, 

Pieninská, Turčianska, Liptovská, Považská, Kysucká, 
Čergovská) a 29. júla (Rajecká, Dunajská, Magurská, 
Trenčianska, Podunajská, Nitrianska, Laborecká, Spišská, 
Oravská, Detvianska, Inovecká, Pohronská) v čase od 
8.00 do 15.00 h. Zberové nádoby budú v jednotlivých 
rodinných domoch vymieňané priebežne. Upozorňujeme 
občanov, že pridelenie novej zberovej nádoby je viazané 
na odovzdanie starej. Nádoba musí byť zbavená odpadu 
a opláchnutá vodou. Pri preberaní nádoby je potrebné 
preukázať sa platným OP. Pri nesplnení týchto podmienok 
výmenu nádoby Mesto Spišská Nová Ves nezrealizuje. 
Občania, ktorí nebudú v uvedenom čase zastihnutí, si 
môžu zberovú nádobu vymeniť v areáli Regionálneho cen-
tra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov, Kú-
delník 2, Spišská Nová Ves - každý pracovný piatok v čase 
od 8.00 do 14.00 h.

MsÚ, odd. komunálneho servisu

ŽIADANKA – VÝMENA NÁDOBY NA BIO - ODPAD
Lokalita: Ferčekovce

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

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

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

OZNÁMENIE O VÝMENE BIO - NÁDOB

Viete, kde padajú holúbky rovno do úst, prečo nevŕzgajú 
kosti helcmanovským dievkam, kde má Eči svoje hubo-
nosné terény, ako môžete pre šišky prísť o vodičák, aký je 
rozdiel medzi Škótom a Dánom, načo je dobrá marhuľová 
kôstka, prečo sa Jozef ešte neoženil, na čo balí Berlusconi 
mladé imigrantky, kde som jedol najlepší borovkový koláč, 
načo mi treba konskú masť, čo je to bubujón, kde Lajoš ni-
kdy nevystúpil a kedy bude ďalší voľný deň v roku? 
O tom všetkom sa určite dočítate v novej knihe s tak trocha 
japonským názvom: „Ši to, co ci šmakuje“. Nájdete tu 
52 receptov - poviedok o tom, ako sme varili a jedli pochúťky 
rakúsko-uhorskej kuchyne. A aby ste potom mali dosť času 
na trávenie, všetky tie príbehy sú napísané v spištine. A tak 
sa vám do rúk dostane zaručene prvá „špiska kuharka“ 
a to hneď na viac ako stopäťdesiatich stranách so skvelými 
ilustráciami popredného slovenského karikaturistu Ivana 
Popoviča.
Kniha uzrie svetlo sveta na Dňoch humoru na Spiši a jeden 
z receptov si v podaní Hviezdoslavovcov môžete vypočuť pri 
jej uvedení do života 4. júla o 16.00 hod. pred Redutou.
A aby si našla i cestu ku vám do knižnice, bude sa predávať 
v Turistickom informačnom centre, v predajni kníh Jarka, 
u Valacha a aj na Košiarnom briežku v Novákovej chate. 
A ak ju ani tam nezoženiete, nehádžte sa do Hornádu, 
volajte 0915 932 319 a budete to mať aj s venovaním od 
autora. Michal Buza starší

CO SOM VICAHNUL SPOPOD  
IGLOVSKEHO ŠURCA?

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci 
so Správou Národného parku Slovenský raj, organizuje 
2. ročník úspešného letného workshopu Deti Slovenského 
raja, tento krát odetého do nového šatu „Mušky Raja“. 
Workshop zameraný pre deti vo veku 10 - 14 rokov ponúkne 
prostredníctvom inšpiratívnych a atraktívnych edukačných 
aktivít poznatky o regionálnom, kultúrnom a prírodnom de-
dičstve, o ľudových tradíciách, histórii a spolužití s prírodou. 
Turistika, akčnosť a radosť sa v tomto prípade hlásia o slovo 
v každom smere. Zručnosť, zábava, motivácia, spolupráca 
sú v popredí. 

„Mušky Raja“ budú v Slovenskom raji poletovať a vyvíjať 
svoje letné aktivity počas troch plných pracovných dní, 
8. - 10. 7. 2015. 
Okrem iných zaujímavých programov sa deti môžu tešiť špe-
ciálne na jeden „Kartuziánsky deň“, ktorý prežijú priamo 
v srdci Slovenského raja, na Kláštorisku v priestoroch niek-
dajšieho kartuziánskeho kláštora. 
Projekt podporený finančnou dotáciou MK SR, prináša ak-
tívnu, jedinečnú, komplexnú ponuku, ako sa dá zladiť kul-
túra ducha, tela v spolužití s prírodou a miestnymi tradíciami. 

Mgr. Monika Tkáčová

„MUŠKY RAJA“ V SLOVENSKOM RAJI
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Y Embraco, ktoré si na odovzdávaní cien ministra hos-
podárstva SR o Inovatívny čin roka z Nitry prinieslo 
2. miesto v kategórii Výrobková inovácia za komerčný 
kompresor NEU. Čerstvé úspechy má na svojom kon-
te aj Technická akadémia. Štvrták Juraj Rovder získal 
v apríli víťazstvo na celoštátnej prehliadke SOČ v Pieš-
ťanoch s prácou Kavitačný ohrievač úžitkovej vody. 
Jeho spolužiak Marek Biroš sa zasa stal majstrom Slo-
venska v CNC frézovaní na súťaži v Nitre.

V areáli Materskej školy Komenského ul. sa 28. 5. 
konal 11. ročník Mestskej športovej olympiády. Pu-
tovný pohár tento krát získali škôlkari Komenského ul. 
Druhé miesto obsadila MŠ Potočná ul. a tretím najlep-
ším bol tím MŠ na Ul. J. Hanulu. Súčasťou podujatia 
bolo tiež vyhodnotenie výtvarnej súťaže Olympiáda, 
šport očami detí. Autori najkrajších prác si odniesli 
ocenenie.

V neďalekej obci Rudňany prebiehal 28. 5. Festival 
olympijských nádejí. Zúčastnilo sa ho 16 základných 
škôl z okresu Sp. Nová Ves. Svoje sily si zmerali v at-
letických disciplínach. Olympiáda žiakov 1. stupňa má 
za sebou už 11. úspešných ročníkov. Sprievodnou ak-
tivitou je výtvarná súťaž, ktorá bola tentoraz na tému 
Mamka, ocko, poďte so mnou športovať.

29. 5. sa stretli prví maturanti geológovia v Česko-
slovensku Strednej odbornej školy v Sp. Novej Vsi 
po 60 rokoch. Pri tejto príležitosti ich v obradnej sieni 
Radnice slávnostne prijal primátor mesta Ján Volný. 
Stretnutie pokračovalo v Multicentre prednáškou pod 
názvom Duchom a kladivom.

Koncom mája zavítal do nášho mesta cirkus. Takéto 
predstavenia sú obľúbené najmä medzi rodinami s ma-
lými deťmi. Nájdu sa však aj takí, ktorí ho zatracujú. 
A práve ľudia druhej spomínanej skupiny sa stretli 
29. 5. pred cirkusom, aby spoločne vyjadrili tichý pro-
test a upozornili tak na obmedzovanie slobody zvierat.

V sobotu 30. 5. odštartovala v Slovenskom raji v čas-
ti Dobšinská ľadová jaskyňa letná turistická sezó-
na. Celé podujatie sprevádzala myšlienka zdravého 
životného štýlu. Doplnené bolo o nultý ročník Behu 
v raji. Zároveň bol pre návštevníkov pripravený bohatý 
sprievodný program a nechýbali stánky s podomácky 
vytvorenými výrobkami.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí CVČ Adam 
v spolupráci s MŠ Stolárska ul. a ZŠ Hutnícka ul. uspo-
riadali 30. 5. podujatie pod názvom Juniliáda. V rámci 
neho bol pre deti pripravený pestrý kultúrny program 
doplnený o rôzne hry, súťaže, atrakcie a malý jarmok.

V sobotu 30. 5. si dobrovoľní hasiči zmerali svoje sily 
na 3. ročníku súťaže Regionálna hasičská liga Spiš. 
V rámci nej si 7-členné tímy preverili svoju rýchlosť, 
fyzickú zdatnosť a schopnosť tímovej spolupráce. Naj-
viac sa darilo mužom Dobrovoľného hasičského zboru 
z Revúčky. Medzi ženami prvenstvo získalo družstvo 
Sp. Štvrtka.

V júnovom Ičku sme vás v Bleskovkách informovali 
o bezpečnostnom oreze stromov, ktorý bol realizo-
vaný na základe zákona o energetike v záujme zachova-
nia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky distribučnej 
sústavy. Bezpečnostný orez bol vykonaný na Blaumon-
te, sídl. Mier a Západ I ešte v apríli. Prevedený však bol 
veľmi necitlivo, preto Mesto Sp. Nová Ves ďalší orez 
zastavilo a vykoná ho vo vlastnej réžii. Bezpečnostný 
orez stromov sa vykonáva každoročne, podobný prob-
lém však mesto doposiaľ nezaznamenalo. V tomto roku 
obdržalo od spoločnosti Východoslovenská distribuč-
ná, a. s., (VSD) výzvu na vykonanie bezpečnostného 
orezu pod vedením elektrického napätia s termínom do 
konca mája 2015. Ten však bol, bohužiaľ, realizovaný 
ešte pred jeho uplynutím dodávateľskou firmou, ktorú 
si prenajala VSD. Mesto preto tento prípad postúpi-
lo Štátnej ochrane prírody SR a okresnému úradu, 
ktorí rozhodnú, či bol vykonaný v súlade so záko-
nom. Na základe toho bude mesto situáciu ďalej riešiť 
a nárokovať si náhradu škôd. V prípade, ak dôjde k úhy-
nu stromov, zvažovať bude náhradnú výsadbu.

Slovenský závod brazílskej firmy CRW Plasticos 
v tomto roku oslávil 10 rokov úspešnej existencie. 
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Poslanci sa zišli 15. júna na 4. riadnom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva. V rámci programu prejednávali celkovo 17 bo-
dov.
V úvode rokovania vzali na vedomie informáciu o plnení 
uznesení mestského zastupiteľstva. Splnených bolo spolu 
33 uznesení a u 2 bol predĺžený termín.
Ďalej bola schválená 3. zmena rozpočtu mesta na rok 
2015, ktorou sa navýšia príjmy a výdavky o čiastku 
535 418 eur. Po uvedenej zmene tak bude mesto hos-
podáriť s rozpočtom v celkovej výške 28 263 221 eur. 
Zdrojom financovania navrhovanej tretej zmeny je štátny roz-
počet, prostriedky z EÚ, rezervný fond mesta, predaj po-
zemkov, granty, ale aj vlastné príjmy mesta. Značná časť 
týchto prostriedkov bude použitá na financovanie straty pri 
poskytovaní služieb vo verejnom záujme v mestskej verejnej 
doprave s doplatkom za rok 2014 (188 300 eur), rekon-
štrukciu parkovísk, chodníkov a autobusových prístreškov 
(130 000 eur), ďalej na rekonštrukciu ihriska pri ZŠ Ing. 
O. Kožucha (85 000 eur), zateplenie MŠ Z. Nejedlého 
(40 000 eur), vyregulovanie vykurovacej sústavy v ZŠ Z. Ne-
jedlého a Hutníckej ul. (36 000 eur), nákup motorového vo-
zidla (30 000 eur), 60. ročník Spišského trhu (25 000 eur) 
či rozšírenie kamerového systému (10 000 eur). Schválené 
bolo tiež použitie finančných prostriedkov z minulých 
rokov v príspevkovej organizácii Zoologická záhrada vo 
výške 48 840 eur na rozšírenie a rekonštrukciu chov-
ného zariadenia pre medveďa. 
Suma dlhu mesta k 31. 5. 2015 v prepočte na jedného 
obyvateľa bola vo výške 120 eur. Dlh očistený od finančnej 
výpomoci zo ŠFRB nepresiahol 18 % skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (zákonná hra-
nica je vo výške 60 %).
Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na Dodatku č. 1 k VZN 
č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, 
školách a školských zariadeniach s účinnosťou od 
1. 9. 2015. Dôvodom je prechod do 2. finančného pásma 
nákladov na nákup potravín v školských jedálňach, s čím sú-
visí aj zmena príspevku na stravu. 
„Školy v Sp. Novej Vsi sa doposiaľ nachádzali v prvom fi-
nančnom pásme ešte z roku 2009. Zároveň sme navrhli 
príspevok na obnovu inventára vo výške 0,05 eur pri jed-
nom obede. Doposiaľ mali takýto príspevok zavedené iba 
materské školy vo výške 0,04 eur na jeden obed. Školské 
jedálne v našich základných školách vydajú ročne pri-
bližne 476-tisíc obedov. Na obnovu inventára by tak jedna 
základná škola priemerne ročne získala okolo 3 400 eur, 
ktorých použitie je v zmysle všeobecne záväzného naria-
denia účelovo viazané,“ vysvetlila vedúca oddelenia školstva 
MsÚ Ing. Dana Mrnková.
Spomínané zmeny teda prinesú zvýšenie príspevkov 
na stravu, ktoré sa pohybuje v rozmedzí od 0,06 eur do 
0,11 eur na 1 obed podľa vekových kategórií stravníkov. 
Celkovo za mesiac by sa uvedené zvýšenie malo pohybo-
vať v rozmedzí od 1,20 eur do 2,20 eur. „Aj napriek tomu, 
že po šiestich rokoch dochádza k tomuto zvýšeniu, stále 
sme nielen v najnižšom pásme v porovnaní s ostatnými 
mestami, ale možno aj vôbec s najnižším poplatkom na 
Slovensku. V rámci možností sa snažíme hladinu finanč-
ných požiadaviek od občanov držať na čo najnižšej mož-
nej úrovni,“ zdôraznil v tejto súvislosti primátor mesta PhDr. 
Ján Volný, PhD.
Poslanci ďalej schválili vyradenie neupotrebiteľného 
majetku mesta v správe ZŠ Nad Medzou v hodnote 
18 749,43 eur a Správy školských zariadení v sume 
12 466,39 eur.
Schválené bolo tiež poskytnutie dotácií pre športové 

kluby v celkovej výške 257 580 eur na úhradu nákla-
dov za nájom športových objektov Správy telovýchovných 
zariadení (STEZ) a služieb spojených s nájmom. Udialo sa tak 
na základe zistených nedostatkov kontroly NKÚ, podľa kto-
rej spôsob financovania a poskytovania športových objektov 
nebol v súlade s platnými zákonmi. Doteraz bola totiž medzi 
STEZ a športovými klubmi uzatváraná zmluva o výpožičke, 
teda o bezplatnom užívaní. „Hoci športové objekty boli po-
skytované bezplatne, mesto ich platilo. Na množstve po-
skytovaných finančných prostriedkov sa teda nič nemení, 
mení sa len forma ich vyplácania,“ upozornila v tejto súvis-
losti viceprimátorka Mgr. Lea Grečková.
V ďalšom bode rokovania bola schválená zriaďovacia lis-
tina STEZ, nakoľko pôvodná bola naposledy menená ešte 
v roku 2004. Od uvedeného obdobia však došlo k mnohým 
právnym zmenám a zároveň tiež k zmenám fungovania or-
ganizácie.
Poslanci vzali na vedomie Správu o výsledku kontrol vyko-
naných v 1. polroku 2015 a informáciu z rokovaní komisií 
zriadených pri MsZ.
V rámci vysporiadania vzťahov k nehnuteľnostiam bolo 
prejednávaných spolu 14 bodov. U dvoch z nich boli zohľad-
nené skutočnosti hodné osobitného zreteľa, ktoré zákon 
ukladá schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov. V prvom 
prípade išlo o predaj pozemkov tvoriacich súčasť rodinného 
domu a využívaných jeho pôvodným vlastníkom. Ďalšie ma-
jetkovo-právne vysporiadanie časti pozemkov umožní spo-
ločnosti Slovak Telekom, a. s., výstavbu telekomunikačných 
zariadení zabezpečujúcich skvalitnenie služieb vo verejnom 
záujme.
Poslanci ďalej prejednávali tri žiadosti na odkúpenie po-
zemkov v Novoveskej Hute. V dvoch prípadoch bol schvá-
lený ich predaj formou obchodnej verejnej súťaže. V jednom 
prípade bol schválený predaj konkrétnemu žiadateľovi, na-
koľko išlo o pozemok zastavaný rodinným domom. 
Podporený bol tiež zámer predaja novovytvorených po-
zemkov Východoslovenskej distribučnej, a. s., na ktorých 
sú umiestnené distribučné trafostanice. Uvedená spoloč-
nosť tiež požiadala o zriadenie vecného bremena a uzavretie 
zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadenie vecného bre-
mena na uloženie, prevádzku a údržbu podzemného elek-
trického vedenia a jeho príslušenstva do pozemkov mesta, 
čo poslanci schválili.
Schválené bolo aj odkúpenie pozemkov mestom za cel-
kovú kúpnu cenu 38 420,75 eur. Uvedené odkúpenie 
umožní ukončenie kolaudácie cestnej komunikácie nachá-
dzajúcej sa na Poľnej ul. v Nov. Hute, ďalej realizáciu stavby 
Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej Hati – Madaras a doriešenie 
majetkových vzťahov k pozemkom súvisiacim s autobusovou 
stanicou. Odkúpením pozemkov od SR – Bane, š. p., v lik-
vidácii mesto získa do svojho vlastníctva pozemky tvoriace 
verejné priestranstvá a pozemky pod komunikáciami vo vlast-
níctve mesta.
Poslanci ďalej schválili uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 
bremena na priznanie práva na umiestnenie lávky pre peších 
vo Ferčekovciach, ktorú mesto doručilo Slovenskému vodo-
hospodárskemu podniku, š. p. Schválené využitie a nájom 
časti pozemku umožní umiestniť reklamný pylón, ktorý má 
slúžiť ako návesť k novovybudovanej diskontnej predajni po-
travín CBA Komfos.
Rozsiahlu diskusiu vyvolal návrh na schválenie Koncesnej 
zmluvy o zabezpečení modernizácie a prevádzky sú-
stavy verejného osvetlenia. Jeho vypracovaniu predchá-
dzalo verejné obstarávanie, ktoré pre mesto zabezpečovala 
vysúťažená externá spoločnosť. Tá oslovila viaceré renomo-

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA
Schválená 3. zmena navýši rozpočet mesta na rok 2015 o 535 418 eur. Značná časť 
týchto prostriedkov bude použitá na rekonštrukciu parkovísk, chodníkov a autobuso-
vých prístreškov. Rekonštrukcie a rozšírenia chovného zariadenia sa dočkajú medvede 
v našej ZOO.

(pokračovanie na 11. strane)
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YSpoločnosť sa zaoberá výrobou plastových kompo-
nentov vstrekovaním. V súčasnosti zamestnáva okolo 
110 pracovníkov. Od nového roka plánuje ich počet 
zvýšiť ešte o 20 %.

Koncom mája sa v našom partnerskom meste Havlíč-
kův Brod konal 2. ročník športových hier detí a mlá-
deže. Sp. Novú Ves reprezentovali žiaci ZŠ Lipová ul., 
ktorí súťažili v disciplínach minifutbal, florbal, šach, 
atletika, streľba zo vzduchovky a basketbal dievčat. 
Najviac sa darilo florbalistom, ktorí vybojovali zlatú 
medailu. Dve strieborné medaily získali v minifutbale 
a basketbale.

Stredná odborná škola drevárska každoročne uspora-
dúva výstavu praktickej časti maturitných prác svojich 
absolventov pod názvom Priestor. V tomto roku slávi 
20 rokov od zavedenia tejto tradície. Výstava prezentu-
je výsledky práce študentov školy a zároveň poskytuje 
prehľad, ako svoj talent počas štúdia rozvíjajú.

Medzinárodná stavovská organizácia Tispol zdru-
žujúca služby dopravnej polície európskych krajín 
zorganizovala počas prvého júnového týždňa v celej 
Európe dopravno-bezpečnostnú akciu. Výnimkou 
nebolo ani Slovensko, kde sa dopravná polícia zame-
rala najmä na kontrolu dodržiavania zákazu požívania 
alkoholu a návykových látok. Policajti však dávali pozor 
aj na porušovanie iných dopravných predpisov.

Začiatkom júna si v Košicach hasiči zmerali svoje sily 
na 19. ročníku Krajskej súťaže hasičských jed-
notiek Košického kraja v hasičskom športe. 1. 6. 
prebehli individuálne disciplíny, výstup do štvrtého 
podlažia cvičnej veže a beh na sto metrov cez prekáž-
ky. Nasledujúci deň bola na programe štafeta 4 x 100 
metrov a kráľovská disciplína požiarny útok. Prvenstvo 
napokon získali Košičania pred hasičmi Sp. Novej Vsi 
a Závodného hasičského útvaru 1. hasičská Strážske. 
Víťazi postúpili na majstrovstvá Slovenska do Trenčína.

V Spišskom osvetovom stredisku prebieha od 2. 6. vý-
stava pod názvom Spišská paleta. Prezentované sú 
na nej práce 15 členov ART klubu. Tematicky prevažu-
jú výjavy krajiny na Spiši, architektúra či samotná príro-
da. Výstava je putovná a má ročnú periodicitu. Pozrieť 
si ju môžete do 10. 7.

V stredu 3. 6. v Slovenskom technickom múzeu v Koši-
ciach odštartovala vernisážou výstava 100 najlepších 
prác súťaže amatérskej fotografie AMFO 2015. Tento 
rok sa do nej zapojilo spolu 72 autorov s 320 fotogra-
fiami. Z nich sa cenu v tematickej kategórii Rodina po-
darilo získať Milanovi Čarňanskému zo Sp. Novej Vsi, 
ktorý porotu okúzlil so snímkou V bezpečí. Najlepšie 
diela budú reprezentovať Košický kraj na celoštátnej 
výstave v jeseni v Leviciach.

V Domove sociálnych služieb v Hodkovciach 3. 6. 
oficiálne otvorili letnú turistickú sezónu. Návštevníci 
kaštieľa sa najprv oboznámili s históriou tohto zariade-
nia a potom si pozreli výrobky klientov. V minulom roku 
areál navštívilo viac ako 1 300 ľudí. Podobné aktivity 
čakajú na turistov aj v piatich domovoch sociálnych 
služieb združených v rámci sociálneho turizmu, a to 
v Sp. Podhradí, Sp. Štvrtku, Hrhove, Hertníku a Bati-
zovciach. Celodenné podujatie podčiarkol 2. ročník 
petangovej ligy, ktorú klienti začali hrať v minulom roku 
na deň partnerstva.

3. 6. sa konalo pracovné stretnutie primátorov a vi-
ceprimátora okresných spišských miest. Tí ako prví 
zareagovali na výzvu Ministerstva zdravotníctva SR 
a na spoločnom stretnutí sa dohodli na spolupráci pri 
budovaní komunitných centier integrovanej zdravotnej 
starostlivosti na Spiši. Tie by mali predstavovať akúsi 
alternatívu niekdajších polikliník. Budú ale modernej-
šie, technicky lepšie vybavené a pacientom poskytnú 
základnú zdravotnú starostlivosť pod jednou strechou. 
Na ich vybudovanie môžu mestá získať prostriedky zo 
štrukturálnych a investičných fondov. Svoje spojenec-
tvo primátori spišských miest 17. 7. oficiálne potvrdia 
podpísaním memoranda o spolupráci v Sp. Novej Vsi.

Členky Okresnej organizácie Únie žien Sloven-
ska sa stretli 3. 6. v zasadačke okresného úradu. 
Na stretnutí zhodnotili svoju činnosť, pripomenuli si 
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Prilákal ich príbeh Tóry
Prvá návšteva sa začala 27. mája v gymnáziu krátkou prezen-
táciou projektu Stratení susedia – Pocta detským obetiam 
holokaustu a projektu Po stopách pamäti pre 8-člennú židov-
skú skupinu žiakov a ich rodičov z komunity Northwood 

& Pinner Liberal Synagogue v anglickom Londýne. Táto 
komunita je s naším mestom úzko previazaná vďaka cennému 
zvitku tóry, ktorý sa z bývalej spišskonovoveskej židov-
skej synagógy po vojne dostal až do ďalekej londýnskej 
synagógy a dodnes sa tam z našej Tóry číta. Hostia k nám 
prišli v rámci anglických školských prázdnin práve s cieľom 
spoznať mesto, odkiaľ Tóra pochádza. Keďže sa mladí Jo-
seph, Jemima, Ben a Laura dozvedeli, že gymnázium bude 
mať čoskoro svoju 150-tku, podelili sa tiež s gymnazistami 
o svoje skúsenosti z prípravy študentských aktivít, ktoré 
prebiehali v ich škole St. Clement Danes School v Chorley-
woode, ktorá tiež nedávno slávila toto výročie. Následne si 
pozreli pamätnú tabuľu detským obetiam holokaustu inštalo-
vanú v škole, navštívili náš židovský cintorín, vystúpili i na vežu 
farského kostola a poprechádzali sa po našom jedinečnom 
námestí. I napriek tomu, že počasie bolo v tento deň „typicky 
anglické“, odchádzali mladí ľudia s rodičmi plní dojmov a určite 
to nebola ich posledná návšteva v našom meste.
A ako sa vlastne spomínaná Tóra dostala až do 
Londýna? Je to vskutku zaujímavý príbeh. „Zvitok Tóry 
je posvätný a vzácny predmet. Je písaný rukou na 
pergamene skúseným pisárom a obsahuje prvých päť kníh 
hebrejskej biblie. História jej záchrany je spätá s rodinou 
Rauchwergerovou zo Spišskej Novej Vsi, ktorá bola 
rešpektovaná a veľmi činná v tunajšej židovskej komunite. 

Rodina obchodovala s drevom a mala v spoluvlastníctve 
sadrové bane v Novoveskej Hute. Tak sa v roku 1942 
vyhla deportáciám. Po začatí druhej vlny deportácií v roku 
1944 sa Arpád Rauchwerger a jeho manželka Sylvia, rod. 
Kohnová, ukryli v horách, kde v ťažkých podmienkach 
prežili. Keď v roku 1948 prevzali v štáte moc komunisti, 
Arpád bol uväznený ako kapitalista. Ochorel, podrobil 
sa operácii a odišiel žiť do Bratislavy, kde aj nakoniec 
zomrel. Sylvia sa v roku 1968 počas Pražskej jari vybrala 
navštíviť sestru do Viedne a odtiaľ odišla za svojím bratom 
Ottom do Londýna. Rozhodla sa dať pobaliť všetok svoj 
majetok v Spišskej Novej Vsi a poslať ho do Londýna. Po 
jej smrti sa brat snažil vypratať jej dom. Problémy robil 
veľký a ťažký kredenc, ktorý nemohli dostať von cez dvere, 
a tak ho museli rozmontovať. Počas jeho rozoberania 
objavili skrytú priehradku, ktorá obsahovala zvitok Tóry. 
Ten potom poputoval k rabínovi do Northwood & Pinner 
Liberal Synagogue, kde je umiestnený v arche a pravidelne 
sa používa počas týždenných služieb Sabatu. Dnes sa Tóra 
stala hlavným prepojením medzi Londýnom a pôvodnou 
židovskou komunitou mesta Spišská Nová Ves. Bývalý rabín 
Dr. Andrew Goldstein daroval Gymnáziu na Školskej ulici 
v roku 2013 originál jej miniatúrnej podoby.“ [DRAPKIN, 
Cynthia: Zvitok Tóry. In: KORMOŠOVÁ, Ružena a kol.: Po 
stopách pamäti. Spišská Nová Ves 2010, s. 59 - 60.]

Natáčali dokument o Slovensku
V nedeľu 31. mája sme privítali u nás štáb izraelskej verej-
noprávnej televízie I.B.A pod vedením koordinátora Davida 
Pavla Sivora, ktorý pripravuje dokumentárny film o krá-
sach Slovenska, ale najmä o židovských kultúrnych 
pamiatkach, ktoré „prežili“ aj neprajné obdobie antisemi-
tizmu a holokaustu. Pobyt a infocestu Izraelčanov na Sloven-
sku zorganizovali Veľvyslanectvo SR v Tel Avive v spolupráci 
so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, Krajskou organi-
záciou cestovného ruchu Žilinský kraj, Krajskou organizáciou 
cestovného ruchu Košický kraj a organizáciou Bratislava re-
gión turizmus. Pomocnú ruku pri príprave programu v rámci 
návštevy Košického kraja podalo aj Mesto Spišská Nová Ves, 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Spiš a Správa Národ-
ného parku Slovenský raj. 
Putovanie štábu po Spiši začalo v skorých ranných hodinách 
natočením unikátneho výhľadu na mesto a jeho okolie z našej 
veže. Potom izraelská kamera putovala na Spišský hrad a ná-
sledne naspäť do mesta, na návštevu Gymnázia na Školskej 

vané firmy na predloženie cenovej ponuky. V rámci ich pred-
kladania si mesto na odporúčanie odborných garantov určilo 
za kľúčové kritériá nielen najnižšiu cenu, ale aj technické pa-
rametre. Základným cieľom bolo dosiahnuť ekonomicky čo 
najefektívnejšie podmienky a v rámci predložených ponúk 
vyjednať možnosť získania iných nefinančných benefitov. Vý-
sledkom bolo odporúčanie odbornej komisie menovanej pri-
mátorom mesta uzavrieť koncesnú zmluvu s víťaznou firmou 
FIN.M.O.S, s. r. o., ktorá splnila všetky kritériá, predložila 
najnižšiu ponuku pri zachovaní všetkých technických para-
metrov a zároveň ponúkla nefinančný benefit formou osvet-
lenia vybraných priechodov pre chodcov.
Poslanec Mgr. Rastislav Javorský podal procedurálny ná-
vrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania, ktorý však nepre-
šiel u väčšiny poslancov. Koncesná zmluva o zabezpečení 
modernizácie a prevádzky sústavy verejného osvetlenia bola 

schválená.
V rámci bodu Interpelácie a otázky, okrem iného, posla-
nec Ing. Jozef Gonda predložil návrh investorov na výstavbu 
domu smútku na novom cintoríne a zároveň požiadal o infor-
máciu ohľadom avizovaného vytvorenia kontaktného adminis-
tratívneho miesta občana na tunajšom okresnom úrade. „Na 
klientskom centre intenzívne pracujeme. Pôvodný termín 
jeho otvorenia bol koniec júla – august. Verím, že jeseň 
bude aktuálna. Trošku bojujeme ešte s priestormi, nakoľko 
tie, ktoré boli vyhradené v prvej fáze, nie sú dostačujúce. 
V súčasnosti preto prebiehajú jednania na získanie ďal-
ších,“ informoval v tejto súvislosti poslanec a zároveň pred-
nosta okresného úradu Ing. Ondrej Majerník.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie poslan-
cov, zvukový záznam nájdete na www.spisskanovaves.eu 
– modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ.

Edita Gondová

ZÁUJEM O NAŠE MESTO 
VĎAKA PROJEKTOM
Už niekoľko rokov prebiehajúce projekty Gymnázia na Školskej ulici nie sú len o skúmaní, 
bádaní, písaní a prezentáciách príbehov zo života niekdajšej židovskej komunity v na-
šom meste, ktoré, bohužiaľ, mali poväčšine smutný koniec. Sú aj o nadväzovaní nových 
kontaktov, priateľstiev prekračujúcich hranice i o vzájomnej komunikácii a stretávaní sa. 
Dokazujú to aj tri návštevy, ktoré sa uskutočnili koncom mája a začiatkom júna 2015 
a podčiarkli tohtoročné 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny.

(pokračovanie na 12. strane)

(dokončenie z 10. strany)
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ženského hnutia v našom okrese. Za prácu počas pô-
sobenia organizácie poďakoval prítomným prednosta 
okresného úradu Ing. Ondrej Majerník. Stretnutie bolo 
spestrené kultúrnym programom.

Počas prvého júnového týždňa naše mesto navštívilo 
85 delegátov Euroázijskej regionálnej asociácie 
zoologických záhrad a akvárií. Pri tejto príležitosti 
hostí v Koncertnej sieni Reduty slávnostne prijal primá-
tor mesta Ján Volný, kde bol pre nich pripravený pestrý 
program v podaní žiakov Základnej umeleckej školy. 
O členstvo v uvedenej asociácii sa uchádza aj spišsko-
novoveská ZOO, ktoré by pre ňu znamenalo významný 
posun. Medzi hlavné činnosti asociácie totiž okrem 
výmeny zvierat patrí aj poradenstvo v oblasti chovu, 
zloženia krmív, rôzne vzdelávacie programy a iné od-
borné záležitosti.

Na Slovensku sa narodí pred ukončeným 37. týždňom 
tehotenstva každé deviate dieťa. V sobotu 6. 6. sa na 
Čingove konalo stretnutie rodín s predčasne naro-
denými deťmi. 

6. a 7. 6. v Sp. Novej Vsi prebiehalo súťažné podujatie 
Sky bowling 2015 a zároveň 1. kolo Slovenskej ligy 
v presnosti pristátia. V rámci neho si počas prvého 
dňa parašutisti zahrali bowling a absolvovali 4 zoskoky 
z lietadla. V presnosti pristátia sa predstavil aj juniorský 
reprezentant Slovenska Pavol Urban. Prvenstvo nako-
niec za jednotlivcov získal Emil Petro a v kategórii skupín 
tím Compact Skydive v zložení Emil Petro a Peter Sli-
vovský. Najbližšie si parašutisti na spišskonovoveskom 
letisku v presnosti pristátia zasúťažia 25. 9.

Obyvateľov sídl. Západ čakalo 9. 6. ráno nepríjemné 
prekvapenie. Došlo tu totiž k nečakanej odstávke 
vody z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí. Pod-
tatranská vodárenská prevádzková spoločnosť preto 
pre obyvateľov pristavila pred ZŠ Hutnícka ul. cisternu 
s pitnou vodou až do odstránenia havárie.

Vyše 20 čerstvých absolventov detašovaného praco-
viska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety v Sp. Novej Vsi si 10. 6. na slávnostnej 
promócii prevzalo magisterský titul. 

S cieľom založiť Východniarsku petangovú ligu vedenie 
tunajšieho Domova dôchodcov oslovilo ďalšie sociálne 
zariadenia. Nápad sa ujal a tak 10. 6. zorganizovali 
nultý ročník petangového turnaja. Zúčastnili sa ho 
družstvá z Popradu, Nálepkova, Prešova, Kežmarku 
a Vranova nad Topľou. Najviac sa darilo Vranovčanom, 
Prešovčanom a Nálepkovčanom.

Študenti z nášho partnerského mesta Alsfeld boli 
počas druhého júnového týždňa hosťami Technickej 
akadémie. Spolu s našimi študentmi začali pracovať 
na porovnávacej štúdii života u nás a u nich doma 
v rámci projektu Mladý Európan. Na záver pobytu 
ich 10. 6. v obradnej sieni Radnice privítal poslanec 
mestského zastupiteľstva Ondrej Majerník. Nasledu-
júci týždeň pokračovali v projekte v partnerskej škole 
v Alsfelde, kde privítali našich študentov.

Spišské osvetové stredisko uviedlo 11. 6. v Kine Mier 
premiéru unikátneho dokumentu s názvom Ručné 
zvonenie na Železnej ceste. Film zachytáva príbehy 
zvonárov v obciach Poráč, Štós, Gemerská Poloma, 
Gelnica a Smolník.

Za železničné nešťastie z apríla 2010, pri ktorom na 
stanici v Sp. Novej Vsi zahynuli traja ľudia a vyše dvad-
sať sa zranilo, možno nikto odsúdený nebude. Vyplýva 
to z nového znaleckého posudku, kvôli ktorému kraj-
ský súd zrušil prvý rozsudok.

12. 6. sa v Spišskom divadle konal 19. ročník súťaže 
krásy Miss Spiša. Počas finálového večera o získanie 
prestížneho titulu zabojovalo 9 finalistiek. O sprievod-
né slovo a zábavu sa po celý čas staral známy mode-
rátor Michal Hudák. Titul Miss Spiša získala 17-ročná 
Spišskonovovešťanka Tatiana Bazárová.

Mesto Sp. Nová Ves v spolupráci s CVČ Adam a zá-
kladnými školami zorganizovalo už 19. ročník Spiš-
ských športových hier detí a mládeže. Slávnostné 
otvorenie prebehlo 12. 6. na futbalovom štadióne. 

OZNAM
Občianske združenie JUROJIN, Zimná 48, Spišská Nová Ves, oznamuje obyvateľom mesta a blízkeho okolia, že 
Klub Akadémie tretieho veku pokračuje v organizovaní tvorivých dielní pre seniorov v dňoch utorok a štvrtok 
od 9.00 do 15.00 hod. Chcete sa naučiť nové techniky – pachtwork, servítkovú techniku, quiling, alebo si chcete 
vyrobiť ozdoby na torty z marcipánu? Príďte do klubu. Svoj záujem si dohovorte telefonicky na čísle: 0902 197 856. 
Sídlo klubu je na poschodí Zimná 48, Spišská Nová Ves. Tešíme sa na váš záujem.

Vážení čitatelia, ZŠ na Komenského ulici v SNV oslávi v budúcom roku svoje 40. výročie. Pri tejto 
príležitosti pripravujeme vydanie knihy o našej škole, ktorá, okrem iného, bude obsahovať aj rôzne 
zábery z minulosti i súčasnosti. Určite mnohí vlastníte fotografie, ktoré sa týkajú života školy. Chceli 
by sme vás požiadať, aby ste nám takéto fotografie zapožičali osobne na sekretariáte alebo pros-
tredníctvom e-mailu na adrese skola@zskomensn.sk.

ulici. Informácie o projektoch a práci gymnazistov sa totižto 
dostali už aj za hranice, do Izraela, a filmári si do svojho do-
kumentu naplánovali aj rozhovor s koordinátorkou týchto pro-
jektov PhDr. Ruženou Kormošovou, PhD. Tá im ochotne 

priblížila okolnosti inštalovania kultúrnej pamiatky – pamätnej 
tabule v priestoroch školy a ukázala im židovský cintorín, ktorý 
je od roku 2010 zapísaný medzi pamiatky Slovenskej cesty 
židovského kultúrneho dedičstva. V popoludňajších hodinách 
televízny štáb navštívil aj Slovenský raj v sprievode riaditeľa 
Správy NP Ing. Tomáša Dražila, PhD., aby do filmu zachy-
til neopakovateľnú atmosféru Tomášovského výhľadu i okolia 
Palcmanskej Maše. „Bol to deň bohatý na zážitky, ktoré ve-
rím, že sa podarilo zachytiť čo najautentickejšie a prostred-
níctvom filmu budú inšpirovať divákov v Izraeli k návšteve 
tejto čarovnej krajiny,“ konštatoval Shlomo Goldberg, mo-
derátor a redaktor televízie I.B.A. 
Štáb potom pokračoval v natáčaní na Gemeri a v Košiciach. 
Dokumentárny film o Slovensku by mal uzrieť svetlo sveta pri-
bližne o 6 mesiacov.

Aby miesto bývalej synagógy opäť ožilo
Tretia návšteva sa uskutočnila 8. júna. Do nášho mesta sa 
po ôsmich rokoch vrátila pani Cynthia Drapkin z Londýna 
spolu s ďalšími troma členmi jej rodiny, taktiež členo-
via už spomínanej komunity Northwood & Pinner Liberal 
Synagogue. Cynthia Drapkin s priateľkou Francis Sacher 
(† 2006) celé desaťročie skúmali históriu židovskej komunity 
v Spišskej Novej Vsi, nakoľko už spomínaná Tóra zo spišsko-
novoveskej synagógy, zničenej počas 2. svetovej vojny, sa 
zachránila a používa sa v ich synagóge. Vzácnym členom tejto 
návštevy, ktorý naše mesto navštívil po prvýkrát, bol i libe-
rálny rabín Misha Kapustin, toho času pôsobiaci v rámci 
Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Bra-
tislave. Tak ako príbeh Tóry, aj príbeh tohto rabína je zaují-
mavý. Narodil sa na Urale, žil na Kryme, študoval v Londýne, 
kde absolvoval aj ročnú stáž a vysviacku práve v Northwood 
& Pinner Liberal Synagogue. Následne sa vrátil opäť na Krym. 
Po vypuknutí nepokojov sa rozhodol odísť a vybral si ako svoje 
ďalšie pôsobisko Slovensko. A osud to nakoniec zariadil tak, 
že i jeho kroky v júni putovali do mesta, z ktorého pochádza 
Tóra, ktorú čítaval kedysi v Londýne.
Vzácnych hostí najprv privítal na pôde gymnázia riaditeľ Mgr. 
Jozef Kačenga. Gymnazisti im následne predstavili nielen 
svoju prácu na projekte Stratení susedia v rokoch 2008 – 

2015, ale aj jediný internetový školský časopis v anglickom 
jazyku na Slovensku s názvom Orindžík. Keďže prítomní boli 
nielen študenti navštevujúci dejepisný krúžok, ale aj tí, ktorí sa 
zdokonaľujú v angličtine, zahraniční hostia neváhali a so štu-
dentmi sa pustili do družnej a veľmi príjemnej debaty. Pozitívna 
nálada pokračovala aj v školskej záhrade, kde pani Drapkin 
a rabín Kapustin spoločne zasadili stromček priateľstva a po-
rozumenia ako symbol vzájomného puta dôvery. 
V popoludňajších hodinách sa delegácia presunula do obrad-
nej siene Radnice, kde ich slávnostne prijal primátor mesta 
PhDr. Ján Volný, PhD. Ako poďakovanie a pamiatku na ich 
návštevu mu venovali dar – špeciálne ukazovátko, akým sa 
zvykne čítať Tóra, keďže sa jej nik nesmie dotýkať rukou. Pri-
jali tiež pozvanie primátora na neformálne stretnutie pri čaji, 
v rámci ktorého ho oboznámili s hlavným cieľom ich návštevy. 
Pani Drapkin poďakovala a vyjadrila uznanie za všetky záslužné 
aktivity, ktoré doposiaľ urobilo gymnázium i samospráva pri 
záchrane a obnove židovského cintorína a odhaľovaní histórie 
tunajšej židovskej komunity. Zároveň však predniesla prosbu, 
aby mesto našlo spôsob, ako dôstojne a v prospech všetkých 
občanov využiť areál bývalého letného kina, kde kedysi stála 
synagóga, a aby sa na tomto mieste osadil pamätník všetkým 
židovským spoluobčanom, ktorí počas hrôz holokaustu museli 
toto mesto nútene opustiť. Stretnutie sa nieslo vo veľmi priateľ-
skom duchu a ukončené bolo prísľubom spoločného hľadania 
najvhodnejšieho možného využitia chátrajúceho areálu v čo 
možno najkratšom čase.
Ďalšie kroky hostí smerovali k martýriu na našom mestskom 
cintoríne, kde rabín Kapustin predniesol modlitbu za obete 
nielen 2. svetovej vojny. Navštívili aj židovský cintorín, ktorý 
bol v roku 2007 obnovený gymnazistami a sprístupnený verej-

nosti za účasti londýnskeho rabína Dr. Andrew Goldsteina. 
Potešili sa, že je naďalej udržiavaný a sprístupnený všetkým 
záujemcom vďaka nášmu Turistickému informačnému cen-
tru. Hostia stihli obdivovať aj jedinečnú mozaiku a byzantskú 
výzdobu v gréckokatolíckom Chráme Premenenia Pána, im-
pozantnú koncertnú sieň Reduty či prezrieť si Pamätník oslo-
bodenia v centre námestia, kde sú zaznamenané počty obetí 
nemeckých koncentračných táborov z nášho okresu. Na zá-
ver sa zastavili ešte pri pamätníku Majstra Konráda a využili 
možnosť niečo pekné si zaželať na Mieste prianí predtým, než 
opustili naše mesto.

Ing. Lucia Kormošová, referát cest. ruchu  
a zahr. vzťahov, MsÚ, foto: autorka

ZÁUJEM O NAŠE MESTO 
VĎAKA PROJEKTOM
(dokončenie z 11. strany)
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YVyše 700 detí zo základných a stredných škôl Sp. No-
vej Vsi, Krompách, Levoče a okolitých obcí súťažilo 
medzi sebou v dvanástich disciplínach.

Letné kúpalisko v Sp. Novej Vsi vďaka priaznivému 
počasiu otvorilo svoje brány pre verejnosť už 6. 6. 
Hneď v prvý víkend ho navštívilo približne 2 700 ľudí, 
čo je v tak skorom období rekord. Vstupné sa v tom-
to roku pre cezpoľných zvýšilo o 1 euro. Za vstup na 
kúpalisko tak dospelí zaplatia 3,50 eur, deti od 6 do 
15 rokov, osoby nad 62 rokov a držitelia preukazu 
ZŤP-S 2,80 eur. Výnimkou sú občania nášho mesta, 
ktorí po predložení dokladu totožnosti s fotografiou 
získajú zľavu – 1 euro. K úprave cien vstupného došlo 
kvôli zvýšeniu nákladov na elektrickú energiu o viac 
ako 30 tis. eur. Pre porovnanie dospelá osoba zapla-
tí v Aquaspa v Gánovciach za celodenný vstup 8 eur, 
v Aquacity Poprad 22 eur a v Thermal Park vo Vrbove 
za 2,5-hodinový vstup 7,50 eur.

Spoločnosť Terno Group sa na základe výsledkov 
analýzy o pôsobení hypermarketov Hypernova v jed-
notlivých regiónoch rozhodla posilniť 13 z celkového 
počtu 20 hypermarketov s cieľom získania väčšieho 
podielu na miestnych trhoch. U zvyšných 7 sa rozhodla 
k 30. 6. ukončiť prevádzku. Svoje obchodné aktivity 
tak Hypernova ukončila v mestách Bardejov, Spiš-
ská Nová Ves, Michalovce, Rimavská Sobota, Levice, 
Nové Zámky a Zvolen. Tento proces sa dotkol 203 za-
mestnancov, ktorým spoločnosť poskytla možnosť 
pracovať v ostatných prevádzkach siete a tiež majú 
k dispozícii personálne a právne poradenstvo.

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

„Komu vadili stromy pri Hornáde pri Neo zóne? A to sa 
robí tak, že sa v strede veľké stromy spília a nechajú 
tak?“
 Ivana, odkazprestarostu.sk, 5. 5. 2015

Orez stromov bol realizovaný spoločnosťou Vý- 
chodoslovenská distribučná, a. s., na základe § 43 zákona 
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Orez stromov realizovali na celom 
území mesta. V prípade ďalších otázok sa, prosím, 
obráťte priamo na VSD, a. s. Mesto nemá právo zakázať 
VSD orez stromov v ochrannom pásme el. vedenia. VSD 
vyzvalo vlastníkov nehnuteľností na úpravu/orez stromov 
v blízkosti el. vedenia vo vzdialenosti 4 m po oboch stranách 
do 31. 5. 2015. VSD najala firmu, ktorá vykonala orezy vo 
vzdialenosti do 10 m. Mesto túto záležitosť postúpilo na 
okresný úrad, ktorý je oprávnený vo vzniknutej veci konať.

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

„Problém spočíva v tom, že odpadkové koše v Mada-
ras parku sú večne preplnené a odpadky sú všade po 
zemi, keď zafúka vietor sú po celom parku. Koše sú vy-
sypávané len raz mesačne, ak vôbec. Bolo by potrebné, 
keby boli vysypávané minimálne 2x týždenne, nakoľko 
už za 2 - 3 dni sú preplnené. Je to krásne miesto 
v meste na relax a toto kazí dobrý dojem a hlavne aj 
pre turistov, ktorí vo veľkom počte navštevujú zoolo-
gickú záhradu.“

Peter, odkazprestarostu.sk, 11. 5. 2015

Vývoz odpadkov z malých smetných košov v areáli Madaras 
parku bol realizovaný pravidelne 1x za týždeň (každý pia-
tok ráno). S príchodom leta sa frekvencia vývozu odpadkov 
zvýši na 3 – 5 x do týždňa.

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

„Z budovy mestského úradu opadáva omietka. Pohľad 
to nie je dôstojný a o chvíľu začína leto. Budeme sa pred 
turistami hanbiť? Plánuje mesto nápravu?“

Novovešťanka, odkazprestarostu.sk, 15. 5. 2015

Mesto pristúpi k úprave fasády v rámci zateplenia východ-
nej strany objektu. Súčasný rozpočet mesta však nezahŕňa 
túto investíciu. Termín úpravy zatiaľ nie je určený, nakoľko 
je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu, pretože 
pôvodná rekonštrukcia a príslušná projektová dokumentá-
cia so zateplením neuvažovala.

Mesto Spišská Nová Ves

„Hojdačky na jednom z novších detských ihrísk chýbajú. 
Nechce sa mi veriť, že mesto nemá finančné prostriedky 
na zakúpenie 4 reťazí a dvoch sedadiel na hojdačky. Ne-
rozumiem, prečo sa neinvestujú peniaze na udržiavanie 
ihrísk, ale radšej sa zasa vystaví nové a na toto sa za-
budne.“

Anonymný užívateľ, odkazprestarostu.sk, 25. 5. 2015

Mesto pravidelne vynakladá finančné prostriedky na údržbu 
detských ihrísk a obnovu zničených preliezačiek. Bohužiaľ, 
dochádza k pravidelnému ničeniu kolotočov, prevažova-
čiek, hojdačiek a ďalších zariadení detských ihrísk dospie-
vajúcou mládežou, ktorá viacnásobne prevyšuje nosnosť 
jednotlivých prvkov. Čo sa týka chýbajúcich hojdačiek na 
detskom ihrisku na Kolárskej ulici – hojdačky boli objed-
nané a po dodaní budú inštalované. 

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

„Vážený pán náčelník MsP. Veľmi pekne vám touto 
cestou ďakujem za vašu snahu vyriešiť problematickú 
situáciu Pri Vyšnej Hati. Ulica je síce naďalej plná áut 

a v čase odchodu ľudí z misie je upchatá tak, že sa 
ňou nedá prejsť, ale aspoň náš problém s blokovaním 
výjazdov z dvora sa po dohode so zodpovednými z misie 
vyriešil. Ešte raz ďakujem a vyslovujem spokojnosť.“

Lucia, 27. 5. 2015

„Dobrý deň. Chcem sa informovať, či plánuje mesto 
prijať účinné opatrenie z minulého roku, ktoré zabráni 
kúpať sa a znečisťovať okolie Fľudra a ostatných spla-
vov na Hornáde v meste SNV. Pretože s príchodom 
teplých dní sa začína kúpajúcim sezóna a napriek úsi-
liu hliadok MsP sa po čase vždy vracajú. Ako to bude 
s osadením tabúľ o zákaze kúpania? Vopred ďakujem  
za odpoveď.“

Obyvateľ SNV, 3. 6. 2015

V minulom roku sa veľmi osvedčil dozor občianskej stráže, 
aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva 
v okolí vodných tokov a z tohto dôvodu už aj v súčasnosti 
pokračujeme v tomto opatrení, pričom budú k dispozícii aj 
hliadky Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi.

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

„Dobrý deň, chcel by som sa informovať, ako sa bude 
riešiť parkovanie pri poliklinike - Jánskeho a pri Hornáde, 
keď sú tam rampy a mám zakúpenú celoročnú parkova-
ciu nálepku. Za odpoveď vopred ďakujem.“

Štefan, odkazprestarostu.sk, 3. 6. 2015

Spomínané parkoviská nie sú vo vlastníctve Mesta Spišská 
Nová Ves a režim spoplatňovania na nich si určuje vlastník, 
teda Svet zdravia. Výhodu parkovacej známky je možné vy-
užiť len na parkovacích plochách mesta.

Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

„Rada by som upozornila na zničený chodník vedúci zo 
sídliska Tarča do mesta. Denne sa na ňom trápia ma-
mičky s kočíkmi, nedá sa prejsť ani po pravej ani po ľavej 
strane. Prosím o jeho opravu, keďže je každých dvadsať 
centimetrov puknutý a ten kanál je vrchol.“

Ľuba, odkazprestarostu.sk, 8. 6. 2015

Priority z hľadiska požiadaviek mestských výborov pre tento 
rok sú uzavreté. Jedná sa o väčšiu investíciu, ktorá by mala 
byť zahrnutá do rozpočtu mesta. V súčasnosti nevieme po-
zitívne odpovedať na túto požiadavku. V rámci mestského 
úradu a príslušného mestského výboru ju budeme evidovať 
a k jej realizácii pristúpime po zabezpečení financovania.

Mesto Spišská Nová Ves

„Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, z akého dôvodu 
boli dnes za Wolkerovou ulicou, konkrétne vchodom 
č. 28, zredukované vrchné časti korún viacerých briez. 
Stromy sú bydliskom rôznych druhov vtákov. Hniezdi tu 
napríklad sova, ktorá je na Slovensku chráneným dru-
hom. Bude sa, aj napriek tomu, v odstraňovaní konárov 
pokračovať? Ďakujem.“

Terézia, 11. 6. 2015

Podľa § 43 zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov mesto ako správca verejnej 
zelene je povinný zabezpečiť ochranné pásmo pod elek-
trickým vedením. V zmysle zákona mesto pristúpilo k nut-
nému orezu stromov. Dnes ráno sa na mestskom úrade 
osobne zastavil predseda spoločenstva bytov, prečo mesto 
nepokračovalo v ďalšom oreze stromov. Bolo mu vysvet-
lené, prečo sa orez musel vykonať a prečo sa nebude v ďal-
šom oreze pokračovať. 

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

„Ďakujeme predstavenstvu SAD-ky, rodičom a cestujú-
cim MHD č. 2 za ochotu zúčastniť sa zberu použitých 
cestovných lístkov na získanie invalidného vozíka pre 
choré dieťa.“

K + A, list, 15. 6. 2015

LISTÁREŇ

Veľvyslanectvo Brazílie  
a Mesto Spišská Nová Ves
vás pozývajú na vernisáž výstavy

Brazília 6 Biómov,

ktorá sa uskutoční 
28. 7. (utorok) o 16.00 hod.  

v Multicentre, Nábrežie Hornádu 14  
v Spišskej Novej Vsi.

Brazília sa môže pýšiť jednou z najvýznam-
nejších prírodných rozmanitostí na svete.
Krajina má šesť rôznych biómov - súbo-
rov ekosystémov, v  ktorých žijú jedinečné 
druhy rastlín a živočíchov: Amazónsky pra-
les, Cerrado, Caatinga, Atlantický les, Panta-
nal a Pampa.
Biómy sa stabilne vyvíjajú a sú charakteris-
tické určitým druhom vegetácie.
V danom prostredí sa rôzne druhy života pri-
spôsobujú prírodným podmienkam. Každý 
bióm má vytvorený vlastný súbor fauny, flóry 
a typu pôdy.
Viac informácií o brazílskych ekosystémoch, 
ako aj ich fotografie nájdete na webovej 
stránke brazílskych ekologických výrobcov – 
Organicsbrasil .org.

Výstava potrvá do 31. 8. 2015. 
Pozrieť si ju môžete  

v pracovné dni od 9.00 do 15.00 h  
a v nedeľu 2. 8. 2015 od 10.00 do 17.00 h. 
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SPRAVODAJSTVO

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
 Projekt Erasmus+ 
pokračuje 

Erasmus+ podporuje nadná-
rodné partnerstvá medzi in-
štitúciami a organizáciami pre 

vzdelávanie, odbornú prípravu 
a mládež s cieľom rozvíjať spoluprácu a spojiť 

vzdelávanie s požiadavkami pracovného trhu, aby sa odstrá-
nili nedostatky v zručnostiach, s ktorými v súčasnosti Európa 
zápasí. Žiaci a pedagógovia Základnej školy, Nad Medzou 
v Spišskej Novej Vsi sa 25. - 29. 5. 2015 zúčastnili mobility 
v poľskom Szydlowci spolu s ostatnými pedagógmi a žiakmi 
zapojených partnerských škôl. Do projektu sú zapojené 
školy: Bari – Taliansko, Dobrich – Bulharsko, Visaginas – 
Litva, Szydlowiec – Poľsko, Spišská Nová Ves – Slovensko. 
Projekt prostredníctvom hier spája deti a mládež zapojených 
partnerských škôl. Projektoví partneri - žiaci a pedagógovia - 
navštívili poľskú školu, kde ich poľskí projektoví partneri oboz-
námili s históriou mestečka, ukázali Zámok Szydlowieckich 
i Radziwiłłów v Szydlowcu, Palác Odrowążów v Chlewiskach 
s parkovým komplexom, historické námestie Krakowa, zámok 
Wawel. Žiaci a študenti mali možnosť zapojiť sa i do športo-
vých hier.

 Básnický talent zo ZŠ Lipová 13 
Do celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže DÚHA pod zá-
štitou Ministerstva školstva SR sa každoročne zapája veľké 
množstvo talentovaných mladých výtvarníkov a spisovateľov 
– žiakov ZŠ z celej SR. Z množstva prác, ktoré boli do súťaže 
zaslané z celého Slovenska, ocenila porota žiačku ZŠ, Lipová 
13 v Spišskej Novej Vsi, ktorá reprezentovala nielen školu, 
ale aj naše mesto Tamaru Marovú, ktorá sa umiestnila na 
3. mieste v kategórii poézia 2. - 4. ročník ZŠ. 

 Jazykový pobyt vo Veľkej Británii
25. 5. – 31. 5. sa 22 žiakov zo Základnej školy Z. Nejed-
lého zúčastnilo jazykovo–poznávacieho zájazdu do Coventry. 
Žiaci absolvovali vyučovanie angličtiny s anglickými lektormi, 
navštívili centrum Coventry, kde sa dozvedeli legendu o lady 
Godive. Na hrade Warwick si prezreli múzeum s voskovými 
figurínami a dobovým zariadením, vystúpenie sokoliarov, pre-
šli sa po hradbách. V rodisku W. Shakespeara, v mestečku 
Stradford – upon – Avon spoznali rodný dom, ako aj miesto 
posledného odpočinku velikána britskej a svetovej literatúry. 
Posledný deň patril Londýnu, kde žiaci spoznali veľa londýn-
skych pamiatok. 

 Mladí reportéri pre životné prostredie
Žiaci ZŠ Ing. O. Kožucha sa po roku opäť zapojili do me-
dzinárodnej kampane LITTER LESS pre menej odpadu, 
ktorú zastrešuje Nadácia pre environmentálne vzdelávanie 
(FEE). Osem žiakov bolo pozvaných na trojdňový workshop 
od 3. do 5. júna do B. Štiavnice. Účasť na ňom si naši žiaci 
vybojovali svojím umiestnením na 1. až 3. mieste v súťaži 
Mladých reportérov pre životné prostredie zo škôl z ce-
lého Slovenska. Okrem práce v teréne s diktafónom, foto-
aparátom či kamerou boli súčasťou programu aj odborné 
prednášky a praktické workshopy. V rámci praktickej časti 

navštívili zberný dvor v Banskej Štiavnici a vyskúšali si prácu 
pri triediacej linke. 

 V mesiaci máj sa žiaci ZŠ Komenského ul. zúčastnili 
viacerých podujatí, na ktorých získali pekné umiestnenia. 
V okresnom kole súťaže Družstiev mladých zdravotníkov re-
prezentovali školu žiaci v 1. a v 2. kategórii. Úspešnejší boli 
mladší zdravotníci, ktorí obsadili skvelé druhé miesto. V kraj-
skom kole súťaže Mladý záchranár v silnej konkurencii sa tri 
tímy prebojovali na krásne 1. a 2. miesto a postupujú na Maj-
strovstvá Slovenska. V rámci projektu Zober loptu, nie drogy 
sa uskutočnil hokejbalový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo päť 
škôl z nášho mesta. Víťazmi sa stali družstvo siedmakov ZŠ 
na Komenského ulici v SNV, druhí skončili žiaci ZŠ na Ul. Ing. 
O. Kožucha a tretia bola ZŠ Hutnícka.

 Zavŕšenie projektu Comenius 
v ZŠ sv. Cyrila a Metoda
1. - 4. 6. 2015 sa v poľskom meste Kozieglowy konalo záve-
rečné hodnotiace stretnutie všetkých koordinátorov projektu 
Comenius – školské partnerstvá. Nieslo sa v znamení hlavnej 
myšlienky: „Náš príbeh sa končí, ale priateľstvo medzi nami 
zotrvá.“ Počas poslednej návštevy mali žiaci a učitelia mož-
nosť nahliadnuť do poľskej kuchyne a spoznať kultúrne zvyky 
tohto národa. Zaujímavý program pokračoval možnosťou spo-
znať poľské Tatry a malebné mesto Zakopane. 
V rámci celého projektu si učitelia a žiaci prehĺbili komuni-
kačné znalosti v anglickom jazyku. Spolupráca európskeho 
rozmeru viedla k tímovej spolupráci, spoznávaniu a porov-
návaniu kultúr, tradícií, zvykov jednotlivých krajín a rozvíjaniu 
priateľstiev. 

 Metodický deň KR BIO, KR 1. - 4. roč., 
KR Fyziky - Nitra a okolie 
15. - 16. mája 2015 sa 29 učiteľov škôl mesta a okolia zúčast-
nilo na vzdelávacej exkurzii v Nitre a jej okolí. Počas prvého 
dňa sa zamerali na živú prírodu a výtvory človeka (SNV – Ar-
borétum Tesárske Mlyňany – Žrebčín Topoľčianky – Zubria 
obora Lovce – Nitra – prehliadka mesta so sprievodcom) 
a druhý deň na neživú prírodu a výtvory človeka (Nitra – baňa 
Cígeľ – Kremnica prehliadka mesta so sprievodcom – Dono-
valy – SNV). Na organizácii sa podieľali 3 klubové rady. Podľa 
spätnej väzby pedagógov šlo o vydarenú akciu, počas ktorej 
učitelia získali nové poznatky. Zároveň si oddýchli od bežnej 
rutiny a nabrali nové sily do budúcich perných dní pred kon-
com školského roka. 

 Dva dni medikmi 
V priebehu mája deviati študenti Gymnázia Školská ul. absol-
vovali zaujímavý dvojdňový pobyt na Lekárskej fakulte Univer-
zity Palackého v Olomouci a na dva dni sa z nich stali medici. 
Zúčastnili sa odborných prednášok, vo výskumných labora-
tóriách riešili zaujímavé úlohy, či pracovali so špičkovým prí-
strojovým vybavením tejto vychýrenej fakulty. V Interaktívnom 
centre vedy Pevnost poznání Olomouc so záujmom vstrebávali 
odborné informácie a prakticky si vyskúšali všetky interaktívne 
stanovištia. Zaujali najmä modely obrieho oka, mozgu či tre-
nažér pre nadzvukových pilotov a astronautov a planetárium. 
Vrcholom náučnej cesty bola prehliadka Ústavu lekárskej ché-

mie a biochémie a Ústavu pre prácu s laboratórnymi zvieratami, 
ktorý spĺňa tie najprísnejšie kritériá smerníc EÚ. Informácie 
o chove laboratórnych myší, potkanov a králikov využívaných 
na vedecké experimenty všetkých ústavov LF a návšteva ope-
račnej miestnosti s inhalačnou anesteziologickou aparatúrou 
a stanica bariérového chovu patrili k najzaujímavejším momen-
tom pobytu v Olomouci. Za svoju usilovnosť a neutíchajúci  
záujem o vedecké bádanie získali naši študenti od pracovníkov 
univerzity pochvalu. 

 24. apríla 2015 sa v SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej 
Vsi konali štátne skúšky z písania na počítači a korešpon-
dencie. Štátna skúška pozostávala z dvoch častí. V I. časti 
žiaci písali 10-minútový odpis vo WORDe a v II. časti v rozsahu 
60-tich minút písali obchodný list podľa STN a tabuľku podľa 
zadania vo WORDe alebo v EXCELi. Štátnu skúšku absolvo-
valo 18 študentov. Za úspešnú štátnu skúšku získalo 15 štu-
dentov 2. júna 2015 Vysvedčenie o štátnej skúške z písania 
na počítači a korešpondencie garantované Ekonomickou uni-
verzitou v Bratislave. 

 KOMORNÝ ORCHESTER ZUŠ 
OPÄŤ PRINIESOL NAJVYŠŠIE OCENENIE 
Tradičný festival komornej hudby Gelnický kľúč sa konal 
29. mája 2015 už po jedenástykrát. Festivalu predchádzala 
tvorivá dielňa s profesionálnym dirigentom štátneho divadla 
v Košiciach, ktorý so všetkými žiakmi naštudoval v rekordnom 
čase krásnu orchestrálnu skladbu Vtedy na západe. V orches-
tri účinkovalo viac ako 100 žiakov a musíme uznať, že ich výkon 
na vyhlásení výsledkov, pod taktovkou dirigenta Igora Doho-
viča, zožal veľký úspech. Sláčikový komorný orchester pod 
vedením uč. Mariany Kacvinskej si odniesol najvyššie ocene-
nie v kategórii Gelnický kľúč zlaté pásmo. Flautové trio 
SYRINX pod vedením uč. Denisy Kotradyovej si za svoj výkon 
prevzalo zlaté pásmo. Na festivale získal strieborné pásmo aj 
začínajúci flautový súbor SYRINX JUNIOR. 
Studio 12 sa prebojovalo s inscenáciou „Nosáč“ cez okresné 
a krajské kolo až na celoslovenskú prehliadku tých najlepších 
detských predstavení do Šale. V súťaži Metamorfózy slova sa 
recitačný kolektív divadelnej poézie v Michalovciach umiestnil 
na 2. mieste s poéziou „Panna z rosy počatá“. Na prehliadke 
Prednášam, teda som... v Kremnici si v ťažkej konkurencii 
siedmych zúčastnených štátov z Ukrajiny, Lotyšska, Českej 
republiky a iných krajín vybojoval krásne zlaté pásmo Ma-
rek Kacvinský s poéziou a stal sa víťazom 2. kategórie. 
Spoločne s ním súťažila aj Alžbeta Štubňová, ktorú porota 
ocenila bronzovým pásmom. Žiakov pripravila Eva Koppe-
rová, DiS. art. 
Výtvarníci bodovali na súťaži Krása ukrytá v rozprávkach, 
ktorú vyhlásilo OZ Spoločnosť Slovensko-indického 
priateľstva. Výstava výtvarných prác sa konala 28. 5. 2015 
v priestoroch Okresného úradu v Prešove, kde mohli účastníci 
ochutnať indické sladkosti a prevziať si vecné ceny, ktoré 
prišiel odovzdať indický veľvyslanec, jeho excelencia Shri 
Param Jit Mann. Medzi ocenených žiakov našej ZUŠ 
patrili Barbora Ištvaniková, Petra Krupková a Oliver 
Novák. 

Už 10 rokov sa na Slovensku koná súťaž s názvom „Mladý 
Európan“. Súťaž vyhlasuje Zastúpenie Európskej komi-
sie v SR a 12 regionálnych informačných centier Europe 
Direct. Partnerom súťaže je aj Úrad vlády SR ako riadiaci 
orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti. 
Súťaž je zameraná na vedomosti o histórii, geografii, 
osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach, 
ale aj zaujímavostiach o Európskej únii. Aj tento rok v sil-
nej konkurencii 13 mužstiev z celého Slovenska získal 
1. miesto tím Spišiakov – študentov z Gymnázia na Javo-
rovej ulici v zložení Andrea Lengvarská, Karin Štiffelová 
a Daniel Hanuščin. „Významným kritériom hodnotenia 
bola aj orientácia v súčasnej politickej a ekonomickej 
situácii euroregiónu,“ ozrejmila pani učiteľka Renáta 

Kudriková, ktorá žiakov na túto súťaž pripravovala. Podľa 
slov učiteľky sa tento v poradí už desiaty ročník zameral 
aj na to, čo robí únia v oblasti rozvojovej pomoci a aké 
programy ponúka pre študentov a učiteľov (Erazmus+), 
európske mestá a obce (Európa pre občanov) či ľudí hľa-
dajúcich si prácu (EURES), ale aj na vedomosti z oblasti 
pomoci EÚ vo forme čerpania štrukturálnych fondov. Zá-
štitu nad podujatím prevzal predseda vlády SR Robert 
Fico a podpredseda Európskej komisie pre energetickú 
úniu Maroš Šefčovič, ktorý aj odovzdal ceny víťazom 
na národnom finále. Gymnazisti z Javorky tak za svoje 
umiestnenie získali hodnotné vecné ceny, ale aj cenu na-
vyše. Po úspechu totiž smerujú do Bruselu, kde absolvujú 
pracovno-informačnú návštevu. 

MLADÍ SPIŠIACI SÚ SLOVENSKOU JEDNOTKOU
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KULTÚRA

JÚL 2015

DIVADLO 
KONTRA

MÁŠ NAJLEPŠIE DIVADLO V MESTE  
A EŠTE O ŇOM NEVIEŠ? 

Divadlo Kontra, Zimná 68, Dom Matice slovenskej 

LETO DIVADLA KONTRA JÚL 2015
3. júl 2015 o 17.30 h

Marek Koterski: NENÁVIDÍM 
Dni humoru na Spiši

Pred a po predstavení sa môžete občerstviť čajom 
pripraveným čajovňou Alchýmka! 

Vynikajúca komédia, ktorá získala na Kremnických Ga-
goch Cenu Stana Radiča „Objav roka”. Či to, čo vidíš do-
okola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža a zlostí? Ak áno, 
nie si sám! Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zá-
bavnej každodennosti. Réžia: K. Rozhin. Hrá: P. Čižmár. 
Vstupné: 4 €. 

Nová premiéra Divadla Kontra!  
Absolútny divadelný hit!

4. júl 2015 o 17.00 h
Martin McDonagh: 

PORUČÍK Z INISHMORE
Dni humoru na Spiši

Pred a po predstavení sa môžete občerstviť čajom 
pripraveným čajovňou Alchýmka! 

Jedného dňa na írskom ostrove Inishmore tragicky zahy-
nie kocúr. Nie hocijaký, ale miláčik radikálneho teroristu, 
člena paramilitárnej organizácie INLA, ktorý prichádza 
pomstiť svojho obľúbenca… Vražedne smiešna komédia 
o írskych teroristoch je takou silou, že sa chce umrieť od 
smiechu. Iba pre divákov, ktorí majú silné nervy. Prístupné 
od 18 rokov. Réžia: K. Rozhin. Hrajú: Branislav Bajus, 
Peter Čižmár, Matej Erby, Peter Olejár, Antónia Oľšavská 
a Andrej Palko. Vstupné: 5 €.

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

Rezervácie: 0907 908 986.

Zimná 46, Spišská Nová Ves pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky výstav v mesiaci júl 2015

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA 
• ZÁHRADA UMENIA

AKTUÁLNE VÝSTAVY
PIATA STRANA SVETA
1. - 25. 7. 2015 
Ojedinelý výstavný koncept baladickej krajiny v mo-
dernej slovenskej maľbe prezentovaný vybranými 
dielami 26 slovenských výtvarníkov v šiestich tematic-
kých celkoch.

ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA? 
1. - 25. 7. 2015 
Kurátorská sonda do zbierok Slovenského múzea 
dizajnu SCD, venovaná 17 tvorcom dizajnu s presahmi 
do úžitkového umenia, architektúry, fotografie a iných 
výtvarných druhov. 

DNI HUMORU NA SPIŠI
TVORIVÁ DIELŇA: KARIKATÚRA
mestský park oproti galérii
3. 7. 2015, 10.00 – 13.00 h  
4. 7. 2015, 15.00 – 18.00 h

MONODRÁMY MILKY ZIMKOVEJ
4. 7. 2015, 16.00 - 17.30 h  
Divadlo jedného herca: „Bonsoir umelci,  
Neveľo nas idze, neveľo nam treba...“  
Vstupné: 1 €, 2 €, koncertná sieň galérie. 

VÝSTAVY
4. 7. 2015 galéria otvorená 14.00 - 18.30 h 

PREDNÁŠKY/BESEDY/DIELNE 
15. 7. 2015, 16.00 - 17.00, vstupné: dobrovoľné
DVORNÉ DIALÓGY 25:  
POČIATKY SPIŠSKEJ KAPITULY
Hosť: Mgr. Peter Labanc, PhD.  
Organizátor: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. 
17. 7. 2015, 16.00 - 19.00, vstupné: 2 €
ŽENY ON LINE 3: akrylová arabeska
Účastníčky prvej tvorivej dielne si vytvoria originálnu 
akrylovú dekoratívnu maľbu. Symboly skutočnosti 
v abstrakcii: Účastníčky druhej tvorivej dielne si 
vytvoria zaujímavý obrázok kombináciou experimen-
tálnej maľby a kresebného artefaktu. 

PRÁZDNINY V GALÉRII 
Tvorivé dielne a odborný výklad  
pre detské prímestské tábory 
6. - 24. 7. 2015
ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA? 
Tvorba 3D papierových modelov a výtvarných prác. 
Spolu sa vrátime do čias minulých v tvorbe úžitkových 
predmetov ako sú: rádio, magnetofón, platňa a iné. 
Určené pre deti a dospelých. Výtvarný materiál v réžii 
galérie. Vstupné: 1 €/žiak, možnosť platby kultúrnymi 
poukazmi, doprovod/zdarma.  
Doba trvania: cca 60 - 90 min. 

INTERPRETUJEME UMENIE 
KOMENTOVANÉ PREHLIADKY k aktuálnym a stálym 
expozíciám s cieľom spopularizovať súčasné i histo-
rické umenie v rámci „výchovy umením“.  
Vstupné: 0,50 €/žiak. Doba trvania: 30 - 50 min.

w
w
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JÚL 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

do 14. 8., Foyer Spišského osvetového strediska

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

Vstup voľný.

od 8. do 10. 7., Košariská, Kláštorisko, Slovenský raj

„MUŠKY RAJA“
Letný workshop pre deti vo veku 10 - 14 rokov ponúka 
inšpiratívne a atraktívne edukačné aktivity, poznatky 

o faune a flóre, histórii, tradíciách. Program plný 
turistiky, tvorivých dielní, športových a umeleckých 

aktivít a jeden špeciálny „Kartuziánsky deň“. 

od 16. 7. do 31. 8., Dom pôvodných remesiel  
v Spišskom Podhradí

SPIŠSKÁ PALETA
Výstava tvorby členov ART-klubu. 

Vstup voľný.

od 17. 7. do 31. 8., Výstavná miestnosť  
Spišského osvetového strediska

HĽADANIE
Vernisáž: 17. 7. 2015 o 16.30 h

Autorská výstava enkaustiky Kataríny Butvinovej.
Vstup voľný.

8. 7. (streda) o 19.00 h - Koncert Moisesa Barrona z Peru, ktorý hrou na viacero tradičných hudob-
ných nástrojov bude prezentovať umenie svojich indiánskych predkov.
13. 7. (pondelok) o 18.00 h - Verejné pitie čaju v parku pred čajovňou, pri pamätníku. Ochutnáte via-
cero, hlavne zelených, schladzujúcich čajov, prineste si misku, hudobné nástroje, hry... Dobrovoľné pitné.
14. 7. (utorok) o 18.00 h - Súťaž v spoločenskej hre Doubble. Hra je ľahko pochopiteľná, rýchla 
a zábavná, zúčastniť sa teda môže ktokoľvek. Pravidlá vysvetlíme na začiatku. Štartovné 0,50 €, prví traja 
dostanú zaujímavé ceny.

Letná 63, SNV

31. 7. až 2. 8. 2015 sa uskutoční jubilejný Medzinárodný 
zraz vodzidiel VW so vzduchom chladenými motormi 
„CHROBÁK 2015“. 
Účastníci budú ubytovaní v stredisku Mraznica v obci Hnilčík. 
Vozidlá budú vystavené v sobotu 1. 8. 2015 na parkovisku 
oproti Redute v čase od 10.00 do 12.00 h. Hlavným uspo-
riadateľom je východná VW divízia za spoluúčasti Mesta Spiš-
ská Nová Ves a Spišského veterán klubu. Očakávaná účasť 
je 50 až 60 vozidiel z 5-tich krajín. Okrem chrobákov to budú 
aj rôzne varianty postavené na podvozku VW.
Srdečne vás pozývame pozrieť si tieto legendárne vozidlá 
a výsledky práce ich majiteľov pri ich reštaurovaní. Súčasťou 
budú aj súťaže pre deti, obyvateľov a návštevníkov mesta.

Za organizačný výbor Ing. František Jančura

„CHROBÁKY“ 
OPÄŤ V SNV
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  
Silvia HAVELKOVÁ: Rozprávky z trávy. Počuli ste, 
že existujú svietiace dážďovky, samotárske včely, prečo 
sa mravce starajú o vošky? Vtipné príbehy, ktoré poba-
via a poučia.
Christiane GOHL: Jar medzi koňmi. Lea a jej mama 
hľadajú poriadny jazdecký klub, kam by si rady chodie-
vali zajazdiť.
Stephen MOTYER: Biblické postavy. Príbehy Sta-
rého a Nového zákona sa hemžia stovkami postáv a po-
stavičiek. Spoznaj osudy takmer 500 najznámejších 
postáv z Biblie.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Henning MANKELL: Záhrada smrti. Komisár Wal-
lander rieši prípad dvoch mŕtvol zakopaných v záhrade 
jeho domu už päťdesiat rokov.
Jana PRONSKÁ: Rytierova česť. Historický román 
z obdobia stredovekého Slovenska.
Stephen KING: Joyland. Autor ponúka napínavý, 
vtipný, dojímavý príbeh, ktorý prečítate jedným dychom.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Kristie MACRAKISOVÁ: Posadnutí tajomstvami. 
Kniha uvádza čitateľa do sveta jednej z najefektívnej-
ších a najobávanejších špionážnych agentúr v histórii 
– východonemeckého Ministerstva štátnej bezpečnosti 
Stasi.
Oto ROZLOŽNÍK: Veselo a smutno v Doline Kež-
marskej Bielej vody. Cieľom knihy je predstaviť či-
tateľom geografické detaily o tomto krásnom území, 
inšpirovať ich pri výbere zaujímavých miest, turistických 
trás i ľahších horolezeckých výstupov.
Karel KOPEC: Zelenina ve výživě člověka. Autor 
prináša súčasný pohľad na nezastupiteľný význam ze-
leniny pre zdravú výživu. V knihe je podrobne popísané 
zloženie zeleniny vrátane vplyvu jednotlivých zložiek na 
ľudské zdravie, najmä ich pôsobenie proti civilizačným 
chorobám.

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  
Jiří KAHOUN: O lietajúcich strojoch. Keď nazriete 
do tejto knihy, môžete sa dozvedieť, ako sa mnohí od-
vážlivci už od čias Ikara pokúšali vzniesť do výšok.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Corban ADDISON: Kroky k slnku. Sestry Ahaljá 
a Sítá z indického pobrežia prežijú ničivú vlnu cunami, 
ale ocitnú sa v ešte desivejšom svete nelegálneho ob-
chodu s ľuďmi.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Jana CVIKOVÁ: Ružový a modrý svet. Kniha ob-
sahuje odborné štúdie na vybrané témy: vzťah medzi 
pohlavím a rodom, materstvo, mýtus krásy, násilie na 
ženách, psychológia pohlaví.

•••
Zmena výpožičných hodín počas  

letných prázdnin (júl – august)
Sídlo centrály - Letná 28: 

pon – pia: 8.00 - 17.00 h; str: 10.00 - 16.00 h;  
sob: zatvorené

Pobočka MIER - Šafárikovo námestie 7
pon – pia: 9.00 - 11.30 h, 12.00 - 17.00 h 

str: 10.00 - 16.00 h; sob: zatvorené 

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. 
Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 h voľný vstup!

Vstupné do expozície a na výstavu: dospelí 1 €, deti, žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €.
Akceptujeme kultúrne poukazy.

• • •

STM KOŠICE - VYSUNUTÁ EXPOZÍCIA: 
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI

Banícky spolok Spiš a Mesto Spišská Nová Ves
• • •

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. 
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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

do 30. 8., Kaštieľ 
VÝSTAVA KROJOVANÝCH BÁBIK Z CELÉHO SVETA

Zapožičaná z Mestského múzea Stropkov.

júl – august, Banketová sála KD
VÝSTAVA PRÁC ABSOLVENTOV VÝTVARNÉHO ODBORU 

ZUŠ D. ŠTRAUCHA SMIŽANY

12. 7. (nedeľa) o 15.00 h, pódium pred Radnicou
O KAČIČKE 

Bábkové divadlo spod Spišského hradu.

19. 7. (nedeľa) o 14.00 h, Areál TJ Slovan Smižany
SMIŽIANSKY LETNÝ FESTIVAL KAPIEL – V. ročník 

Predstavujeme muzikantské talenty Spiša. Vstupné: 1 €.

26. 7. (nedeľa) o 15.00 h, pódium pred Radnicou
SPIRIT

Hudobná skupina z Betlanoviec.

JÚL 2015

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

PLÁN PREMIÉR

2. 7. 2015
ANDÍLEK NA NERVY

TED 2

9. 7. 2015
GALLOWS

TERMINATOR GENISYS

16. 7. 2015
ANT-MAN

MAGIC MIKE XXL

23. 7. 2015

SOUTHPAW
PAPER TOWNS

PIXELS

30. 7. 2015
COCONUT - THE LITTLE DRAGON

MISSION IMPOSSIBLE 5

KULTÚRA

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

V HLBINÁCH
Nórsko, 106 min., titulky, MP-15.

2. - 3. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

NAVŽDY MLADÁ
USA, české titulky, 125 min., MP-12.
 
3. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
4. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

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

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

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

4. - 6. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

ANDÍLEK NA NERVY 
Česká republika, rodinná komédia, česká ver-
zia, 105 min., MP-12.

UTORKOVÉ DOPOLUDŇAJŠIE 
PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE o 10.00
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
7. 7. o 10.00, vstupné: 2 € 

VČIELKA MAJA 
Nemecko, animovaný detský film, 88 min., MP.

EURÓPSKE KINO ZA EURO 
7. 7. o 19.00, vstupné: 1 €

TEÓRIA VŠETKÉHO
Veľká Británia, životopisný romantický film, 
české titulky, 123 min., MP-12.

8. - 9. 7. Kino MIER nepremieta.

10. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
11. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

TERMINÁTOR GENISYS 
USA, akčný sci-fi thriller, slovenské titulky, 
126 min., MP-12. 

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

MIMONI

12. - 13. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

PÚTNIK - NAJLEPŠÍ PRÍBEH  
PAULA COELHA

Brazília/Španielsko, životopisný/dráma an-
glická s českými titulkami, 106 min., MP-15.

ROZPRÁVKA
13. 7. o 17.00, vstupné: 3 €, 2D 

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

UTORKOVÉ DOPOLUDŇAJŠIE 
PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE o 10.00

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
14. 7. o 10.00, vstupné: 2 € 

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

EURÓPSKE KINO ZA EURO 
14. 7. o 19.00, vstupné: 1 € 

ČO SME KOMU UROBILI? 
Francúzsko, komédia, 97 min., titulky, MP-15. 

15. - 18. 7. Kino MIER nepremieta:  
Spišský trh.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
19. 7. o 17.00, vstupné: 3,50 €, 2D 

MIMONI

19. - 20. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

MAGIC MIKE XXL
USA, komédia/dráma, slov. tit., 115 min., MP-15.

UTORKOVÉ DOPOLUDŇAJŠIE 
PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE o 10.00
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
21. 7. o 10.00, vstupné: 2 € 

OVEČKA SHAUN 
Veľká Británia/Francúzsko, animovaná rodinná 
komédia, 85 min., MP. 

EURÓPSKE KINO ZA EURO 
21. 7. o 19.00, vstupné: 1 € 

OPRI REBRÍK O NEBO 
Česká republika, dokument, 100 min., MP-12. 

22. - 23. 7. Kino MIER nepremieta. 

24. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
25. - 26. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
27. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

PIXELS

USA, sci-fi komédia, český dabing, 94 min., 
MP-12.

24. - 25. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

ŠIBENICA
USA, horor/thriller, čes. titulky, 87 min., MP-15.

26. - 27. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

BOJOVNÍK
USA, šport. dráma, čes. dab., 125 min., MP-12.

UTORKOVÉ DOPOLUDŇAJŠIE 
PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE o 10.00 
ROZPRÁVKA
28. 7. o 10.00, vstupné: 2 € 

SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV 

EURÓPSKE KINO ZA EURO 
28. 7. o 19.00, vstupné: 1 €

ČO KEBY SME ŽILI SPOLOČNE?
Francúzsko/Nemecko, tragikomédia, jazyk. ver-
zia: francúzsky + české titulky, 96 min., MP-15.

29. - 30. 7. Kino MIER nepremieta. 

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
31. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
1. - 2. 8. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
3. 8. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

MALÝ DRÁČIK
USA, animovaná rozprávka, slovenský dabing, 
80 min., MP.

31. 7. - 1. 8. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

MISSION IMPOSSIBLE  
– NÁROD GRÁZLOV

USA, akčný/dobrodružný/thriller, 2015, sloven-
ské titulky, 120 min., MP-12.
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júla na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v augustovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Netreba v júni o dážď prosiť, 
príde, keď začneme kosiť. Výherkyňou tajničky z Ička 6/2015 sa stáva Mgr. Marta PETRÍKOVÁ zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA

Vy to neviete? V našom meste sa od smrti ci-
sára Františka Jozefa neurobilo nič. Do ničoho 
sa neinvestuje, všetko je presne také isté, ako 
keď zomrel Stalin. Preto je každý druhý občan 
nášho nedorobeného mesta návrhár. Aj Elemír 
celý deň sedí na zadku a navrhuje, ani sa za-
mestnať nemôže, lebo je zahltený vlastnými ná-
vrhmi. Napríklad v utorok vymyslel, že by sa malo 
investovať do kúpeľov. Obnoví ich v Hute aj na 
Podskale. Urobil by tam termálny hit a všetkých 
Podskalákov by zamestnal v kúpeľníctve, chodili 
by s „rentu“ kolo pupku a masírovali každého, 
kto by prešiel okolo. Elemír má aj iné dobré ná-
pady – urobil by v meste výrobňu tunelov, čo 
by sa potom skladali a vyvážali do krajín s vyvi-
nutou ekonomikou. Keby bol Elemír mestským 
radným, tak by bola v Novejši univerzita s den-
ným štúdiom tretieho veku, tunel od polície až 
za gympel a autovlak by chodil popri Hornáde. 
Ale Elovi to nedovolia realizovať, bránia mu v tom 
investori, čo neprišli a tak v našom meste nič nie 
je. Ale keď sa Elemír nas...rdí, tak zoberie ostat-
ných návrhárov a postavia v meste babylonskú 
televíznu vežu, žeby každý rozumel, čo Elelemír 
pre naše mesto znamená!  Vlasto Bogár

ZAMESTNANÍM NÁVRHÁR

FEJTÓN 
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Sezóna 2015 bola pre športové strelkyne Simonu Ho-
dákovú a Klaudiu Garčalovú mimoriadne úspešná. 
Študentky športovej triedy Gymnázia na Školskej ulici 
v Spišskej Novej Vsi a členky Športovo streleckého 
klubu Rušňové depo Spišská Nová Ves pod vede-
ním ich súčasného trénera Jána Mlynárčika celú se-
zónu bezkonkurenčne vyhrávali postupové súťaže. Svoje 
tvrdé celoročné úsilie zúročili na Majstrovstvách Sloven-
skej republiky v Nitre. Majstrovstvá SR v športovej streľbe 
v disciplíne vzduchová pištoľ mali 2 časti. V základnom 
kole skončili na 1. a 4. mieste, odkiaľ postúpili do finále. 
A súťažilo sa zase odznovu. Do finále išli strelkyne s napä-
tím, ktoré opadlo až po vystrelení poslednej finálovej rany. 
Tá im však vyčarila úsmev na tvárach a nesmiernu radosť, 
pretože až táto posledná rozhodla o medailách. Simona 
Hodáková si v tejto súťaži zaslúžene vybojovala 2. miesto 
a Klaudia Garčalová získala 3. miesto. Konkurencia bola 
veľmi ťažká, keďže v tejto vekovej kategórii je už viacero 
reprezentantov Slovenskej republiky. O to viac si ich víťaz-
stvo ceníme.  MP

Po úspešných Majstrovstvách Slovenska v basketbale 
sa družstvo mladších žiačok ŠKBD Spišská Nová Ves 
zúčastnilo 22. - 24. mája 2015 „Medzinárodného tur-
naja MINI EUROPE 2015 v Luxembursku“. Napriek 
tomu, že dievčatá boli na turnaji najmladšie, na ich výko-
noch to nebolo poznať. Trénerka Mgr. Katarína Dovčí-
ková bola s výkonmi dievčat spokojná. Jej hodnotenie 
je nasledovné: „Na turnaji štartovalo osem družstiev, 
ktoré boli rozdelené v dvoch skupinách. Počas ví-
kendu sme odohrali šesť veľmi kvalitných stretnutí 
s ťažkými súpermi. Dievčatá spoznali hru, s ktorou 
sa bežne nestretávajú, basketbal bol na veľmi vyso-
kej úrovni. Všetky družstvá boli fyzicky disponované 
s vysokými hráčkami, patrili sme k najmladším druž-
stvám. Postupne sme sa stretli s družstvom Chem-
nitzu (DE), Alleur (BE), Chomutov (CZE), Mechelen 
(BE), Kadaň (CZE) a Estudio Madrid (SPA). Na turnaji 
sme porazili družstvo Mechelenu, Kadane a s Estu-
diom Madrid sme prehrali o bod košom v poslednej 
sekunde zápasu. Na turnaji sme obsadili konečné 
šieste miesto, za našu hru sa však nemusíme hanbiť, 
pretože rozdiely boli veľmi tesné a s neskorším víťa-
zom sme prehrali len o šesť bodov. Turnaj dievčatám 
priniesol množstvo zážitkov, spoznali novú krajinu, 
nových súperov. Tento turnaj nám ukázal, čo musíme 
ešte zlepšiť v našej hre, ale pre dievčatá mal veľmi 
silný motivačný faktor. Celý turnaj bol vynikajúco zor-
ganizovaný. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčast-
niť tohto turnaja.“

Konečné poradie:
1. Alleur, 2. Chomutov, 3. Chemnitz, 4. Esch, 5. Mad-
rid, 6. Spišská Nová Ves, 7. Mechelen, 8. Kadaň
V All Stars turnaja sa umiestnila Martina Dovčíková 
zo Spišskej Novej Vsi, čo je pre hráčku veľkým úspe-
chom.

Ján Tomšík

ŠPORT

BEH:  Oravský polmaratón (17. 4.): A: 3. T. Ka-
mas (1:19:47 hod.). B: 2. V. Šmída (1:41:07 hod.). 
Beh v Raji - Stratená (30. 5., 10 km): A: 1. Silas - Ke-
ňa (33:43 min.), 4. T. Kamas (35:38 min.), 9. V. Ma-
jerčák (36:53 min.), 17. M. Neupauer (40:33 min.). 
B: 1. Š. Sumerling (36:05 min.), 6. Ľ. Morihladko 
(38:59 min.), 8. V. Veľký (40:50 min.). C: 9. M. Hrušov-
ský (40:35 min.). D: 3. O. Kozák (48:11 min.), 4. J. Teke-
ly (50:04 min.), 5. J. Smolár (55:56 min.). Ž: 34. N. Ku-
rianová (65:52 min.), 36. S. Habasová (67:17 min.). 
Juniori: 2. Š. Havaš (41:35 min.), 3. D. Bigoš 
(43:04 min.), 5. J. Slávik (44:27 min.). 7 míľ s úsme-
vom (31. 5., Košice): A: 8. V. Veľký (46:35 min.). Junio-
ri: 3. J. Slávik (54:19 min.). Večerný beh (5. 6., SNV): 
A - 10 500 m: 1. Silas - Keňa (31:10 min.), 6. T. Kamas 
(35:43 min.), 7. V. Majerčák (35:59 min.), 12. M. Plač-
ko (39:21 min.). B: 1. Š. Sumerling (35:18 min.), 
4. Ľ. Morihladko (39:31 min.), 7. V. Veľký (40:37 min.). 
D - 7 500 m: 4. O. Kozák (32:50 min.), 6. J. Teke-
ly (35:52 min.), 9. O. Majerník (41:13 min.). Ženy - 
4 500 m: E: 4. M. Snopková (20:03 min.), 5. L. Ba-
ronová (20:13 min.), 9. A. Kamasová (30:35 min.). 
F: 4. Z. Kartusková (21:02 min.), 5. D. Garneková 
(21:17 min.). Rekreační bežci: 2. – 4. F. Gonda, P. Kres-
ťanko, A. Cpin (24:02 min.), 5. J. Petruška (25:34 min.). 
Starostovská desiatka (6. 6., Hôrka): A: 1. T. Kamas 
(37:17 min.), 8. R. Kurian (44:29 min.), 11. J. Slávik 
(49:59 min.), B: 5. V. Veľký (41:35 min.), 11. M. Bigoš 
(47:40 min.), 14. J. Gajan (49:38 min.). C: 3. M. Hušov-
ský (43:03 min.), 10. L. Goč (53:30 min.). D: 2. O. Ko-
zák (50:26 min.), 4. J. Tekely (53:42 min.). F: 5. Z. Kar-
tusková (55:22 min.). VSE CITY RUN - Poprad (10. 6.): 
Muži: 1. J. Dubášak, 2. T. Kamas.
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STRIEBORNÁ A BRONZOVÁ MEDAILA 
PRE ŠPORTOVÉ STRELKYNE

MINI EUROPE 2015 
V LUXEMBURSKU

Domáci šampionát otvárali Spišiačky súbojom s Pruským. 
Už konečný výsledok 13 : 1 naznačil, že domáce reprezen-
tantky sú na obhajobu titulu veľmi dobre pripravené. So-
botňajší popoludňajší zápas s Tvrdošínom to len potvrdil. Aj 
v druhom zápase florbalistky Kométy jasne dominovali a po 
parádnych útočných akciách zvíťazili v druhom vystúpení vy-
soko 5 : 0. 
O postup do vytúženého finále tak bojovala Spišská Nová 
Ves s Prešovom. Výborne hrajúce Spišiačky nedali súper-
kám šancu pomýšľať na úspech a suverénnym spôsobom 
postúpili po výsledku 4 : 1 do bojov o zlatú medailu. 
Vo finále tak nastúpili proti sebe dve najlepšie družstvá maj-
strovského turnaja. Pred finále tréner Kométy Jozef Grega 
mal trošku obavy, aby jeho zverenkyne nepodcenili súperky 
a sústredili sa na rozhodujúci súboj. 
Dlhoročná práca, stmelený kolektív, dobrá príprava na maj-
strovstvá Slovenska sa naplno prejavili v samotnom finále. 
S chuťou hrajúca FbK Kométa opäť excelovala strelecky 
a po výsledku 10 : 1 sa Spišská Nová Ves stala opäť maj-

strom Slovenska. Na treťom mieste skončila Nitra, ktorá 
porazila Prešov 3 : 1. 
Florbal v podaní skvelých mladých reprezentantiek Spišskej 
Novej Vsi tak zaznamenal ďalší obrovský úspech. Počas 
všetkých turnajových stretnutí Spišiačky podávali vynika-
júce výkony a zaslúžene po roku opäť dvihli nad hlavou maj-
strovskú trofej. 
„V každom prípade sme išli do turnaja s tým, že chceme 
obhájiť titul z minulého roka. Naša príprava bola na tento 
cieľ zameraná, bola poctivá, nechceli sme nič podce-
niť. V základnej skupine sme ukázali, že máme navrch 
nad súperkami. NAŠE hráčky hrajú extraligu, a to sa mu-
selo prejaviť a prejavilo sa to aj vo finále, sme o jeden 
level vyššie. V každom prípade sme spokojní, urobili 
sme všetko, čo sme mohli. Zabrali sme vo chvíľach, keď 
bolo treba, uhrali sme zlato. Z našej strany je maximálna 
spokojnosť, môžeme vyhodnotiť M SR junioriek za veľmi 
úspešné,“ povedal po zisku zlatých medailí tréner Kométy 
Jozef Grega (na fotke 2. zľava).  (pat)

JUNIORKY OBHÁJILI 
MAJSTROVSKÝ TITUL
Za účasti tímov Pruského, Nitry, Prešova, Tvrdošína, Kysuckého Nového Mesta a domácej 
Kométy Spišská Nová Ves sa v druhú júnovú sobotu konali v Spišskej Novej Vsi Majstrov-
stvá Slovenska vo florbale junioriek. 
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

MASÁŽE 
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfodrenáž 
celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové kamene, 
chiropraxia, mäkké techniky, banková masáž, čokoládová, bylinková, prírodný peeling, 
antistresová masáž šije a hlavy, rašelinový zábal, masáže detí a tehuliek.
Pondelok - nedeľa: 10.00 - 19.00 h.
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na: 0905 954 792, 0904 325 343.

LETNÉ KÚPALISKO 
Otvorené denne od 9.00 do 19.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia LK za-
tvorené.
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 €
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 € 
Letné kúpalisko alebo krytá plaváreň / dospelí  ........................................  3,50 €
deti od 6 do 15 rokov, osoba nad 62 rokov, držiteľ preukazu ZŤP-S  .............  2,80 €
Sauny: dospelí/2 hod.  ........................................................................  4,00 €
deti od 6 do 15 rokov, osoba nad 62 r., držiteľ ZŤP-S/2 hod.  .....................  3,00 €

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. 

 4. 7. sobota 10.30 FK Spišská Nová Ves - FK Poprad, 
prípravné stretnutie dospelých

11. 7. sobota 10.30 FK Spišská Nová Ves - FK Šac, 
prípravné stretnutie dospelých

15. 7. streda 17.00 FK Spišská Nová Ves - FK Pokrok Krompachy, 
prípravné stretnutie dospelých

18. 7. sobota 09.00
5. ročník Memoriálu Alexandra Nagya 
vo futbale bývalých hráčov za účasti družstiev 
Michaloviec, Prešova, Košíc a Spišskej Novej Vsi

18. 7. sobota 17.00 FK Spišská Nová Ves - VSS Košice, 
prípravné stretnutie dospelých

22. 7. streda 17.00 FK Spišská Nová Ves - 1. FC Tatran Prešov, 
prípravné stretnutie dospelých

25. 7. sobota 10.30 FK Spišská Nová Ves - FK Plavnica, 
prípravné stretnutie dospelých

V Nitrianskej mestskej hale Klokočina sa 6. - 7. júna 2015 uskutoč-
nil mládežnícky florbalový turnaj Slovakia Zobor Cup 2015. V ka-
tegórii U13 sa vo skvelom svetle predstavil FBC Young Arrows pod 
vedením trénera T. Gavina. 
Už úvodný zápas proti domácemu tímu DFA Nitra a víťazstvo 8 : 0 
naznačilo, že náš kolektív prišiel na turnaj vynikajúco pripravený. 
Po triumfe v základnej skupine s celkovým skóre 22 : 3 si naši mlá-
dežníci poradili v semifinále aj s Kladivármi Prievidza 8 : 0. Vo fi-
nále nás čakal tím Ice Players Sereď. Po góloch R. Augustiňáka 
a R. Kudu sa mohlo zdať, že aj tohto súpera poľahky zdoláme, no 
hráči tromi gólmi Serede skóre otočili. Spišiakov však ani to nezlo-
milo a T. Jančár s A. Macejkom rozhodli nielen o víťazstve 4 : 3, 
ale aj o triumfe na celom turnaji. 
Najlepším strelcom turnaja bol kapitán mladých šípov René 
Kuda. ,,Aj tento turnaj preukázal, že patríme v tejto kategórii k slo-
venskej špičke. Zdá sa, že sme s vedením klubu p. Mišendom 

a šéftrénerom mládeže p. Slivom vykročili správnym smerom 
a systematická práca začína prinášať úspechy. Ďakujem hráčom 
za skvelé kolektívne výkony, ktoré boli už stabilne podporené kva-
litne chytajúcimi brankármi, ktorí inkasovali počas celého turnaja 
len 6 gólov. Poďakovanie patrí aj rodičom za podporu a pomoc 
nielen počas turnaja, ale aj počas celej sezóny,“ povedal po turnaji 
spokojný tréner T. Gavin.  JA

Na ihrisku v Strážskom, kde má svoj domovský stánok 
Futura, vyhrala Spišská Nová Ves vysoko 8 : 0 a s ob-
rovským prehľadom postúpila do druholigovej súťaže.
„Pri prvom rozhovore pred jarnou časťou som povedal, 
že chcem dostať Spišskú tam, kam patrí. Nepočítal 
som s tým, že to tak rýchlo pôjde. Partia bola vyni-
kajúca. Naozaj rozhodla skvelá partia hráčov Novo-
vešťanov. Hrali hlavne so srdcom. Vlastní odchovanci 
vybojovali postup. Klobúk dole pred týmito hráčmi,“ 
neskrýval dojatie a veľkú radosť z víťazstva v 3. lige prezi-
dent klubu FK Spišská Nová Ves Pavol Hudáček.
„Demonštrovali sme silu nášho mužstva. Zásadný 
krok sme urobili, keď sme poskladali kvalitné muž-
stvo. A ten káder v jarnej časti bol silný. Futuru sme 
prevýšili po každej stránke. Od prvej po poslednú mi-
nútu chlapci dreli a išli za víťazstvom,“ povedal P. Hu-
dáček. (pat)

SLOVAKIA ZOBOR CUP 
PRE YOUNG ARROWS

FUTBALISTI VÍŤAZMI SÚŤAŽE

Pozývame vás na 7. ročník Štafetového 
behu Spišiakov 8. augusta 2015 od 
17.15 hod. V Novoveskej Hute bude súboj 
štafiet z okresu SN, LE, GL, KK, PP, SL. Pre 
účastníkov z okresu SN má zvláštnu mo-
tiváciu v tom, že účastníci získavajú body 
do BLOSNV. Členovia víťazného družstva 
z okresu získavajú po 10 bodov. Ostatní 
podľa pravidiel ligy. Propozície sú na  
www.beh.sk. V rámci Štafetového behu sa 
uskutoční aj Beh pre zdravie. Trať má dĺžku 
1 km. Zúčastniť sa môže každý bez rozdielu 
veku a pohlavia. Štartovné je 1 €.
Informácie: 0944 546 455 - Rudo Mikolaj.

ŠTAFETOVÝ 
BEH 
SPIŠIAKOV

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

pondelok  7.00 - 8.15 9.00 - 19.00
utorok 9.00 - 19.00
streda 9.00 - 19.00
štvrtok  7.00 - 8.15 9.00 - 19.00
piatok 9.00 - 19.00
sobota 9.00 - 19.00
nedeľa 9.00 - 19.00

SAUNA A CERAGEM ZATVORENÉ.

TENISOVÝ AREÁL
0903 403 459
Tenisové kurty otvorené denne:
pondelok - piatok 9.00 - 21.00 h • sobota - nedeľa 8.00 - 21.00 h
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Koncom apríla sa konali Majstrovstvá Slovenskej republiky vo florbale študentiek 
stredných škôl v Dunajskej Strede. Účastníkmi boli reprezentantky všetkých krajov. Ko-
šický kraj reprezentovali aj v tomto školskom roku študentky Strednej odbornej školy eko-
nomickej v Spišskej Novej Vsi. Po zápasoch v skupine sa dostali do semifinále. 
Výsledky v skupine: SOŠE – Žilina 3 : 1, SOŠE – Senica 3 : 1 a SOŠE – Malacky 4 : 2. 
V semifinále porazili Športové gymnázium z Banskej Bystrice 4 : 2, a tak si zabezpečili 
účasť vo finále s OA M. Hodžu z Trenčína. Postupne sa opakoval scenár z minulého škol-
ského roka. Tento krát ale študentky SOŠE nedopustili predĺženie a prípadné trestné strie-
ľania. Po náročnom 1. polčase bol stav 0 : 0, a aj 10 minút 2. polčasu. No potom to prišlo. 
Dievčatá strelili víťazný gól a aj keď posledné 2 minúty boli veľmi ťažké, dokázali stav udržať 
a získať tak titul „Školský majster Slovenskej republiky pre školský rok 2014/2015“. 
Najlepšou strelkyňou turnaja sa stala Paulína Hudáková – SOŠ ekonomická SNV. 
Celkové poradie: 1. SOŠE Spišská Nová Ves, 2. OA M. Hodžu Trenčín, 3. Spojená 
škola, Rosinská cesta 4, Žilina. PaedDr. Zuzana Halasová

MAJSTERKY SLOVENSKA

V kategórii najmladší žiaci zvíťazil René Spišský z Le-
voče, u dievčat Emma Polakovičová z Popradu. U mlad-
ších žiačok bola najrýchlejšia Vladimíra Kačírová ZŠ 
Nad Medzou, u chlapcov Kristián Kampczyk ZŠ Ing. 
O. Kožucha. Ďaleko za sebou nechal všetkých súperov 
Kristián Saluga z AK Levoča. U starších žiačok vyhrala 
Eliška Kopcová Frýdek-Místek. Medzi dorastencami 
dominoval Sergej Tkach Frýdek-Místek a súťaž doras-
teniek vyhrala jediná zástupkyňa Lucia Repková.
Ozdobou podujatia bola hlavná kategória muži, kde su-
verénnym spôsobom vyhral Too Silas Benedek Team 
Budapešť. U mužov nad 40 rokov dobehol prvý Štefan 
Sumerling STEZ Spišská Nová Ves, Maďar János Bo-
gár zvíťazil v kategórii nad 50 rokov a Poliak Zygmunt 
Lyžnicki bol prvý u mužov nad 60 rokov. 
O bohatej medzinárodnej účasti na Večernom behu 
svedčí aj výsledková listina u žien, kde v hlavnej kategórii 

dobehla prvá Jepngetich Stellah Barsosio Benedek 
Team Budapešť a nad 40 rokov zvíťazila maďarská bež-
kyňa Ildiko Varga. 
Po prvý raz v 25. ročnej histórii zaradili organizátori po- 
dujatia aj kategóriu pre rekreačných bežcov, kde hlavné 
zastúpenie mali pedagógovia ZŠ Komenského. 
Po vyhodnotení bežeckých kategórií riaditeľom pretekov 
Jozefom Kačengom nasledovala druhá časť športo-
vého podujatia v inline korčuľovaní. Titul Majstra Sloven-
ska v absolútnom poradí mužov si zabezpečil Kristián 
Terebeši z RKIC Košice, pred oddielovými kolegami Ja-
kubom Klembarom a Michalom Slottom. V kategórii 
žien si viedli najlepšie sestry Karabové z RKIC Košice, 
keď zvíťazila Renáta pred Martinou, tretie miesto obsadila 
Claudia Dohaničová z SC Košice. Víťazstvom si Re-
náta Karabová a Kristián Terebeši zabezpečili vedúce 
poradie po 3. kole Slovenského Inline pohára.  (pat)

McDonald’s Cup je celoročná súťaž školských tímov 
a patrí k najstarším futbalovým turnajom na Slovensku. 
Jednotlivé futbalové družstvá sa postupne kvalifikujú 
od školských, obvodných a krajských kôl až do celo-
slovenského finále, kde malí futbalisti bojujú o titul Mc-
Donald’s Cupu a Majstra Slovenska. V tohtoročnom už 
17. ročníku sa prihlásilo 909 základných škôl z celého 
Slovenska, pričom z Košického kraja ich bolo 105. Z nich 
sa do krajského kola prebojovali futbalové tímy z 11-tich 
základných škôl, medzi nimi aj ZŠ Z. Nejedlého v Sp. No-
vej Vsi.
Krajské kolo v Košiciach sa už piatym rokom odohralo na 
ihriskách športového areálu Galaktik. Družstvá hrali na 
dvoch ihriskách, rozdelené v troch skupinách. Hrací čas 
bol 2 x 15 minút. Víťaz každej skupiny postúpil do finále 
krajského kola, ktoré pozostávalo z troch zápasov. V ňom 
s veľkým rozdielom zvíťazili hráči zo Spišskej Novej Vsi.
Hosťom krajského kola v Košiciach bol bývalý slovenský 
futbalista Marek Fabuľa, tréner prvoligového mužstva 
MFK Košice. Marek zároveň aj odovzdával ceny víťazom. 
Na ihrisku strávil takmer celý deň, rozprával sa s malými 
hráčmi, čo-to poradil, no hlavne zhodnotil, či sa medzi 
hráčmi nájdu tie pravé futbalové talenty. Podľa jeho slov 
bolo každé družstvo veľmi dobré. V každom boli hráči, 
z ktorých môžu byť dobrí futbalisti. „Nie je jednoduché 
priviesť deti k športu v tejto pretechnizovanej dobe. Som 
rád, že som tu dnes videl toľko šikovných chlapcov. 
V každom družstve sa nájdu futbalisti, ktorí sú veľkým 
prísľubom. Želám im, aby im nadšenie vydržalo čo naj-
dlhšie,“ zhodnotil Marek Fabuľa turnaj McDonald’s Cup.

Vyvrcholením ôsmich krajských kôl 17. ročníka 
McDonald’s Cup 2014/2015 bolo celoslovenské finále 
18. – 19. júna 2015 na futbalovom štadióne FN v Nitre. 
Víťazov ocenil patrón turnaja Marek Hamšík a odovzdal 
im hlavnú cenu - pozvánku na zápas svojho klubu SSC 
Neapol s AC Miláno, spojenú s návštevou a prehliadkou 
štadióna San Siro v Miláne. Za 8 slovenských krajov 
do finále postúpilo 8 základných škôl vrátane ZŠ Z. 
Nejedlého zo Sp. Novej Vsi, ktorá obsadila bronzovú 
priečku. Zuzana Svobodová 

PR/Communications Director 
McDonald’s ČR/SR

JUBILEJNÝ VEČERNÝ BEH MESTOM 

DRUŽSTVO ZŠ Z. NEJEDLÉHO 
ZÍSKALO BRONZOVÚ MEDAILU

Neodmysliteľnou súčasťou mesiaca jún je najväčšie atletické podujatie v meste Spišská Nová Ves – Večerný beh mestom. V piaty jú-
nový deň toto podujatie písalo svoju jubilejnú 25. kapitolu. Od piatkového rána bolo centrum mesta plné detí. O 15. hodine odštartovali 
najviac zastúpené mládežnícke kategórie.

Tím ZŠ Z. Nejedlého zo Sp. Novej Vsi postúpil do celoslovenského finále 17. ročníka Mc-
Donald’s Cup. V napínavom zápase na ihrisku areálu Galaktik zdolal aj minuloročného 
víťaza SZŠ Dneperská v Košiciach. 

„Keď si myslíš, že už nemôžeš,  
môžeš ešte trikrát toľko!“

Extrémny nonstop pretek pre nadšencov  
horskej cyklistiky, ktorý organizuje 

Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ,
pokračuje!

Tretí ročník štartujeme
31. 7. 2015 (piatok) o 9.00 hod.  

v Spišskej Novej Vsi.
Prihláste sa a zabojujte na bicykli s prírodou Spiša

aj na hranici svojich možností.

Hlavná súťaž
Dĺžka preteku: 333 km 
Prevýšenie: 5 600 m

Časový limit preteku: 34 hodín

Skrátená trať
Dĺžka: 200 km (150 km terén, 50 km asfalt)

Prevýšenie: 2 700 m
Časový limit preteku: 34 hodín

Klasifikácia: 
V tejto verzii trate budú vyhodnotení iba pretekári, 

ktorí sa vopred registrujú na túto skrátenú trať!

BLIŽŠIE INFORMÁCIE, PROPOZÍCIE A PRIHLASOVANIE:
www.333.spis-region.sk

E-mail: 333extreme@spis-region.sk
Tel.: +421 905 326 164 - Ing. Pavol Bečarik, 

riaditeľ preteku
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Spoločnosť 
Joga v dennom živote 

Pobočka 
Spišská Nová Ves 

www.yoga.sk

Jogacentrum Spišská Nová Ves, Letná 55 
Cvičenia sú na poschodí vľavo. 
Info: 0907 477 955, e-mail: jvdz.snv@centrum.sk 

DEŇ 	ČAS ZAMERANIE POZN.
PON 18.00 - 19.30 Joga pre začiatočníkov a mierne pokročilých 0949 604 723
UTO 17.00 - 18.30 Joga pre začiatočníkov a mierne pokročilých 0910 996 086
STR  9.00 - 10.00 Joga pre seniorov 0905 236 248

PON - PIA 6.00 - 7.00 Ranné cvičenie jogy 0949 266 517

Pozývame vás na letné kurzy JOGY júl – august 2015

Kultúrny dom, Smižany 
DEŇ 	ČAS ZAMERANIE POZN.
UTO 18.00 - 19.30 Joga pre začiatočníkov a mierne pokročilých 0910 224 447

23. mája sa v Žiline uskutočnila súťaž o najlepšieho tanečníka v hip-hopo-
vých tancoch medzi Čechmi a Slovákmi s názvom Top Czechoslovak 
Dancer Award 2015. Spojenie uvedených krajín posunulo súťaž na novú 
úroveň, kde sa stretli tí najlepší z Čiech a Slovenska. Naše mesto na sú-
ťaži reprezentoval 15-ročný Viktor Kuzl, ktorý sa medzi nimi rozhodne 
nestratil, o čom svedčí aj jeho úspech. „Dostal som sa medzi top osem 
najlepších tanečníkov Čiech a Slovenska. Znamená to pre mňa veľmi 
veľa. Je to jeden z mojich najväčších úspechov,“ uviedol v tejto súvis-
losti V. Kuzl.
K tancovaniu sa dostal už v ôsmich rokoch. Je odchovancom Rasťa Ha-
náka a Martina Kapustu. „Do tanečného centra BDSK ma vtedy priviedla 
kamarátka, ktorá tam už tancovala. Drží ma to dodnes a veľmi ma to 
baví,“ zaspomínal si V. Kuzl.
Viktor sa tancu venuje denne 3 až 5 hodín. A prečo mu učaroval práve hip-
-hop? „Dobrá a dosť ťažká otázka, pretože to ani sám neviem. Asi preto 
lebo hip-hop je jeden z najpopulárnejších tancov v súčasnosti. Je voľný 
a nemá žiadne hranice,“ vysvetlil V. Kuzl.
Okrem spomínaného posledného úspechu má na svojom konte aj ďalšie, 
ako napr. dvojnásobná účasť na majstrovstvách sveta, výhry v rôznych 
súťažiach na Slovensku v sóle, due, ale aj vo formáciách. Okrem toho je 
tiež minuloročným majstrom Slovenska v tejto oblasti. „Mojím tanečným 
snom je dostať sa na najväčší hip-hopový tanečný kemp a cestovať za 
tancom po celom svete,“ doplnil na záver V. Kuzl. Eda

SPIŠSKONOVOVEŠŤAN 
MEDZI TOP TANEČNÍKMI ČR A SR

Viktor Kuzl na Majstrovstvách Sloven-
ska 2015.

OZ KLUB KAKTUSÁROV  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

pozýva na tradičnú

20. VÝSTAVU KAKTUSOV, 
INÝCH SUKULENTOV 

A BONSAJOV,
ktorá sa uskutoční  

v dňoch 16. - 19. 7. 2015  
v Dome Matice slovenskej, Zimná ulica č. 68, 
Spišská Nová Ves denne od 9.00 do 17.00 h  

(v nedeľu 19. 7. od 9.00 do 13.00 h).
V tomto roku je spojená s oslavami 30. výročia 

vzniku Klubu kaktusárov Spišská Nová Ves.
V piatok 17. 7. o 15.00 hod. slávnostná verejná 

schôdza členov a prednáška  
o kaktusoch rodu Thelocactus.

Počas výstavy zabezpečený predaj prebytkov 
a poradenská služba v oblasti pestovania rastlín. 

Vstupné dobrovoľné.
Bližšie informácie o klube kaktusárov: 

http://kaktusy-ta3.webnode.sk,  
http://www.kaktusy.infosk.sk

Organizované s finančnou podporou  
Mesta Spišská Nová Ves 

podľa § 51 Občianskeho zákonníka.

Do finálovej skupiny o Majstra Slovenskej republiky v kategórii mladších žiačok sa v se-
zóne 2014/2015 prebojovali z regionálnej súťaže v basketbale dievčatá ŠKBD Spišská 
Nová Ves. O titul Majstra Slovenska bojovalo päť družstiev zo Žiliny, Banskej Bystrice, 
Ivanky pri Dunaji, Starej Turej, Košíc a Spišskej Novej Vsi. Finálový turnaj sa konal 
15. - 17. mája 2015 v Starej Turej. Dievčatá pod taktovkou trénerky Mgr. Kataríny 
Dovčíkovej nesklamali a domov si priniesli strieborné medaily. Z piatich zápasov pre-
hrali iba jeden s Majsterkami SR žiačkami z BK ŠKP Banská Bystrica. O pekný úspech 
basketbalového klubu sa pričinili žiačky na fotografii: Tereza Birošová, Kamila Jaro-
šová, Martina Dovčíková, Viktória Hrušovská, Ema Kleinová, Viktória Roguľová, 
Vladimíra Kačírová, Nina Mokrišová, Barbora Danišová, Emma Dulovičová, Lívia 
Pokrievková, Jana Valková a trénerka Mgr. Katarína Dovčíková.
Výsledky:
ŠKBD Spišská Nová Ves - BKM Žilina  68 : 43 (35 : 24)
BK ŠKP Banská Bystrica - ŠKBD Spišská Nová Ves  67 : 39 (34 : 20)
ŠKBD Spišská Nová Ves - BK Ivanka pri Dunaji  61 : 36 (37 : 20)
ŠKBD Spišská Nová Ves - MBK Stará Turá  78 : 18 (46 : 7)
ŠKBD Spišská Nová Ves - YA Košice  55 : 44 (34 : 26)
Poradie: 1. BK ŠKP Banská Bystrica, 2. ŠKBD Spišská Nová Ves, 3. YA Košice, 
4. BKM Žilina, 5. MBK Stará Turá, 6. BK Ivanka pri Dunaji
V All Stars „A“ sa umiestnila Martina Dovčíková - Spišská Nová Ves, v All Stars „B“ 
Janka Valková - Spišská Nová Ves. Hráčka Martina Dovčíková bola vyhlásená za 
najlepšiu strelkyňu turnaja a najlepšiu realizátorku trestných hodov.
„Po víťazstve v krajských oblastných majstrovstvách sa naše družstvo mladších 
žiačok ŠKBD predstavilo na finálovom turnaji v Starej Turej, kde sme sa po roku 
opäť prebojovali. Na turnaji bolo ďalších päť najlepších tímov zo Slovenska, s kto-
rými sme postupne odohrali päť zápasov. Naše výkony boli veľmi dobré, porazili 
sme postupne družstvá Starej Turej, Žiliny, Ivanky pri Dunaji, Young Angels 2002 
Košice, nad naše sily bolo družstvo Banskej Bystrice, ktoré sa stalo majstrom Slo-
venska. Všetky naše zápasy mali výbornú úroveň, no snáď najlepší výkon v sezóne 
sme podali proti nášmu tradičnému rivalovi Young Angels 2002 Košice. Dievčatá na 
majstrovstvách podávali disciplinované výkony, striedali individuálne výkony s kolek-
tívnym poňatím a zaslúžene získali druhé miesto na Slovensku, z ktorého mali veľkú 

radosť. Musím však podotknúť, že dievčatá počas celého roka, celej basketbalovej 
sezóny podávali veľmi dobré výkony, vo svojej kategórii obsadili na krajských maj-
strovstvách prvé miesto, v staršej kategórii tretie miesto, odohrali počas sezóny šesť 
kvalitne obsadených turnajov doma i v zahraničí, z ktorých vždy odchádzali s medai-
lovou pozíciou. Celkovo som spokojná so sezónou, ktorú sme zakončili zaslúženou 
striebornou medailou, dievčatá sú druhé najlepšie na Slovensku,“ povedala trénerka 
mladších žiačok ŠKBD Spišská Nová Ves Mgr. Katarína Dovčíková.
K žiakom BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, ktorí získali titul Majstrov Slovenska, sa pridali 
mladšie žiačky ŠKBD, ktoré získali vo finálovom turnaji strieborné medaily. Basketbalová 
verejnosť v Spišskej Novej Vsi vysoko oceňuje prácu s mládežou v oboch basketba-
lových kluboch. Blahoželáme mladším žiačkam a ich trénerke ŠKBD k zisku druhého 
miesta na Majstrovstvách SR, želáme im v ich obľúbenom športe veľa ďalších úspechov. 
Ďakujeme basketbalovému klubu ŠKBD za vzornú reprezentáciu mesta Spišská Nová 
Ves. Ján Tomšík

MLADŠIE ŽIAČKY ŠKBD STRIEBORNÉ...
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OZNAMY, POZVÁNKA

Chcete, aby sa vaše deti krásne báli? Aby pomohli strašidelnej čarodejnici z truhlice plných 
chrobákov povyberať kúzelné zaklínadlá a princovi zase zasýtiť hladného draka? Vezmite ich 
so sebou v sobotu 4. júla do Rozprávkového lesa do areálu Madaras parku v Spišskej 
Novej Vsi. Agentúra Detské dobrodružstvá v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves pre 
vás pripraví les plný strašidiel, vodníkov, drakov a princezien, u ktorých budú deti plniť ori-
ginálne úlohy.
Dvojkilometrovú trasu môžu deti prejsť kedykoľvek od 10.00 do 16.00 hodiny. Na štarte 

dostanú sprievodný list s popisom rozprávkových postáv, ktoré na nich budú na trase čakať. 
Každá z nich im dá nejakú úlohu, za splnenie ktorej dostanú do listu pečiatku. Ak deti splnia 
všetky úlohy, čaká ich v cieli u víly Jazmínky pri strome splnených prianí kráľovský poklad. 
Akciová cena 3,30 eur zahŕňa vstup do Monkeylandu, zoo a Cestu rozprávkovým lesom.
Ak chcete prednostne vyštartovať na cestu v čase, ktorý vám vyhovuje, zaregistrujte sa 
na www.detskedobrodruzstva.sk do formulára v časti Rozprávkový les. Prísť môžete, sa-
mozrejme, i bez registrácie. Ste vítaní v akomkoľvek počasí. Budete sa dobre baviť! 

KTO ZACHRÁNI PRINCEZNÚ A ČERTA?

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 €. 

Máme tu prázdniny a s nimi aj teplé, hoci krátke noci, ktoré umožňujú pozorovať oblohu celú noc. Po zá-
pade Slnka za bezmesačnej noci nás upúta slabo žiariaci jemný pás na oblohe, ktorý nazývame Mliečna 
cesta. V letných mesiacoch prechádza Mliečna cesta Zenitom a tiahne sa cez celú oblohu od severu k juhu. 
Je to kúsok našej vlastnej galaxie, ktorej súčasťou je naša slnečná sústava a Zem. Pri pohľade na oblohu a Mliečnu cestu 
sa ocitneme v obrovskom priestore blikajúcich hviezd, nekonečného vesmíru a zistime, že sledujeme jedno úžasné ne-
beské divadlo.

Slnko
V pondelok 6. 7. 2015 o 21.00 h bude Zem najďalej od Slnka a to 152,1 mil. kilometrov. Začiatkom júla sa bude Slnko 
nachádzať v súhvezdí Blíženci, 22. júla vstúpi do súhvezdia Rak. 

Planéty
Merkúr - nepozorovateľný; 
Venuša - hneď na začiatku mesiaca nám vytvorí pekné zoskupenie so žiariacim Jupiterom, ktoré môžeme pozorovať 
niekoľko dní (istotne vás to zaujme). Vychádza o 8.40 h, zapadá o 23.03 h. Podobné zoskupenie sa zopakuje nízko 
nad západným obzorom, ale z väčšej vzdialenosti od seba. 27. 7. 2015 Venušu pozorujeme v súhvezdí Leva, vychádza 
o 8.08 h, zapadá o 21.15 h;
Mars - je nepozorovateľný; 
Jupiter – na večernej oblohe pozorujeme v súhvezdí Leva - je stále výrazným objektom večer-
nej oblohy. Od polovice júla sa nám začne postupne strácať v presvetlenej večernej oblohe. 
18. 7. 2015 o 16.00 h - Jupiter, kosák Mesiaca a Venuša vytvoria zaujímavé zoskupenie 
nízko nad západným obzorom;
Saturn - pozorujeme v súhvezdí Váhy, Saturn býva na nočnej oblohe veľmi dobre pozo-
rovateľný aj voľným okom, pretože je takmer tak jasný ako Jupiter. Planéty rozoznáte 
podľa toho, že „nežmurkajú“ ako hviezdy. Je výnimočný tým, že ho obklopuje prstenec, 
ktorý môžeme pozorovať i menšími ďalekohľadmi. 26. 7. 2015 bude v jeho blízkosti 
prechádzať Mesiac.

Modrý Mesiac
31. júla - spln Mesiaca. Špecifický je tým, že v júli nastane druhýkrát. Vtedy sa mu hovorí 
aj modrý Mesiac, čo však neznamená, že bude aj sfarbený na modro .

Pozn.: Všetky časové údaje sú LSEČ. F. Sejut, MO SZA Sp. Nová Ves

POZORUJTE S NAMI
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22. 5. 2015 nás opustil môj milovaný manžel, otec, starý a prastarý otec, brat, 
švagor, príbuzný, sused a známy Ján BOROŠ vo veku 84 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Zároveň ďakujeme Evanjelickej cirkvi, a. v., za dôstojnú rozlúčku a Pohrebnej 
službe R. Findura.
S úctou a vďakou manželka Kvetka, dcéra Jana, syn Juraj, vnúčatá a pravnučka. 

Deň Tvojho odchodu bol plný sĺz a smútku. Ostalo prázdno a ticho. Ten, kto 
Ťa poznal si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. 
4. mája 2015 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia mojej drahej a milovanej 
manželky, starostlivej matky, babky a prababky Justínky GIRINYIOVEJ.
S úctou a láskou spomínajú manžel, deti, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná smú-
tiaca rodina.

Odišiel si, už nie si medzi nami a chýbaš nám.
3. júna 2015 uplynulo 5 rokov, odkedy nás opustil môj syn a brat  
Ing. Miroslav VARECHA.
S láskou spomínajú mamka, sestra Janka, synovci Lukas a Johanes, aj priatelia.
 

Odišli tíško, nečakane, tak ako vietor v búrke stromy 
láme. Skromní vo svojom živote, veľkí vo svojej láske 
a dobrote. Odišli tíško, nie sú medzi nami, ale v našich 
srdciach žijú spomienkami.
5. 6. 2015 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia na-
šej drahej mamky, babky a prababky Evy NOVOTNEJ 
a 20. 3. 2015 uplynulo 6. výročie úmrtia nášho drahé- 
ho otca, dedka a pradedka Ladislava NOVOTNÉHO.

S láskou a úctou spomínajú syn s rodinou, dcéry s rodinami a ostatná smú-
tiaca rodina. 

18. 6. 2015 uplynulo 10 rokov, odkedy nás opustila naša mama, babka a pra-
babka Margita SEEFRANZOVÁ, rod. Kozáková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
dcéry Margita a Marta s rodinami

Odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho milovali.
30. 6. 2015 uplynuli 3 roky od chvíle, kedy nás opustil Peter DIRGA.
So zármutkom spomína smútiaca rodina.

Spustla už záhrada, spustol aj dvor, ticho je v dome, nepočuť Tvoje kroky 
v ňom. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok na Teba 
myslíme.
21. 6. 2015 uplynul rok od chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý a milovaný 
manžel, otec, dedko Stanislav BECK.
S láskou a vďakou spomínajú manželka Mária, syn Miloslav, Stano s rodinou, 
dcéra Janka s rodinou.

27. 6. 2015 uplynul rok od straty mojej milovanej manželky, našej mamy, starej 
mamy, svokry Ing. Judity CHOBOTOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou manžel Michal, dcéra Ivana a syn Marek s manželkou, vnúčatá Miška, 
Milanko, Stelka a Miško.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
Tohto roku uplynie 15 rokov, odkedy nás opustila naša mamka a babka Mária 
PJONTEKOVÁ.
S láskou spomínajú manžel, deti a vnúčatá.

ZLATICA GAVLÁKOVÁ BAZOLA
Už je to rokov päť, čo Teba pri nás niet. Skrytá túžba mučí ma, ja stále myslím 
na Teba, čas nepriniesol úľavu, moje srdce puká od žiaľu. 
Tí, ktorí ju poznali, nezabudli a radi mali, venujte jej spolu s nami s úctou tichú  
spomienku.
Navždy budeš v srdci mamky, ocka a milujúcich bratov, aj v srdciach všetkých 
kamarátov.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

V MÁJI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Adolfína Jasečková 1919
Anna Ferencková 1926
Alžbeta Zmudová 1929

Ján Boroš 1931
Irena Mecková 1933
Valéria Vysopalová 1940 

Ing. Ján Bobko 1941
Augustín Valkošák 1943
Ing. Ján Kaffan 1943

Ružena Galová 1946
Anna Kyselová 1947
Božena Platová 1950

Ing. Zdeněk Kozelka 1952
Jaroslav Laškody 1972

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V MÁJI OSLÁVILI
96 rokov
Žofia Kokavcová
94 rokov
Viktória Vojtkovská
93 rokov
Mária Fendeková
91 rokov
Ján Kubičár
Františka Vykoupilová
Mária Meľuchová
90 rokov
Teodora Makarová
Edita Čarnogurská
František Vikartovský
Oľga Reichwalderová 
85 rokov
Etela Fintová
Oľga Kleinová
Helena Žukovská
Anton Jakubek
Jozef Kováč
Magda Farbariková
Peter Malinič

Valéria Krkošková
Ján Krajči
Ing. Štefan Gurčík
80 rokov
Milada Bečariková
Ondrej Baňas
Peter Zmátlo
Vladimír Tomaščák
Emília Sarnovská
Mária Škovranová
Anna Kicková
Emil Zumrik
Štefan Mecko
Petronella Hodorovská
Ján Dulaj
Michal Neveďal
Anton Trzcionka
Michal Tarbaj
Magda Húsková
Ing. Metod Dudinský
Mária Topoliová
75 rokov
Emil Ambrozy

Margita Putanková
Mária Vargová
Anna Bigošová
Margita Dzureňová
Viera Badárová
Mária Hižnayová
Ján Kubizna
Milena Kukurová
Adela Čekelová
Helena Školníčková
Anna Lenártová
Mária Revayová
Rudolf Grivalský
Janka Michnicová
Elena Dzuriková
70 rokov
Peter Gajan

Alžbeta Krajňáková
PhDr. Dušan Užák
Ján Grega
Agnesa Králiková
Alžbeta Vernarská
Ladislav Kerkeš
Adela Leskovjanská
Ján Šoltys
MUDr. Peter Dziedzina
Peter Havrič
Jozef Kačmarčík
Anna Jureková
Anna Mahútová
Štefan Iľaš
Ivan Nálepka
Peter Rusnák
Štefan Vantroba

Bianka Birošová

Michaela Šoltésová

Damián Žiga

Sebastián Smetážko

Izák Čonka

Timea Frankovič

Marko Kobyliak

Rastislav Šupol

Sebastián Ferík

Nela Palenčárová

Ján Kroščen

Šimon Kukoľ

Ester Susa

Zuzana Dzurendová

Miroslava Pechová

Maximilián Pollák

Simona Kiššáková

Barbora Zilvarová

Emília Kacvinská

Simona Pokutová

Laura Zaliberová

Vanesa Bagarová

Michal Hamráček

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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Odišla tíško ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva spomienka len. 
Nech s nami spomína každý, kto ju mal rád. 
12. júla 2015 si pripomenieme 1. výročie úmrtia Mgr. Eleny BALÁŽIOVEJ. 
S láskou spomína smútiaca rodina.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky zostávajú.
12. júla 2015 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila naša mama, babka  
a prababka Helena KAĽAVSKÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Helena a Eva s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali.

12. 7. 2015 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný manžel, otec 
a starý otec Leopold ŠMELKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Anna a dcéra s rodinou.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás.
13. 7. 2015 uplynie rok, odkedy nás náhle opustil náš starostlivý otec, dedko 
a milovaný priateľ Ján KARKULA.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami a priateľka s rodinou.

Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy, 
na ktoré spomíname.
14. 7. 2015 si pripomenieme 25. výročie úmrtia môjho manžela, nášho otca 
a dedka Pavla KOSTELNÍKA.
15. 5. 2015 sme si pripomenuli 25. výročie úmrtia našej mamičky, babičky 
a prababičky Márie PAČNÁROVEJ z Markušoviec.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im 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. Rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí... Aj keď 
nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
15. 7. 2015 uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustila naša milovaná mamička 
a babička Veronika ZOŠÁKOVÁ.
S vrúcnou láskou a vďakou spomínajú dcéry Stanka, Marcela s Hansom, 
vnučky Lucka a Dominika, syn Michal s rodinou.

Nie je pravda, že čas hojí rany, len tú bolesť zatláča tak hlboko do duše 
a srdca spomienkami. Už len kytičku kvetov Ti môžeme dať a pri plamienku 
sviečky s úctou spomínať.
18. 7. 2015 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel Anton 
HANĎÁK.
S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás. 
19. 7. 2015 si pripomenieme 7 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš 
láskavý otec, dedko a svokor Emil BALUCH.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéry a synovia s rodinami. 

Zostal nám žiaľ, úcta k Tvojmu životu a spomienky, ktoré z našich sŕdc ani 
čas nevymaže.
19. 7. 2015 si pripomíname 5. výročie úmrtia milovanej manželky, mamky 
a babky Evy ANTAŠOVEJ.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manžel, dcéra Lýdia a syn Stanislav 
s rodinami. 

Aj keď si navždy odišla z nášho života a ostalo po Tebe veľké prázdne 
miesto v našom živote, vždy v našej mysli zostávajú myšlienky a v srdci 
miesto, ktoré bude patriť iba Tebe. 
Veď ako sa vraví: Kto v srdci žije, neumiera...
20. 7. 2015 si pripomenieme prvé smutné výročie úmrtia Anny JANISKOVEJ, 
našej jedinečnej nenahraditeľnej mamky, manželky, starej mamy, hlavne lás-
kavého a obetavého človeka, na ktorého sa nezabúda.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, deti Janka a Ľuboš s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Nedá sa na Teba zabudnúť...
V júli uplynú 3 roky, odkedy nám chýba náš syn a brat Peter BEVILAQUA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
S láskou rodičia a sestra Janka.

1. 7. 2015 uplynie 25 rokov, odkedy nás opustila moja mama, svokra, babka 
a prababka Irma KUBÍKOVÁ.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Bez Teba slnko nesvieti, keď slzy nám zastrú krásy neba, kamkoľvek oči  
pohliadnu, všade hľadajú, mamička, len Teba. Tak veľmi nám chýbaš...
1. 7. 2015 uplynuli 2 roky, odkedy nás navždy opustila naša najdrahšia Eva 
TOMAŠČÍKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou smútiaca rodina.

Žil rád a optimizmu mal na rozdávanie. A predsa musel opustiť všetko,  
čo miloval. Navždy však zostal v našich srdciach a spomienkach.
2. júla 2015 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil Ing. Vojtech KRÁL 
v 70. roku svojho života.
Venujte mu, prosíme, spolu s nami tichú spomienku.
S vďakou, úctou, láskou a bolesťou spomína manželka Helena, dcéra Iveta, 
syn Vojtech, nevesta Dagmar a vnuci Ubko, Maťko a Miško.

2. júla 2015 uplynie päť rokov, odkedy nás opustila naša drahá Terézia  
VALKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
S láskou v srdci na ňu spomínajú manžel a syn s rodinou.

„Nie nezabudli sme, len naučili sme sa žiť bez Teba.“
3. 7. 2015 uplynie dlhých 20 rokov, odkedy nás opustil milovaný manžel a otec 
Ondrej JASEČKO vo veku 66 rokov.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra Mária, Anna, Marta s rodinami 
a syn Ondrej s deťmi.

Veľmi nám chýbaš...
4. 7. 2015 uplynú 2 roky od úmrtia nášho milovaného syna Mgr. Dalibora 
ŠULGANA.
Prosíme, venujte mu tichú modlitbu.
rodičia

Žila pre nás a nesmierne nás milovala. Jej láska a dobrota navždy žije  
v našich srdciach.
4. júla 2015 si pripomenieme 25 smutných rokov, odkedy nás opustila naša 
drahá mamička, babička, prababička, svokra, švagriná Alžbeta MUCHOVÁ.
S úctou a láskou v srdci spomínajú deti s rodinami a ostatná rodina.

Odišla tíško, nie je už medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami.  
Už len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať a pri plamienku sviečky s úc-
tou na Teba spomínať.
7. 7. 2015 si pripomíname 5. výročie, odkedy nás navždy opustila moja milovaná 
manželka, drahá mamička a starostlivá stará mama - omika Anna VOZÁROVÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, dcéry Táňa, Silvia, syn Ľubomír  
s rodinami, sestra Valéria a ostatná rodina.

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.
11. 7. 2015 si pripomíname 15. výročie, odkedy nás navždy opustil môj manžel, 
otec a dedko František DLOUHÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, dcéra Jana, synovia Vlastimil, 
Ľubomír s rodinami.
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Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
20. 7. 2015 si pripomíname 4. výročie úmrtia nášho otca, dedka, pradedka, 
brata, švagra Michala BABEJA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
Ďakujeme.
dcéry Daniela, Viera a Mária

S nádejou na stretnutie vo večnosti si 21. júla 2015 pripomíname 25 smutných 
rokov, čo si Pán povolal k sebe našu drahú mamku, babku, svokru, sestru  
Žofiu ČARNOGURSKÚ.
S úctou a vďakou spomínajú dcéry Žofia so Zolom a rodinou, Anna s deťmi, 
Mária s rodinou, Jana s Michalom a rodinou.
Ďakujeme všetkým, ktorí si na ňu ticho spomenú.

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.
22. 7. 2015 uplynie pätnásť rokov, odkedy nás navždy opustila naša drahá 
manželka, mamička a babička Katarína PJONTEKOVÁ.
Tí , ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosíme, s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manžel a deti s rodinami.

Tak tíško ako žila, tak tíško odišla. Skromná vo svojom živote, veľká vo svo-
jej láske a dobrote.
22. 7. 2015 uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustila naša priateľka Zdenka 
SZIGETYOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú Vierka, Marta a Darka.

Odišli na cestu, kam odchádza každý sám, len dvere 
spomienok nechali otvorené dokorán.
26. 7. 2015 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil 
náš otec, dedko Ján FABIAN.
18. 12. 2015 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy 
opustila naša mamka a babka Cecília FABIANOVÁ  
a 8. 12. 2015 uplynie 8 rokov, odkedy nás opustil náš 
brat Rudolf FABIAN.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú vaše deti a vnúčatá. 

Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
23. 7. 2015 uplynie 20 rokov, odkedy nás opustil manžel, otec, dedko a pra-
dedko Ondrej TÖKÖLY.
S láskou a úctou spomína manželka Božena, deti Andrea, Ľubomír, Pavol  
a Peter s rodinami, vnúčatá a pravnuk.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo 
predtým. Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, ale v našich srdciach zo-
stávaš navždy s nami.
24. 7. 2015 si pripomíname 1. výročie, odkedy nás navždy opustil môj manžel, 
otec, dedko Michal ZAKUCIA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, deti Ján, Marcela a Mária  
s rodinami.

26. 7. 2015 si pripomíname deň, kedy nás navždy opustila naša milovaná Iveta 
ŠTEFÁNIKOVÁ.
Tvoje zlaté srdce, Ivetka, zostane navždy s nami. Bude nám žehnať na ceste, 
ktorou už 10 rokov kráčame sami.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej úsmev v spomienke...
My spomíname s láskou. 

Odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami. Už 
len kytičku kvetov Ti môžeme dať a pri plamienku sviečky s úctou spomínať. 
27. 7. 2015 uplynie 10 rokov, odkedy nás vo veku 65 rokov opustil môj manžel, 
náš otec a dedko Alex KUCIRKO.
Veľmi nám chýbaš.
S láskou a úctou spomínajú manželka Nadežda, dcéra Evička s rodinou  
a synovia Juraj, Alex a Valér s rodinami.

Už tri roky s bolesťou a smútkom iba spomíname na nášho milovaného  
Ing. Oldricha DRAŽILA, ktorý nás navždy opustil 28. júla 2012.
Všetci, ktorí ste Olka poznali a mali radi, zaspomínajte si na neho, za čo vám 
vopred úprimne ďakujeme.
S láskou a úctou manželka Gabika, synovia Miloš a Tomáš s rodinami, sestra 
Majka s rodinou a ostatní smútiaci príbuzní.

Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspala, spomeňte si, že som vás milovala. Chcela som 
s vami dlhšie byť.
10. júna 2015 uplynulo 10 rokov, odkedy ma opustila moja sestra, starostlivá a obetavá Cecília 
POPOVIČOVÁ.
S láskou a úctou spomína sestra, syn s rodinou, krstňa a švagor so švagrinou a tiež ostatná  
smútiaca rodina.

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

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

 8. 7. 2015 
Autobusový zájazd Svidník a okolie 

Odchod od DK o 6.00 h. Prihlásiť sa do 3. 7. 2015. 

10. 7. 2015 
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

15. 7. 2015 
Návšteva ZOO zraz o 14.00 h pred Madarasom.

22. 7. 2015 
Kúpanie – Gánovce

Odchod os. vlakom o 8.40 h.

29. 7. 2015 
Prehliadka Botanickej záhrady Košice. 

Odchod vlakom o 8.51 h.

31. 7. 2015 
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

BEZPLATNÁ PONUKA KURZOV
Národný ústav celoživotného vzdelávania prostredníctvom 

Poradenského centra pre dospelých v Spišskej Novej Vsi, Nábrežie Hornádu 14 
vám ponúka možnosť - v rámci národného projektu 

„ ĎALŠIE VZDELÁVANIE A PORADENSTVO PRE DOSPELÝCH  
AKO NÁSTROJ LEPŠEJ UPLATNITEĽNOSTI NA TRHU PRÁCE“  

- bezplatne sa zúčastniť modulových vzdelávacích programov:

• Nastavovač CNC strojov
• Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe

• Zvárač

• Kozmetička
• BARISTA, SOMELIÉR, BARMAN

• Montážny pracovník

Modulové vzdelávacie programy sú určené zamestnaným klientom, resp. SZČO
vo veku 18 - 64 rokov a budú sa realizovať v Spišskej Novej Vsi.

Všetky podrobné informácie vám radi poskytneme osobne v PCD 
(budova MULTICENTRA, II. posch. č. dv. 210), Nábrežie Hornádu 14, 

pri parkovisku TERNO COOP JENDOTA, resp.:
e-mail: tutor.sn@nuczv.sk, mobil: 0911 081 373, 0911 081 375

www.cvanu.sk
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OZNAMY, POZVÁNKY

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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NOVÉ STRETNUTIA PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIACICH MATIEK 
A TEHULIEK
Pondelok 13. 7. o 9.00 h
Kde: v mestskom parku pri veľkej fontáne.
V prípade nepriaznivého počasia sa 
stretneme v herni MC Dietka 
(v tom prípade poplatok 2 €).
Prihláška: deň vopred na jedno 
z uvedených tel. č.
Certifikované poradkyne 
pri dojčení o. z. MAMILA
Anna Ogurčáková - 0903 740 739, 
Silvia Pramuková - 0948 040 203.
Pondelok 27. 7. o 9.00 h
Kde: v mestskom parku pri veľkej fontáne.
V prípade nepriaznivého počasia sa 
stretneme v herni MC Dietka  
(v tom prípade poplatok 2 €).
Prihláška: deň vopred na jedno 
z uvedených tel. č.
Certifikované poradkyne  
pri dojčení o. z. MAMILA
Anna Ogurčáková - 0903 740 739, 
Júlia Novotná - 0902 221 295.

KURZ NOSENIA DETÍ A VIAZANIA 
BABYŠATIEK I (základný kurz) 
Streda 8. 7. 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 
(ekodieta.sk).
Poplatok: 7 €/osoba

STRETNUTIE NOSIACICH 
MAMIČIEK - Spoločný výlet
Utorok 14. 7. o 9.00 h
Bližšie info o mieste  
stretnutia a trase:  
na 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 15. 7. o 16.00 h 
Kurz o zdravom spôsobe prebaľovania, 
o moderných látkových plienkach 
a doplnkoch na prebaľovanie. 
Bližšie info a prihláška: deň vopred  
na 0948 480 510 alebo 
na barbora.vajova@gmail.com.
Poplatok: 2,50 €/osoba

KURZ VIAZANIA BABYŠATIEK II 
(pokročilý kurz)
Streda 22. 7. 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 (ekodieta.sk).
Poplatok: 7 €/osoba

ZÁZEMIE – KOMUNITNÁ  
ZÁHRADA ZÁZRAČNÉ  
ZELENÉ MIESTO  
(Vyšná hať) 
Bližšie info, termín workshopov  
a brigád na FB.

PRIPRAVUJEME:
SVETOVÝ TÝŽDEŇ V DOJČENÍ 
nedeľa 2. 8. o 16.00 h 
v centre mesta SNV.

PONUKA SLUŽIEB 
V HERNI MC DIETKA
HERŇA – Letné prázdniny
OPATROVANIE DETÍ od 2 r.:  
2,50 €/hod.
Informácie: 0904 887 239

ANGLICKÝ POLDENNÝ KLUB  
pre deti vo veku od 3 rokov
Piatky od 8.00 do 12.00 h
Informácie: majklimova@gmail.com  
alebo 0904 887 239

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

PORADENSTVO V DOJČENÍ 
Silvia Pramuková - 0948 040 203,  
PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295,
Anna Ogurčáková - 0903 740 739.

MAĽOVANIE NA TVÁR
Objednávky: 0904 887 239.  
Poplatok: 12 €/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.

PONUKA ZÁUJMOVEJ  
ČINNOSTI 2015/2016 

A    atletika B   brušné tance ZŠ, SŠ  
 basketbal C  COUNTRY TANCE, 2. - 6. roč. 
ZŠ  cykloturistika D  dopravný F  florbal  
 futsal  fit lopty G  gitara začiatočníci a po-
kročilí H  hip-hop - tanečná skupina DENZZ 
INDUSTRY 5. - 9. roč. ZŠ, SŠ  HVIEZDIČKA 
MŠ J  JUMPING - cvičenia na trampolíne  JA-
ZYK ŠPANIELSKY, JAZYK TALIANSKY pre za-
čiatočníkov K  KARAOKE - SPEV 5. - 9. roč. 
ZŠ L   LATINOTANCE 5. - 9. roč. ZŠ  
M  MODERNÉ TANCE  miniherňa  MAŽO- 
RETKY 2. - 4. roč. ZŠ, 5. - 7. roč. ZŠ  MINIVO-
LEJBAL pre 4. - 5. roč. ZŠ  MIDIVOLEJBAL - 
4-kový volejbal pre 4. - 5. roč. ZŠ P  PLÁVANIE 
- pre ZŠ R  ROZTLIESKÁVAČKY S  stolný tenis 
 step - posilňovanie ZŠ, SŠ  SPOLOČENSKÝ 
TANEC - latino 2. - 4. roč. ZŠ  STONOŽKA - MŠ 
 SPINNING - 5. - 9. roč. ZŠ, SŠ T  turistika  
V  volejbal - ZŠ  volejbal SŠ 

Bližšie informácie o pravidelných stretnutiach  
- deň, čas poskytneme v CVČ ADAM Hutnícka 
ul., sídl. Západ I, Spišská Nová Ves, na tel. č.: 
053/442 37 58. PRIHLÁŠKY si vyzdvihnete na 
uvedenej adrese. 

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

V súvislosti so zavedením vlakov osobnej dopravy na trati 
Spišská Nová Ves – Levoča počas konania Levočskej 
púte v dňoch 4. a 5. júla 2015 oznamujeme, že:
• Vlaky budú jazdiť podľa cestovného poriadku a nebudú 

zastavovať na zastávkach Harichovce a Levočské Lúky. 
Vlaky do/z Levoče sú vedené tak, aby boli vytvorené 
prípoje v Spišskej Novej Vsi od/na vlakov hlavného ťahu 
Košice – Žilina – Bratislava.

• Cestujúci si cestovné lístky na vlak budú môcť zakúpiť 

v ktorejkoľvek stanici v pokladniciach (alebo priamo pri 
nástupe do vlaku v Spišskej Novej Vsi a v Levoči bez 
prirážky u sprevádzajúceho personálu).

• V ŽST Levoča bude pokladnica otvorená v sobotu 
4. 7. 2015 v čase 12.00 – 20.25 hod. a v nedeľu 
5. 7. 2015 v čase 6.00 – 16.25 hod.

• Kontrola cestovných dokladov bude prebiehať v Spiš-
skej Novej Vsi a v Levoči už pri nástupe do vlaku, resp. 
vo vlaku.

LEVOČSKÁ PÚŤ 2015

Vlaky nezastavujú v Harichovciach ani v Levočských Lúkach! Vo vlakoch platia štandardné tarifné podmienky.

Spišská Nová Ves – Levoča
Vlak

Spišská N. Ves Levoča
odchod príchod

8503   7:23   7:40
8507   9:15   9:32
8509 11:15 11:32
8511 13:19 13:36
8515 15:18 15:35
8517 17:15 17:32
8519 19:15 19:32

Levoča – Spišská Nová Ves  

Vlak
Levoča Spišská N. Ves
odchod príchod

8504   8:25   8:41
8506 10:25 10:41
8508 12:25 12:41
8512 14:28 14:44
8514 16:25 16:41
8516 18:25 18:41
8518 20:25 20:41

Nedeľa - 5. júl 2015

Spišská Nová Ves – Levoča   

Vlak
Spišská N. Ves Levoča

odchod príchod
8501   5:15   5:32
8503   7:23   7:40
8505   8:05   8:22
8507   9:15   9:32
8511 13:19 13:36
8513 14:08 14:25
8515 15:18 15:35

Levoča – Spišská Nová Ves 
Vlak

Levoča Spišská N. Ves
odchod príchod

8500   6:28   6:44
8502   7:43   7:59
8504   8:25   8:41
8508 12:25 12:41
8510 13:43 13:59
8512 14:28 14:44
8514 16:25 16:41

Sobota - 4. júl 2015
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Lienka
NOVOOTVORENÁ PREDAJNA

ODBORÁROV 45, SNV
0904 532 055

KLOBÚKY 
BIŽUTÉRIA

SPODNÁ BIELIZEN
PANCUCHY
PONOŽKY
PYŽAMÁ

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.

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

MsV č. 1 Novoveská Huta  27. 7. 2015

1.  Horská 60 16.00 - 16.15
2.  pri parku (námestie v Nov. Hute)  18.25 - 18.40
3.  pri pionierskom tábore 17.45 - 18.00
4.  Horská 35 a 50 16.45 - 17.00
5.  Kvetná 17 17.05 - 17.20
6.  pri Hasičskej stanici 18.05 - 18.20
7.  Tichá 10 16.20 - 16.35
8.  Kozákova vila 17.25 - 17.40
 
MsV č. 3 Ferčekovce   28. 7. 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   29. 7. 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   3. 8. 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)  29. 7. / 18.05 - 18.25

31.  Vajanského ul.  
(smer k stanici)  4. 8. / 18.25 - 18.45

32.  J. C. Hronského  3. 8. / 17.10 - 17.25
33.  Hviezdoslavova ul.  

- soc. zariadenie Katarínka  4. 8. / 18.00 - 18.20

MsV č. 9 Telep   4. 8. 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!

Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce 
vyhlasuje

9. ročník súťaže  
O najkrajší balkón 

a najkrajšiu predzáhradku.
Súťaž bude prebiehať  

od 1. 7. do 20. 8. 2015.
Výhercovia súťaže budú odmenení  

vecnými cenami.  
Výsledky súťaže budú uverejnené v Ičku 

a vývesných skrinkách vo Ferčekovciach.  
Ing. Ondrej Majerník, predseda MsV č. 3

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.

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. - 5. 7. 2015
TESCO, Medza 15, tel.: 053/417 68 84

6. - 12. 7. 2015
Bonus, Námestie SNP 2, tel.: 053/446 47 67

13. - 19. 7. 2015
Na Západe, Hutnícka 20, tel.: 053/429 87 10

20. - 26. 7. 2015
STATIM, Štefánikovo nám. 10,  

tel.: 053/442 82 77

27. - 31. 7. 2015
TESCO, Medza 15, tel.: 053/417 68 84

CANTUS VILLA NOVA, 
Miešaný spevácky zbor mesta 

Spišská Nová Ves 
pozýva spoluobčanov a milovníkov zborového 

spevu na spoločný koncert s miešaným  
speváckym zborom z Rakúska

E-chor Baden  
z Badenu pri Viedni

5. 7. 2015 (nedeľa) o 18.00 h 
v Koncertnej sieni REDUTY  

v Spišskej Novej Vsi
Vstupné dobrovoľné.
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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 doho-
dou. T.: 0949 259 692.

 Dám do prenájmu 1-izb. byt v RD pri sídl. Východ v SNV na 
poschodí, samostatný vchod, okrasná záhradka. 
T.: 0904 501 249.

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

 Predám 2-izb. byt aj s garážou, zrekonštruovaný v Rudňa-
noch. Cena 13 000 €, dohoda možná. T.: 0915 467 188.

 Prenajmem 2-izb. byt na Levočskej ul. v SNV. 
Informácie: po - pia: 14.00 - 17.00 h. T.: 0911 393 342.

 Predám 3-izb. byt na Zimnej ul. 62 m2 s balkónom. Cena 
dohodou. T.: 0949 182 002.

 Predám byt 4 + 1 na začiatku sídl. Mier. 
T.: 0944 545 302.

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

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

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

 Predám záhradku v lokalite Brusník za židovskými garážami 
o výmere 400 m2. Podpivničená drevená chatka a ovocné 
stromy. Cena dohodou. T.: 0911 354 490.

 Garáž na prenájom v centre mesta za Ul. Gorazdova. Ná-
jomné 49 €/mesačne. T.: 0915 278 503.

TRÁPIA VÁS BOLESTI?
VYSKÚŠAJTE SPA CENTRUM

A
KC

IA

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

Objednávky: 0917 507 854

masáže, sauny, vírivka jacuzzi
Uvolnovanie blokád
(chiropraxia) 10 €/os.

Klasická masáž 
25 min. 4 €/os.

3 €/os.Pre ZŤP a dôchodcov
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

 Predám garáž blízko centra mesta - Ul. Fraňa Kráľa. Garáž 
má montážnu jamu a pivnicu. Cena pevná: 11 000 €. 
T.: 0911 402 336.

 SVB ponúka na odpredaj priestory práčovne a sušiarne 
vhodné na prestavbu 1-izbového bytu - Banícka 22. 
T.: 0907 944 284. 

 Predám stavebný pozemok v chatovej oblasti Pod Teplič-
kou. T.: 0917 853 942.

 Plemenárske služby SR, š. p., Bratislava, Regionálne 
stredisko Prešov, pracovisko Spišská Nová Ves po-
núka na predaj dom s veľkou záhradou, súp. č. 3050 
na parc. č. 1343/5 v k. ú. Sp. Nová Ves. Adresa nehnu-
teľnosti - Duklianska 44, 052 01 Sp. Nová Ves. Informá-
cie poskytne Ing. Maroš Spišák - 0905 700 961 alebo  
Mgr. Jozef Jankovčin - 0905 700 959.

 Predám rodinný dom v Spišskej Novej Vsi. Len vážny záu-
jemca. T.: 0908 092 333.

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

 Prenajmem chatu Pod Tepličkou v peknom, tichom 
prostredí - obývačka, 2 spálne, kuchynka, jedálenský 
kút, veranda, sprchovací kút, teplá a studená voda, 
veľká terasa, altánok, pec, krb, hojdačka. 
T.: 0949 506 425.

 Ponúkam do prenájmu priestory kozmetičke v zabehnutom 
kozmetickom salóne. Cena dohodou. 
T.: 0915 943 791. 

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

 Darujem stánok pri detskej poliklinike. Pozemok 44 m2 si 
musíte kúpiť. Cena dohodou. Len vážny záujemca. 
T.: 053/442 73 72.

 Predám nové dojenie pre kozy a ovce cena 650 €. 
T.: 0907 181 800.

 Predám * chladničku s mrazničkou zn. ELEKTROLUX 
za 100 € * kolorterapiu - farebné sklíčka na biolampu zn. 
BIOPTRON. T.: 0940 752 583.

 Predám * Štefan Hoza - Ja svoje srdce dám * kanady č. 10 
* knihu Kámasútra. T.: 0918 160 610.

 Lacno predám značkové zachovalé oblečenie a obuv pre 
deti: 6 r. - chlapec, 8 r. - dievča. Možnosť nezáväznej ob-
hliadky kedykoľvek v centre mesta. Zavolajte a príďte sa po-
zrieť, určite si vyberiete. Cena 1 - 2 €/ks. T.: 0908 237 943.

KÚPIM / PRÁCA 

 Hľadáme pozemok na stavbu rodinného domu v SNV - lo-
kalita sídliska Východ, kasární. Uprednostníme odkúpiť časť 
veľkej záhrady, ktorá je vhodná pre stavbu. 
T.: 0918 735 710, 0915 339 325.

 Kúpim 2-izb. byt na E. M. Šoltésovej. T.: 0904 458 919.
 Kúpim 3 alebo 4-izb. byt v SNV, RK nevolať! 

T.: 0903 605 696.
 HOTEL ČINGOV Slovenský raj prijme brigádnika alebo 

brigádničku na letnú sezónu. Bližšie informácie hotelcin-
gov@hotelcingov.sk, 0915 103 054.

 Muž s ŤZP hľadá osobného asistenta, muža, vo veku 
30 - 45 rokov na cca 6 - 8 hod. denne. Os. as. by mal byť spo-
ločenský, bystrý, spoľahlivý, fyzicky zdatný, ochotný pracovať 
a majiteľ vodičského preukazu. T.: 0903 937 324.

 HĽADÁME PRACOVNÍKA ASISTENTA. Analytické mys-
lenie, logika, technické zameranie, výpočtová technika. 
SNV a okolie. T.: 0948 033 735 - volať po 12.00 h.

RÔZNE

 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. 
SERVISNÁ 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. 

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

 ODKUPUJEME AJ ZADLŽENÉ NEHNUTEĽNOSTI. 
T.: 0905 924 303.

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

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

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

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

 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové jadrá), re-
konštrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce 
(výmena batérií, WC, radiátorov, preplach. potrubia), re-
zanie do panelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh, 
sadrokartónu. T.: 0903 277 634.

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

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

 Vysokokvalitná kórejská kozmetika MISSHA - do-
stupná v predajni Ha Drogéria na sídl. Mier (pri Po-
travinách Milkagro). Možnosť zakúpiť i unikátne BB 
krémy, hlboko hydratujúce čistiace prípravky či ba-
vlnené masky. Viac o výrobkoch v predajni alebo na 
www.missha.sk, príp. na tel. č. 0903 811 689 alebo  
www.facebook.com/HaDrogeria.

 LINGVISTA - to sú najkvalitnejšie lingvistické služby 
v okrese: * PREKLADY (úradné aj neúradné) * VÝUČBA 
cudzích jazykov * TLMOČNÍCKE služby * DOUČOVANIE 
žiakov zo všetkých školských predmetov * testovacie 
centrum britského certifikátu City & Guilds. Duklianska 
1 (oproti Hotelu Metropol). T.: 0915 964 533, 
lingvista@lingvista.sk

 Ponúkam ubytovanie v TORNALI v areáli plážového kú-

paliska. 5-posteľová chatka so samostatnou kuchyňou 
a terasou. Cena chatky: 120 €/7 dní. 
T.: 0910 952 913. 

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

 POSTELE - MATRACE - veľký výber postelí, zdravot-
ných ortopedických matracov, vankúšov a paplónov náj-
dete v spálňovom štúdiu priamo v centre SNV: Letná 55 
- v budove ADAM (vo dvore). 
Otvorené: po - pi 9.00 - 17.00 h. T.: 0908 237 943.

 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.

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

 PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS, upratovacie 
služby pre vaše byty a firmy. Čistenie kobercov, podláh, 
nábytku, pravidelne i jednorázovo. 
T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891. 
www.upratovaniesnv.sk

 JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO, MZDY 
A PERSONALISTIKA, VEREJNÉ OBSTARÁVANIE. 
Ing. Mária Pokryvková. T.: 0907 395 225, 
e-mail: maria.pokryvkova@centrum.sk .

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

 „Ste zlatý“. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ * čistenie ko-
bercov, sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 100 % mik-
rovlnná likvidácia húb, plesní, červotočov * mikrovlnné 
sušenie muriva a iné. Viac: www.spisskanovaves.eu/In-
zercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262. 

 POZOR ZMENA! PREKLADY od 1. 7. 2015 zabez-
pečujeme flexibilne od 8.00 do 20.00 h na tel. č.:  
0911 747 639 alebo objednávkou cez iluminata@ 
iluminata.sk. VÝUČBU jazykov vám radi poskytneme vo 
vašich priestoroch. KAMENNÁ pobočka na Letnej 31 sa 
ruší, naše VYNIKAJÚCE SLUŽBY ostávajú. ILUMINATA 
team prekladateľov, tlmočníkov a lektorov.

 SERVIS IT a OPRAVY POČÍTAČOV, notebookov a tab-
letov, výmeny LCD displayov a ostatných komponentov 
PC. Inštalácia a konfigurácia pripojenia do internetu. Náj-
dete nás na fcb/kubsoft. T.: 0903 426 191, 
e-mail: kubsoft@azet.sk

 MAĽUJEM, OMIETAM, OBKLADÁM. RENOVUJEM kú-
peľne. www.murardanielsnv.wbl.sk. T.: 0904 185 527.

 PREDAJŇA - ELEKTRO NÁRADIE EXTRA, J. Fabiniho 
10, SNV (pri žel. stanici) ponúka: vŕtačky, brúsky, búracie 
kladivá a iné. Využite možnosť nákupu bez hotovosti len 
na OP cez Quatro. Doplnkové služby: opravy všetkých 
značkových náradí „servis“ a požičovňa.

 ZA ROZUMNÚ CENU - PRERÁBANIE BYTOVÝCH  
JADIER * INTERIÉR * EXTERIÉR * PRÁCA S KAMEŇOM * 
KOZUBY. Záruka 5 rokov. T.: 0944 461 159.
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od 1. 7. 2015 
Pondelok – Nedeľa

7:00 – 19:00 NOVÉ ZÁHRADNÉ
CENTRUMLetecká 35, Spišská Nová Ves

ZMENA

INZERCIA

Detský 
letný  tábor

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

1. 7. - 28. 8. 2015 
od 7:30 - 17:00 hod. (pondelok - piatok)

NAJVÄČŠIE NÁKUPNÉ A ZÁBAVNÉ CENTRUM NA SPIŠI

www.ocmadaras.skOC Madaras

Letné terasy 
už  otvorené!

Dovolenka 
začína v 
OC Madaras
PONUKY: 
• oblečenia 
• obuvi 
• športových potrieb 
• drogérie a kozmetiky 
• zdravotnícke potreby 



Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

ŠKODA Rapid alebo ŠKODA Rapid Spaceback teraz so štvorročnou zárukou, Financovaním
na jednotku a Originálnym príslušenstvom v hodnote až do výšky 500 € podľa vášho 
výberu. Navštívte vášho najbližšieho autorizovaného predajcu ŠKODA.

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Rapid: 4,4 – 5,8 l/100 km, 114 – 134 g/km. Ilustračné foto.

www.skoda-auto.sk

Originálne príslušenstvo až do výšky 500 € pre každého

VYBERTE SI Z PONUKY 
PRÍSLUŠENSTVA 
AŽ DO VÝŠKY 500 €

VYBERTE SI Z PONUKY 
PRÍSLUŠENSTVA 
AŽ DO VÝŠKY 500 €

BONUS 
NA PRÍSLUŠENSTVO

AŽ DO VÝŠKY

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:


