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DNI HUMORU NA SPIŠI

Humor je v živote človeka a spoločnosti veľmi dôležitý. Umož-
ňuje nám povzniesť sa nad bežný každodenný život a odpú-
tať sa od problémov. A práve humoru bolo v našom meste 
3. – 5. júla viac než dosť. „V minulosti, v deväťdesiatych 
rokoch, sa podobný festival v našom meste konal. Vtedy 
zaznamenal pozitívnu odozvu. Preto sme sa spolu s Mest-
ským kultúrnym centrom rozhodli o jeho oživenie. Začína 
leto, s ním prichádza akési uvoľnenie, oddych a k tomu 
patrí i dobrá nálada. Snáď sa nám prostredníctvom ponú-
kaných programov podarilo návštevníkom i Spišskonovo-
vešťanom vyčariť úsmev na tvári. Touto cestou sa chcem 
poďakovať všetkým zapojeným organizáciám na území 
mesta, hlavne Spišskému divadlu, ktoré napriek divadel-
ným prázdninám ponúklo dve obľúbené komédie, Ženský 
zákon po spišsky a Jánošík, alebo pravda je len jedna,“ 
uviedla Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primá-
tora mesta. 
Počas dvoch dní prebiehali rôzne podujatia na námestí 
v parku pri evanjelickom kostole, pri soche gen. J. Nálepku, 

pred Redutou či v kaviarni eLAra. Pred večerným výstupom 
na vežu Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovza-
tia Panny Márie si mohli návštevníci vypočuť príbeh lásky 
a prísneho stredovekého súdnictva z nášho mesta, o kto-
rom sa môžete dočítať aj v monografii Dejiny mesta Spišská 
Nová Ves.
Vernisážou odštartoval aj jubilejný 20. ročník výstavy Spiš-
ský salón kresleného humoru, ktorý v minulosti prebiehal 
v koncertnej sieni Reduty. Tento rok sa však koná pod holým 
nebom, v parku oproti Galérii umelcov Spiša. Salón prezen-
tuje grafické práce z predošlých ročníkov. „Prvý Spišský 
salón kresleného humoru sa konal v Dome kultúry ešte 
v roku 1988, kedy boli prezentované práce Ivana Popo-
viča. Odvtedy sme postupne uviedli spolu 19 salónov. Šlo 
o výstavy významných autorov, ako napríklad Konstantyn 
Kazanchev z Ukrajiny, Viktor Kubal, Adolf Brom, Jiří Sliva, 
Peter Kľúčik a ďalší. Tento rok bude akousi rekapituláciou 
a spomienkou na predchádzajúce ročníky a na všetkých 

Prvé júlové dni - 3. – 5. júla 2015 v Spišskej Novej Vsi vládla dobrá nálada. Stala sa 
totiž dejiskom humoristického festivalu pod názvom Dni humoru na Spiši. V rámci 
neho bol pripravený bohatý program, ktorý prebiehal hneď na niekoľkých miestach 
súčasne. Do podujatia sa zapojili viaceré organizácie z územia mesta Spišská Nová 
Ves. Napriek divadelným prázdninám aj Spišské divadlo, ktoré ponúklo obľúbené 
komédie, jednu dokonca v spišskom nárečí.

Teáter Komika – klaunov Adriána a Romana uvidíte aj na Dňoch mesta Spišská Nová Ves. 

(pokračovanie na 3. strane)

KAMEROVÝ SYSTÉM 
ROZŠÍRENÝ  
A ZMODERNIZOVANÝ
Mestské zastupiteľstvo ešte v minulom roku vyčlenilo pro-
striedky na modernizáciu kamerového systému vo výške 
70 000 eur. Úrad vlády pre prevenciu kriminality poskytol 
ďalších 8 000 eur. V súčasnosti prebieha postupná ob-
nova a rozšírenie zastaraného bezpečnostného systému.
„Modernizácia sa týka už existujúceho systému, od 
prenosových sietí, kamier až po záznamové zariadenia 
a ovládacie zariadenia. Dôjde i k rozšíreniu počtu kamier 
na sídliskách, ale i v samotnom centre mesta. V cen-
trálnej mestskej zóne sa uskutočňujú viaceré kultúrno-
-spoločenské a športové aktivity veľkého rozsahu, ako 
sú Spišský trh, Dni mesta, koncerty a mnohé ďalšie, pri 
ktorých je potrebné zabezpečiť dohľad nad verejným 
poriadkom. Navyše i počas víkendov sa v parkovej časti 
námestia združuje veľké množstvo mladých ľudí,“ objas-
ňuje Ing. Štefan Pohly, vedúci oddelenia vnútornej správy 
mestského úradu. 
Prínosom tejto modernizácie je zaznamenávanie preno-
sov nielen z otočných kamier, ktoré v minulosti niekedy 
nezachytili páchateľov trestnej činnosti, ale hlavne sníma-
nie statickými kamerami. „Ich výhodou je permanentné 
24-hodinové monitorovanie určeného priestoru prístup-

(pokračovanie na 3. strane)

V rámci rozšírenia kamerového systému boli inštalo-
vané kamery v parku pri Redute, Evanjelickom kosto-
le a na križovatke Zimnej a Konrádovej ulice.
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zobraci
VeslariB2 Bluegrass Akustick

Shamrock Redheads

Zahuraci

Country a.s.

COUNTRY SALOON
pozýva na:

V AMFITEÁTRI MADARAS PARKU

13:00 - 24:0015. AUGUST

PODPORNÁ AKCIA PRE ROZVOJ REMESLA
A SLOBODNÉHO PODNIKANIA MADARAS PARK

NADÁCIA 858 MÁ ZA CIEĽ PODPOROVAŤ VÝROBU A PROPAGOVAŤ PREDAJ SLOVENSKÝCH VÝROBKOV

Vyrábate vlastné výrobky?
Príďte sa nimi pochváliť a predať ich na SPIŠ fest

Predajcovia sa prihlásia do 10. Augusta na:

www.nadacia858.sk
registračný formulár

info@nadacia858.sk
0944 213 780

V CENE VSTUPNÉHO JE SYMBOLICKÝ DARČEK OD SLOVENSKÝCH VÝROBCOV
Úhradou vstupného sa podieľate na rozvoji myšlienky Nadácie 858
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devätnásť humoristov, z ktorých už, bohužiaľ, niektorí nežijú,“ informoval riaditeľ Mest-
ského kultúrneho centra Ing. Emil Labaj. Pozvanie na podujatie prijali výtvarníci Ivan Po-
povič a Ferdinand Majerech, ktorý sa so svojou tvorbou predstaví v nasledujúcom ročníku 
Spišského salónu kresleného humoru. Okrem vernisáže sa zúčastnili i večernej besedy v ka-
viarni eLAra pod názvom Drísty s humoristami. Tá bola spojená s autogramiádou autora 
a ilustrátora knihy receptov s názvom Ši to co ci šmakuje. Kúpiť si ju môžete v turistickom 
informačnom centre na Letnej ul. č. 49.
Samotné otvorenie Dní humoru na Spiši prebehlo 3. júla o 15.00 hod. na pódiu pred Re-

dutou. V rámci pripraveného programu sa vystriedalo viacero divadelných i humorných 
predstavení, 7 hudobných vystúpení a 4 stand up vystúpenia mladých. Pozvanie na 
podujatie prijalo viacero známych osobností.
„My východniari sme najzábavnejší a najhumornejší ľudia, aj keď často nemáme až tak 
dôvod sa smiať,“ uviedla počas otvorenia herečka Milka Zimková, ktorá sa v nasledujúci 
deň v Galérii umelcov Spiša predstavila hneď s dvoma monodrámami.
V humorne ladenom programe nesmel chýbať známy ľudový rozprávač Ander z Košíc: „Člo-
vek je jediný tvor na svete, ktorý sa dokáže smiať a mal by to využívať naplno v zamrače-
nom živote. Bez smiechu a bez humoru by sme boli strašne skoro starí.“
Do podujatia sa zapojili aj kultúrne zariadenia nachádzajúce sa v našom meste, ako Spišské 
divadlo, Galéria umelcov Spiša, Materské centrum Dietka, Divadlo Kontra, kaviareň 
eLAra, ZOO a Monkeyland. Okrem skvelých komédií boli pripravené i veselé animácie 
a tvorivé dielne. 
V rámci podujatia v priestore pred Redutou prebiehal počas všetkých dní Slovenský festival 
dobrého piva, jedla a hudby.
V sobotu 4. júla sa Madaras park premenil na rozprávkovú krajinu, kde mohli deti absolvovať 
dobrodružnú Cestu rozprávkovým lesom plnú rozprávkových bytostí a rôznych úloh. Po ich 
prekonaní získalo každé dieťa odmenu. V rámci zvýhodneného vstupného vo výške 3,30 eur 
pre dieťa do 15 rokov bol i vstup do ZOO a Lanového parku Monkeyland. 
Počas celého podujatia bola k dispozícii zľavnená turistická ponuka. V rámci nej mohli 
návštevníci absolvovať bezplatný výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska (okrem ve-
černých prehliadok), ďalej mali k dispozícii o 30 % zľavnený vstup do ZOO a 4. júla aj na 
letné kúpalisko.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja 
z programu Terra Incognita a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Edita Gondová, foto: autorka

ného verejnosti, vrátane spracovania záznamu,“ dopĺňa 
informácie náčelník mestskej polície JUDr. Michal Ko-
mara, PhD.
Kamerový systém bude monitorovať priestory prístupné 

verejnosti a v plnom rozsahu bude rešpektovať právo na 
ochranu súkromia a osobných údajov dotknutých osôb. 
Záznamy budú využívané predovšetkým pre účely trest-
ného a priestupkového konania. Systém bude nápomocný 
hliadkovej činnosti mestskej polície a umožní promptne 

zasiahnuť pri ochrane verejného poriadku. Nie menej vý-
znamným prínosom je prevencia pred páchaním protispo-
ločenskej činnosti.

Ing. Andrea Jančíková
vedúca kancelárie primátora

DNI HUMORU NA SPIŠI

KAMEROVÝ SYSTÉM ROZŠÍRENÝ A ZMODERNIZOVANÝ 

(dokončenie z 1. strany)

(dokončenie z 1. strany)

Herci Divadla Commedie Poprad v jednom z predstavení s názvom Zabíjačka.

Richard Pazera a Peter Karpinský v humornom historickom príbehu Tajná láska.

 Známa herečka Milka Zimková sa predstavila s dvomi monodrámami.

Najväčší úspech zožala folkovo-folklórna satirická skupina Drišľak.

V programe nesmel chýbať ľudový rozprávač Ander z Košíc.
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Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Sp. Novej Vsi žia-
dajú občanov o pomoc pri pátraní po svedkoch vážnej 
dopravnej nehody, ku ktorej došlo 3. júna 2015 v čase 
okolo 8.15 hod. na Mlynskej ul. Vodič nákladného moto-
rového vozidla zn. Liaz, ev. č. SN 223 AV s prívesom pra-
covného stroja viedol uvedené vozidlo po štátnej ceste 
č. III/53610, teda po Mlynskej ul. označenej ako hlavná 
cesta smerom ku križovatke so Sadovou a Tepličskou 
ul. Na tejto križovatke pri odbočovaní doľava na Teplič-
skú ul. z hlavnej cesty nedal prednosť v jazde protiidú-

cemu cyklistovi Igorovi D., ktorý viedol bicykel v smere 
od Sadovej ul. smerom na Mlynskú ul. po hlavnej ceste. 
V dôsledku toho cyklista narazil predným kolesom a ria-
didlami do zadného pravého blatníka vozidla zn. Liaz, 
následkom čoho spadol na zem a na zemi bol zachytený 
predným pravým kolesom prívesu pracovného stroja. Zo 
záverov lekárskej správy poškodený utrpel polytraumu, 
krainocerebrálne poranenie, kvantitatívnu poruchu ve-
domia – kómu, otvorené poranenie ľavej dolnej kon-
čatiny, teda úraz ťažký. Poškodený následkom zranení 

v nemocnici podľahol.
Polícia žiada občanov, ktorí sa vo vyššie uvedenom 
čase pohybovali okolo miesta dopravnej nehody 
a videli ako k dopravnej nehode došlo, alebo ak 
majú akékoľvek informácie o tejto dopravnej ne-
hode, aby ich poskytli na bezplatnom telefónnom 
čísle 158 alebo na ktoromkoľvek útvare PZ, prí-
padne na Odbore kriminálnej polície OR PZ v Spiš-
skej Novej Vsi, ktorý nehodu vyšetruje.

plk. JUDr. Jaroslav Dulík, riaditeľ OR PZ v SNV

Ide o novozriadenú službu Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ (OOCR 
SPIŠ) v spolupráci s OOCR Slovenský raj. Prevádzkuje ju spoločnosť eurobus, a. s., 
Košice, závod v Spišskej Novej Vsi s finančnou podporou Krajskej organizácie cestov-
ného ruchu Košický kraj (KOCR KK). 
Cieľom zriadenia letného autobusu je zvýšenie dostupnosti turistických mož-
ností najmä v území Slovenského raja, ako aj iných atraktivít a služieb aktívneho od-
dychu, relaxu po turistike, ako napr. ZOO či kúpalisko v Spišskej Novej Vsi, a tým 
i zvyšovanie počtu návštevníkov a turistov Spiša, Slovenského raja a okolia. 

Preprava prostredníctvom tohto autobusu dopĺňa počas dvoch letných mesiacov 
nedostatočnú ponuku verejnej osobnej dopravy a dopravných spojení v tomto turisticky 
významnom regióne. Letný autobus je ponúkanou službou zdarma pre ubytovaných 
hostí u ubytovateľov, ktorí sú riadnymi členmi OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský 
raj. Lístok zdarma majú tiež deti do 10 rokov a dôchodcovia. Pre ostatných je cena 
lístka 1 euro.
Akékoľvek otázky, informácie ohľadom premávky Letného busu posielajte na e-mailovú 
adresu info@spis-region.sk. Ing. Zuzana Záborská, OOCR Spiš

SPRAVODAJSTVO

POMÔŽTE PRI PÁTRANÍ

LETNÝ AUTOBUS NA SPIŠI A V SLOVENSKOM RAJI
Od soboty 4. júla 2015 premáva zo Spišskej Novej Vsi do Hrabušíc a Hrabušickej píly a späť Letný autobus ako nová služba turistom 
v letnej sezóne 2015. Letný autobus pre turistov a návštevníkov regiónu Spiša a destinácie Slovenský raj spája centrá turizmu a ubyto-
vacie lokality od Spišskej Novej Vsi cez Smižany, Košiarny briežok, Čingov, Spišské Tomášovce, Hrabušice, Podlesok a Hrabušickú pílu.
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Mapy Google si každý mesiac prezrie viac ako miliarda 
internetových používateľov. V rámci nich je k dispozícii 
populárna funkcia Google Street View, ktorá ponúka 
panoramatické zábery z rôznych kútov sveta. Vďaka nej 
sa môžu používatelia virtuálne preniesť na rôzne miesta. 
Na Slovensku začali Google Street View autá jazdiť v roku 
2012. Pomocou špeciálnej techniky na panoramatické 
snímanie ulíc zachytávali 19 dôležitých miest, medzi 
ktorými nechýbala ani Spišská Nová Ves. O rok na to už 
boli snímky dostupné pre širokú verejnosť. Vyhľadávací 
gigant zaradil Slovensko medzi krajiny, ktoré nasnímal 
aj v rámci špeciálnych zbierok. Patria sem historické, 
kultúrne a prírodné krásy, ktoré sú nedostupné pre autá. 
Na snímanie bola v takomto prípade použitá špeciálne 
upravená trojkolka vybavená kamerovým systémom 
a tzv. trekker (batoh) na snímanie turistických trás 
určených chodcom. Nasnímané tak boli Slovenský 
raj, Vysoké Tatry či Oravský hrad. Najnovšie Google 

obohatil populárnu službu Street View aj o 34 nových 
lokalít Slovenska. Záujemcovia sa tak môžu virtuálne 
poprechádzať už aj po spišskonovoveskej zoologickej 
záhrade či po Spišskom hrade. „Veľmi nás teší, že sa 
nám Trekker a Trolley podarilo priviesť na Slovensko 
a obohatiť tak Street View mapu Slovenska o ďalšie 
turisticky významné miesta vrátane interiérov 
krásnych slovenských kultúrnych pamiatok,“ uviedol 
v tejto súvislosti produktový manažér Google v Zürichu 
Jarda Bengl.
Google takisto prvýkrát zverejnil najpopulárnejšie slo-
venské turistické destinácie, ako aj najvyhľadávanejšie 
slovenské Street View panorámy. V kategórii prírodné 
krásy a kultúrne pamiatky sú v mapách Google na 
Slovensku najvyhľadávanejšími Spišský hrad, Boj-
nický zámok a Slovenský raj.
 Eda, foto: Peter Olekšák

Areál letného kúpaliska tvorí 
50-metrový bazén s hĺbkou 
vody 180 cm a tri neplavecké 
bazény s teplotou vody 27 °C. 
Pre návštevníkov sú okrem toho 
k dispozícii aj plážové ihriská 
a množstvo bufetov s občerstve-
ním. Oproti predchádzajúcim 
rokom došlo k navýšeniu cien 
vstupného o 1 euro. „Vstupné 
sa nemenilo od 1. júna 2009. 
Hlavným dôvodom je zvýšenie 
ceny elektrickej energie po 
odstavení kogeneračnej jed-
notky, čo je ročne navýšenie 
nákladov o približne 32 tisíc eur,“ vysvetlil riaditeľ Správy telovýchovných zariadení Ján Magdoško.
Dospelí tak za vstup na kúpalisko zaplatia 3,50 eur. Vstupné pre deti vo veku od 6 do 15 rokov, osoby nad 62 ro-
kov a držiteľov preukazu ZŤP-S je vo výške 2,80 eur. Výnimku tvoria občania Spišskej Novej Vsi, ktorí po predložení 
dokladu totožnosti s fotografiou získajú zľavu 1 euro. V porovnaní s inými mestami dospelá osoba zaplatí 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.
Náklady na prevádzku letného kúpaliska ročne činia 605 000 eur. „Vlastné príjmy sú vo výške 233 000 eur, 
čo predstavuje 38,51 percent. Zvyšok vo výške 372 tisíc eur, čo je v percentuálnom vyjadrení 61,49 percent, 
sú dotácie mesta,“ doplnil ďalej J. Magdoško.
Mesto Spišská Nová Ves však okrem toho zo svojho rozpočtu poskytuje aj iné dotácie. Na mestskú hromadnú do-
pravu v tomto roku prispeje čiastkou vo výške približne 719 000 eur a na prevádzku športovísk využívaných športo-
vými klubmi v správe STEZ sumou 257 580 eur. Eda
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OZ činnosti OR PZ v SNV
Obvinený M. H. zo SNV 13. 6. 2015 cúval s osob-
ným motorovým vozidlom Volkswagen GOLF od 
pohostinstva na Brezovej ul., pričom si pri cúvaní 
nevšimol za sebou odparkované osobné motorové 
vozidlo Renault Laguna, do ktorého narazil ťažným 
zariadením svojho vozidla. Po dopravnej nehode 
bol podrobený dychovej skúške, pri ktorej mu bola 
nameraná hodnota 1,36 mg/l alkoholu v dychu. 
Dopravnou nehodou spôsobil na vozidle Renault 
Laguna, celkovú škodu cca 150 eur, bez spôsobe-
nia ujmy na zdraví inému. Poverený príslušník ODI 
OR PZ SNV M. H. vzniesol obvinenia za prečin 
ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky. 

16. 6. 2015 na OO PZ SNV oznámil S. L. zo SNV, 
že v dobe od 15. 6. 2015 do 16. 6. 2015 počas 
rekonštrukcie elektrickej prípojky na Lesnej ul. 
doposiaľ neznámy páchateľ neznámym spôsobom 
a predmetom odsekol a následne odcudzil 17 ks 
medených káblov v celkovej dĺžke 34 m, ktoré 
neboli napojené na elektrickú sieť. Poškodil tým 
600 m medeného káblu medzi nízko napäťovou 
prípojkou a bytovým domom Lesná ul., čo má za 
následok jeho celkovú výmenu bez možnosti opra-
vy. Pre poškodenú spoločnosť spôsobil škodu vo 
výške 2 200 €. Vec realizuje OO PZ SNV ako po-
škodzovanie cudzej veci.

M. M. zo SNV za obdobie mesiacov júl 2012 až 
december 2013 a marec 2014 až november 
2014 na presne nezistených miestach ako osoba 
zodpovedná za odvod poistného platiteľa – 
podnikateľského subjektu si nesplnil svoju zákonnú 
odvodovú povinnosť vyplývajúcu mu zo zákona 
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
voči Sociálnej poisťovni, pobočke Spišská Nová 
Ves. Nezaplatil za seba ako samostatne zárobkovo 
činnú osobu v dňoch splatnosti mesačné poistné 
na sociálne poistenie, konkrétne za obdobie od 
7/2012 do 6/2013 mesačne vo výške 186,85 €, 
za obdobie od 7/2013 do 12/2013 mesačne 
vo výške 130,27 €, za obdobie od 3/2014 do 
11/2014 mesačne vo výške 133,42 €, a teda 
celkovo sumu 4 224,60 €, hoci v lehote splatnosti 
poistného za jednotlivé obdobia mal dostatočné 
finančné príjmy z podnikania a teda mal dostatok 
finančných prostriedkov na jeho úhradu. Poverený 
príslušník OO PZ SNV mu vzniesol obvinenie za 
prečin nezaplatenie dane. 

Doposiaľ neznámy páchateľ 27. 6. 2015 na lúke 
v lesnej časti zvanej Šulerloh v k. ú. mesta SNV od-
cudzil voľne položený ruksak, v ktorom bol zväzok 
kľúčov, deodorant, balenie cukríkov, peňaženka 
s osobnými dokladmi a finančná hotovosť vo výške 
515 €. Pre poškodeného J. S. zo SNV spôsobil 
škodu vo výške 544,45 €. Poverený príslušník OO 
PZ SNV v danej veci začal trestné stíhanie za pre-
čin krádež. 

Doposiaľ neznámy páchateľ v presne nezistených 
časoch 25. 6. 2015 na parkoviskách ulíc Sloven-
skej, Kollárovej, Koceľovej a Českej nezisteným 
spôsobom a predmetom poškriabal lak karosérií 
na rôznych častiach tam odstavených štyridsia-
tich motorových vozidiel. Jednotlivým vlastníkom 
vozidiel spôsobil celkovú škodu vo výške najme-
nej 1 600 eur. Skutočnosť oznámil 25. 6. 2015  
Ing. P. H. zo SNV. Vec realizuje OO PZ v SNV.  
27. 6. 2015 bolo vo veci začaté trestné stíhanie za 
prečin poškodzovanie cudzej veci.

Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 22. 6. 
2015 do 30. 6. 2015 z nezaistených spoloč-
ných priestorov pivníc v obytnom bloku na Triede  
1. mája bez násilia ukradol voľne uložený horský 
bicykel zn. KTM Penny Lane. Pre poškodeného  
J. L., bytom SNV, vznikla škoda 399 eur. Vec rea-
lizuje OO PZ SNV ako prečin krádeže.

Z činnosti MsP v SNV
Hliadka MsP zasahovala 17. 6. 2015 o 4.20 hod. 
v mestskom parku na Radničnom námestí, kde sa 

SPRAVODAJSTVO

STREET VIEW OBOHATILI O ĎALŠIE 
SLOVENSKÉ LOKALITY

SEZÓNA NA LETNOM 
KÚPALISKU JE V PLNOM PRÚDE

Google obohatil populárnu službu Street View o ďalšie panoramatické snímky zo Slo-
venska. Medzi 34 novými lokalitami je aj spišskonovoveská ZOO či Spišský hrad. Ten 
patrí spolu so Slovenským rajom medzi tri najvyhľadávanejšie prírodné krásy a kultúrne 
pamiatky v mapách Google na Slovensku.

Počas horúcich letných dní hľadá väčšina ľudí osvieženie vonku pri vode. Letné kúpa-
lisko v Spišskej Novej Vsi v tomto roku vďaka priaznivému počasiu otvorilo svoje brány 
pre verejnosť už 6. júna s týždenným predstihom. Kvôli zvýšeniu nákladov na elektrickú 
energiu došlo k miernej úprave cien vstupného. Neplatí to pre občanov mesta, ktorí majú 
po predložení dokladu totožnosti zľavu – 1 euro.

Spišský hrad

Vodná nádrž Blajzloch 
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jetku a tiež so dožadoval hospitalizácie na psych. 
oddelení. Jednalo sa o P. B. zo SNV. Menovaného 
hliadka ukľudnila, odporučila mu možné riešenia 
jeho problémov a muž následne po kontaktovaní 
sa s rodinou odišiel domov.

Hliadka MsP preverovala 19. 6. 2015 o 11.10 hod. 
tel. oznámenie o fyzickom napádaní dvoch mužov 
pri budove hlavnej pošty na Štefánikovom nám. Na 
mieste bolo zistené, že sa jednalo o značne etaly-
zované osoby D. G. a G. K., obaja zo SNV. Medzi 
oboma dochádzalo k rodinným nezhodám, hliadka 
situáciu na mieste ukľudnila, nik nebol zranený 
a taktiež nik z menovaných nechcel podať ozná-
menie. Po ukľudnení situácie obaja z miesta odišli.

Na základe telefonického oznámenia občana 
hliadka 19. 6. 2015 o 20.55 hod. preverila na 
Strojníckej ul. oznámenie, podľa ktorého v spoloč-
ných priestoroch bytovky dochádza k vzájomnému 
fyzickému napádaniu dvoch mladíkov a poškodzo-
vaniu dverí v spoločných priestoroch. Hliadka MsP 
na mieste zistila, že došlo k poškodeniu - vykop-
nutiu výplne dverí spoločných priestorov bytovky 
a tiež k fyzickému napadnutiu L. R. zo Smižian 
pánom M. S. zo SNV. K zraneniu osôb nedošlo, 
napadnutý odmietol k veci podať oznámenie a od-
mietol konanie vo veci priestupku proti občianske-
mu spolunažívaniu. Nakoľko došlo k škode na ma-
jetku spoločenstva vlastníkov bytov, vec je šetrená 
ako priestupok proti majetku.

23. 6. 2015 o 00.45 hod. na základe telefonic-
kého oznámenia N. Ž. zo SNV, že jej druh, s kto-
rým žije v spoločnej domácnosti, vyvoláva hádky 
a deti nemôžu spať, hliadka na mieste zistila M. T. 
zo SNV. Menovaný sa už v byte nenachádzal, bol 
pred obytným blokom. Na mieste uviedol, že po 
drobnej hádke z bytu odišiel, aby nevyvolával ďal-
šie konflikty. Vec ukončená servisom, nakoľko nik 
nepodal oznámenie.

Hliadka MsP 25. 6. 2015 o 22.50 hod. na zákla-
de telefonického oznámenia občana riešila na Tr. 
1. mája zistený priestupok proti verejnému poriad-
ku, ktorého sa dopustila E. J. zo SNV. Menovaná 
rušila nočný kľud búchaním na parapetnú dosku 
prízemného okna bytového domu na uvedenej ulici, 
čím narúšala spánok občanov. Náprava zjednaná 
na mieste, priestupok riešený v kompetencii MsP.

Na útvare MsP odovzdal 28. 6. 2015 o 10.00 hod. 
J. M. zo SNV zraneného sokola – myšiara, ktoré-
ho našiel pri ceste. Cestou stálej služby MsP bola 
kontaktovaná službukonajúca zamestnankyňa 
Správy NP Slovenský raj, ktorá si sokola prevzala.

Na Brezovej ulici hliadka MsP preverila 30. 6. 
2015 o 23.20 hod. podozrivú osobu M. R. zo 
SNV. Menovaný tlačil vozík, na ktorom mal polo-
ženú asi 7 m železnú rúru o priemere asi 150 mm. 
Keď spozoroval hliadku pokúsil sa schovať medzi 
garáže. Pôvod uvedenej veci vysvetliť odmietol. 

Hliadka MsP na základe telefonického oznáme-
nia zistila, že 2. 7. 2015 o 5.45 hod. a 5. 7. 2015 
o 11.00 hod. sa na Poddunajskej ul. voľne pohybu-
je stádo kráv. Vec bola oznámená majiteľovi, ktorý 
zabezpečil ich ustajnenie.

Hliadka MsP preverovala 5. 7. 2015 o 17.10 hod. 
tel. oznam, že na Dunajskej ul. ostalo znečistené 
detské ihrisko a taktiež aj parkovisko, ktoré zne-
čistili exkrementami kravy, ktoré ušli Ľ. P. zo SNV. 
Nakoľko sa jeho rodina nachádzala mimo SNV, bol 
Ľ. P. tel. vyrozumený, aby ihneď v pondelok ráno, 
t. j. 6. 7. 2015 znečistené priestranstvo upratal. 
Z miesta bola zhotovená fotodokumentácia.

Straty a nálezy
20. 7. 2015 okolo 20.00 hod. bol nájdený na 
parkovisku na Školskej ulici zväzok kľúčov 
v počte 5 ks a jeden elektronický čip. Nález 
je uložený na útvare MsP v SNV. IC 1612-2015

Tretí rok po sebe sa v centre mesta predstavili mladí vý-
tvarníci z vysokých umeleckých škôl na Slovensku. Ďalší 
ročník výstavy weKLADY sa uskutočnil vo výkladoch ob-
chodov v centre Spišskej Novej Vsi od 11. do 26. júla 
tohto roku. 
„Myšlienka vystavovať obrazy vo výkladoch prevádzok 
v centre nášho mesta nás neopustila ani tento rok. 
Rozhodli sme sa predstaviť tvorbu štyroch mladých 
umelcov. V Spišskej Novej Vsi vystavuje Roman Ďu-
ríček, Patrik Kucha, Dominika Brečková a Ernest Be-
vilaqua. Tento rok sme mysleli hlavne na výraznosť 
obrazov v jednotlivých výkladoch, takže sme vyberali 
čo najväčšie formáty výtvarných diel,“ hovorí Martin 
Kacvinský, ktorý spoločne s Tomášom Melikantom 
weKLADY organizuje už niekoľko rokov.
Myšlienka premeniť komerčné priestory v centre mesta 
počas niekoľkých týždňov na galériu vznikla u nás doma, 
ale konečnú podobu dostala na Akadémii umení v Ban-

skej Bystrici. „Z roka na rok sa snažíme tento projekt 
inovovať a nájsť ďalších nadšencov, ktorí by nám s ním 
pomohli. Tento rok sme na to nemysleli, ale počas ďal-
ších rokov by sme chceli realizovať weKLADY počas 
Dní humoru na Spiši, kedy môže mať oveľa väčšiu odo-
zvu,“ uviedol M. Kacvinský.
Tento rok sa obrazy objavili na desiatich miestach v cen-
tre, nadšenci výtvarného umenia si ich môžu vychutnať 
v lekárni, predajni textilu, zlatníctve, obchode s knihami 
alebo vo vinotéke. „Nie som zo Spišskej Novej Vsi 
a som veľmi prekvapený, aké námestie tu máte. Som 
rád, že môžem svoju tvorbu prezentovať počas we-
KLADOV. Ako začínajúci umelec chcem svoj koncept 
a filozofiu tvorby konfrontovať čo najčastejšie. A to mi 
tento projekt dovoľuje,“ dodal jeden z autorov Roman 
Ďuríček počas vernisáže, ktorá sa uskutočnila 11. júla 
v MIŠ MAŠ Café, kde ju okrem umelcov otvorila aj ka-
pela Ten more minutes a Adnan Akram, ktorý prevzal 
nad výstavou (spolu s poslancom KSK S. Vospálekom) 
záštitu. (rep)

Spoločnosť Embraco už 7 rokov podporuje environmentálne projekty materských a základných škôl v Spišskej Novej 
Vsi a okolí. Základná škola Komenského 2 sa stala držiteľom Ceny za najlepšiu prezentáciu. Prezentácia bola 
zameraná na nápaditú, vynaliezavú a objavnú recykláciu predmetov z domácností, ktorú prezentovali žiačky školy Nina 
Hamráková a Zoja Iľašová. Zámerom šesťtýždňovej práce bolo nielenže minimalizovať a recyklovať odpad, ale znova 
ho použiť, dať mu druhú šancu. Realizátorom projektu sa podarilo pozmeniť pohľad rodičov, pedagógov, ale predovšet-
kým žiakov na vyprodukovaný odpad prostredníctvom vybudovania oddychovej zóny z odpadového materiálu. Snahou 
autoriek projektu Mgr. R. Dračkovej, Mgr. M. Štubňovej a PaedDr. M. Dugasovej bolo žiakom zdôrazniť prioritu opä-
tovného používania odpadu 
pred jeho recykláciou. 
„V projekte sa bude pokra-
čovať opäť v septembri, ná-
padov je veľa a odpadu ešte 
viac. Samozrejme, bez spo-
lupráce ostatných kolegov, 
rodičov, a hlavne žiakov, by 
nebolo možné zrealizovať 
tak nádhernú oddychovú 
zónu, ktorá skrášľuje pro-
stredie školy. Všetkým zú-
častneným veľká vďaka za 
pomoc, podporu a vynalo-
žený čas,“ dodala na záver 
jedna z autoriek projektu 
PaedDr. Dugasová. 

VÝKLADY SA OPÄŤ ZAPLNILI 
VÝTVARNÝMI DIELAMI MLADÝCH

DRUHÁ ŠANCA PRE ODPAD
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YPočas mája prebiehala celoslovenská súťaž Do 
práce na bicykli, do ktorej sa zapojilo 55 samo-
správ, medzi nimi i Spišská Nová Ves. V rámci nej 
v uliciach nášho mesta najazdilo 19 ľudí v 7 prihlá-
sených tímoch spolu 892,5 kilometrov a ušetrili  
tak 240,4 kg nevyprodukovaného CO2. Z nich naj-
viac kilometrov najazdil Racing Team ZŠ Hutníckej, 
a to 300 km a spomedzi jednotlivcov Zlatica Rut-
kayová 100,2 km.

Členovia Mestskej organizácie Jednoty dô-
chodcov na Slovensku sa zúčastnili na zaujíma-
vých aktivitách. 30. 5. stretnutie čitateľov časo-
pisu Krásy Slovenska a turistov na Poľane. 3. 6. 
výlet vlakom na Šarišský hrad. 24. 6. autobusový 
zájazd: Morské oko – Sninský kameň. Turisti prešli 
cez Sninský kameň do Zemplínskych Hámrov. Os-
tatní účastníci si pozreli zaujímavosti v Humennom 
(kaštieľ, skanzen, kde je aj historický drevený kos-
tol z Novej Sedlice).

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnu-
tím a Domov sociálnych služieb Náš dom pripravili 
12. 6. v Multicentre vernisáž výstavy pod názvom 
Face to face. Prezentované na nej boli práce ľudí 
s mentálnym postihnutím z celého Košického sa-
mosprávneho kraja.

Jednota dôchodcov Slovenska podporuje vzdelá-
vanie svojich členov na všetkých úrovniach. Zvlášť 
sa teší Univerzitám tretieho veku a ich aktivitám. 
V tomto roku zájazdu do Južných Čiech, ktorý 
uskutočnila UTV UMB v Banskej Bystrici, detašo-
vané pracovisko Poprad, 12. – 14. 6., sa zúčast-
nili M. Borská, M. Ivanovová aj Mgr. J. Prochotská 
i Mgr. R. Wencelová, ktoré aj 19. 6. slávnostne 
promovali v Banskej Bystrici.

Fanúšikovia rockovej hudby si 13. 6. v Madaras 
parku prišli na svoje. Konal sa tu totiž tradičný fes-
tival pod názvom Spiš Rock Fest. Jeho hlavnou 
filozofiou je poskytnúť priestor na prezentáciu pre 
mladé začínajúce rockové kapely. Pred domácim 
publikom sa tak predstavili skupiny ako Bigľayz, 
Stopové prvky asfaltu, Holy Fuckt!, Cliftons, Ničiteľ 
a The Kowal Chicks. Festival vyvrcholil vystúpením 
maďarskej formácie The Mighty Fishers a potom 
už pokračoval v nočných kluboch až do skorých 
ranných hodín.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých a Klub detí 
a mládeže zorganizovali 13. 6. na Tatrane Športo-
vý deň. V rámci neho si prišlo zmerať sily 21 hen-
dikepovaných športovcov. Rodičia pre ne pripravili 
5 disciplín. Zahrať si mohli aj hru Človeče, nehne-
vaj sa, kde figúrkami boli samotné deti. Akcia sa 
pravidelne koná už dve desaťročia a vystriedalo sa 
na nej už množstvo detí.

Základná umelecká škola v Sp. Novej Vsi s blí-
žiacim sa koncom školského roka zorganizovala 
16. 6. v Koncertnej sieni Reduty Záverečný kon-
cert ZUŠ. V rámci neho svoj talent predviedli žiaci 
hudobného a tanečného odboru. Hneď na druhý 
deň škola pripravila tiež vernisáž výstavy prác žia-
kov výtvarného odboru.

V Spišskom osvetovom stredisku bola 16. 6. 
otvorená výstava okresnej výtvarnej súťaže pod 
názvom Ekovýkres, ekoplagát 2015. Do súťaže 
prispeli 171 prácami žiaci základných, umeleckých 
škôl i deti z autistických tried v okrese Sp. Nová 
Ves. Tie najlepšie z nich boli počas vernisáže 
ocenené. Víťazmi v jednotlivých kategóriách 
sa stali Štefan Kroščen a Dávid Lučivjanský 
z Hrabušíc, Eliška Marciová a Viktória Kršiaková 
zo ZUŠ v Sp. Novej Vsi. Ocenenie si prevzal aj 
Šimon Maceják v kategórii deti z autistických tried. 
Cieľom bolo, aby si každý žiak uvedomil, že sa 
musíme v prírode správať zodpovedne, ak chceme 
vidieť v budúcnosti svoje obľúbené zvieratá živé 
a prostredie zachované. Výstavu si môžete pozrieť 
do 14. 8.

Spišská knižnica v spolupráci s Petrom Hamro-
zim z Českej biblickej spoločnosti zorganizovali 

Spišských 333 EXTREME je 
nonstop pretek určený pre nad-
šencov horskej (MTB) cyklistiky, 
ktorí sú odhodlaní zabojovať na 
bicykli s prírodou Spiša aj na hra-
nici svojich možností.
„Keď si myslíš, že už nemôžeš, 
môžeš ešte trikrát toľko!“
Spišských 333 EXTREME je ob-
rovskou výzvou, pri ktorej otes-
tuješ sám seba, zabojuješ so 
svojím ja v extrémne náročnom 
preteku bez podpory. Siahneš 
na dno svojich fyzických aj psy-
chických síl, ale v cieli sa všetko 
premení na pocit skutočného 
uspokojenia, nielen z preteku, 
z poznania krásy hôr na Spiši, 
ale aj z poznania nových priate-
ľov a ich životnej filozofie.
Novinka! Tento ročník sme zara-
dili aj skrátenú verziu trate! Máte 
teda na výber buď plnú verziu 
333 km alebo skrátenú trať. Štar-
tujeme 31. 7. 2015 o 9.00 hod. 
v Spišskej Novej Vsi.
Nezáleží na poradí v cieli, ne-
záleží na cenách. Tvojím víťaz-
stvom bude absolvovanie tohto 
krásneho extrémneho preteku 
po vybraných existujúcich i no-
vých cyklotrasách Spiša, ktorý 
organizuje Oblastná organi-
zácia cestovného ruchu SPIŠ  
(www.spis-region.sk).
Spišských 333 EXTREME je nie-
len pretek a test vlastného cyklistického umenia a síl.
Propozície nájdete na http://www.333.spis-region.sk/download/spisskych333EXTREME.pdf. 

SPIŠSKÝCH 333 EXTREME
Novinka! Tento ročník sme zaradili aj skrátenú verziu trate! Máte teda na výber buď plnú 
verziu 333 km alebo skrátenú trať. Štartujeme 31. 7. 2015 o 9.00 hod. v Spišskej Novej 
Vsi.

Od začiatku mája robí v Európe nášmu mestu dobré 
meno internetový startup, pri ktorého zrode stáli i dvaja 
Spišskonovovešťania Martin a Andrea Zahurancovci. 
„Startup je anglický výraz označujúci firmu v počiatoč-
nej fáze svojej činnosti. Presnejšie vysvetlenie by však 
bolo, že startup je dočasná organizácia, ktorá sa snaží 
dosiahnuť svoj cieľ bez toho, aby vopred poznala ove-
rený postup. Práve prívlastok ,dočasná‘ odlišuje star-
tup od malej firmy. Startup je vytvorený za účelom 
bleskurýchleho rastu a jeho cieľom je teda ultimátne 
sa tohto titulu čo možno najskôr zbaviť. Startup vyu-
žíva neoverené postupy, učí sa za behu na vlastných 
chybách a vzrušenie z rapídnej expanzie preferuje 
pred stabilitou,“ vysvetlil M. Zahuranec. 
Martin po ukončení Gymnázia na Javorovej ulici odišiel 
študovať do Viedne. Od roku 2012 pracoval v juhový-
chodnej Ázii. Andrea ukončila rovnakú školu o dva roky 
neskôr a univerzitu si taktiež zvolila v hlavnom meste 
Rakúska. „Myšlienka vznikla, keď som počas pôso-
benia v Malajzii stretol Yassaman, spoluzakladateľku 
Eyerim. Ja som mal skúsenosti s technickou správou 
internetového obchodu a organizáciou logistiky, ona 
pracovala viac ako dva roky v oblasti predaja a mar-
ketingu. Jeden teda vedel, ako objednávky získať 
a druhý ako ich spoľahlivo vybaviť. Pre predaj slneč-
ných okuliarov sme sa rozhodli, pretože sme presved-
čení, že očná optika sa práve nachádza na začiatku 

transformácie smerom k internetovému predaju - rov-
nako, ako sa to pár rokov dozadu stalo s knihami,“ 
uviedol v tejto súvislosti Martin.
Štvorčlenný tím má viac ako päť rokov skúseností s on-
line biznisom, z toho viac ako dva roky s predajom lu-
xusných okuliarov. Ambiciózny projekt spočiatku rástol 
len z entuziazmu a úspor zakladateľov. Tí sa vo februári 
dohodli s prominentným slovenským investičným fon-
dom Neulogy VC na investícii, ktorá umožnila naštarto-
vať raketovú expanziu. „Na začiatky si ani nemusíme 
spomínať - obdobie, kedy sme si pamätali meno kaž-
dého zákazníka a oslavovali každú novú objednávku, 
bolo len pár týždňov dozadu. Ako snáď každý, kto sa 
rozhodne začať s podnikaním, sme si prešli obdobím, 
kedy sme boli finančne i psychicky vo veľmi náročnej 
situácii. Zlomovým bodom však bolo získanie investí-
cie, ktorá nám momentálne umožňuje plne sa venovať 
tomu, čo nás neuveriteľne baví a napĺňa - bez nutnosti 
myslieť na ,zadné dvierka‘,“ skonštatoval Martin.
Na napredovaní novoveskej firmy sa dnes podieľa tím 
zložený z viac ako 10 národností. V tomto momente svoje 
produkty firma predáva v deviatich krajinách Európy a jej 
trhová valuácia prevyšuje 800 000 eur. „Radi dokazu-
jeme, že i na Slovensku sa so skvelými ľuďmi dajú bu-
dovať skvelé veci. Svoje rozhodnutie neuprednostniť 
Bratislavu pred naším mestom ako sídlo spoločnosti 
si nevieme vynachváliť,“ dodal na záver Martin. 

VEĽKÉ ÚSPECHY MLADÝCH 
PODNIKATEĽOV ZO SPIŠA
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na Spiši. V rámci neho tu prebiehala výstava vzác-
nych exponátov z rôznych knižníc a súkromných 
zbierok. Okrem toho priniesol aj celý rad sprievod-
ných programov. Medzi nich patrili rôzne besedy 
a prednášky. Spestrením bol ekumenický koncert 
sakrálnej chrámovej piesne pod názvom Pôjdeme 
do domu Pánovho, ktorý sa konal 17. 6. v grécko-
katolíckom Chráme Premenenia Pána.

18. 6. OO JDS organizovala v spolupráci s MO 
JDS Krompachy 9. ročník okresných športo-
vých hier. Za organizátorov Mgr. J. Brezovský 
a predseda MO JDS Krompachy J. Žiška. Sláv-
nostné otvorenie uskutočnil predseda Ing. L. Dula. 
MO JDS získala 12 medailí. Najúspešnejším špor-
tovcom bol P. Barilla so 4 medailami a E. Plačko 
s 2 medailami. J. Maniak, J. Katrenič, J. Repaský, 
E. Hripková, Z. Barillová, Mgr. J. Prochotská získali 
po jednej.

V Galérii netradičných remesiel na Letnej ul. 18. 6. 
odštartovala vernisážou predajná výstava pod ná-
zvom Textilné čarovanie. Prezentované na nej 
boli výsledky tvorivej činnosti klientov domovov so-
ciálnych služieb zo Sp. Novej Vsi a okolia.

V májovom vydaní Ička sme informovali o úspeš-
nom projekte Poradenské centrum HANA. Občian-
ske združenie HANA na projekt získalo grant vo 
výške 90 % z celkových oprávnených výdavkov, čo 
predstavuje 57 855 €, z Úradu vlády SR a Nórske-
ho finančného mechanizmu. Vo štvrtok 18. 6. prijal 
primátor mesta Ján Volný v obradnej sieni Radnice 
expertnú skupinu z Nórska a z Úradu vlády SR. 
Uvedená návšteva do nášho mesta zavítala, aby sa 
oboznámila z činnosťou uvedeného združenia.

18. a 19. 6. v Sp. Novej Vsi prebiehal pilotný pro-
jekt pod názvom Slovensko-maďarské dni mo-
derného vzdelávania. Program konferencie začal 
prezentáciami siedmich prihlásených stredných 
škôl z Maďarska a Slovenska. Súčasťou podujatia 
boli aj tréningy komunikačných zručností. Účast-
níci absolvovali tiež prehliadku mesta a Galérie 
umelcov Spiša. Hlavnou myšlienkou projektu bola 
vzájomná výmena skúseností v oblasti vzdelávania 
a propagácia škôl.

Galéria umelcov Spiša pripravila 19. 6. ďalšie kolo 
tvorivých dielní v rámci vzdelávacieho projektu 
Ženy on line 3, tentoraz na tému Krížiková vý-
šivka na kovovom podnose. Účastníčky vytvárali 
sieť dierok hustým vŕtaním vŕtačkou do kovového 
podnosu, na ktorý farebnými niťami a krížikovým 
stehom vyšívali obraz podľa predlohy pod vedením 
Mgr. art. Simony Štulerovej.

Odchovanec spišskonovoveského hokeja a výbor-
ný reprezentačný brankár Július Hudáček 20. 6. 
vstúpil do stavu manželského. Svoje áno pove-
dal snúbenici Slávke zo Sp. Novej Vsi.

Kynologický klub Slovenský raj – Smižany zorgani-
zoval 20. 6. v areáli na Smižianskej Maši Oblastnú 
výstavu nemeckých ovčiakov. Zúčastnilo sa jej 
celkovo 44 zvierat z celého Slovenska. Odmenou 
pre najkrajšie psy boli granule.

Spišskonovoveský dopravný závod spoločnosti 
eurobus, a. s., zaviedol v autobusoch prímestskej 
dopravy novinku v podobe bezplatného wifi 
pripojenia. Využiť ju môžu hlavne cestujúci na 
kilometrovo dlhších trasách, na linkách smerujúcich 
do Košíc, Prešova či Rožňavy. Postupne však 
plánujú namontovať wifi zariadenia aj do autobusov 
s kratšími trasami. Vozidlá ponúkajúce službu 
internetového pripojenia sú pri vstupných dverách 
označené nálepkou wifi. Uvedená novinka prináša 
vyšší komfort cestovania, pričom ceny cestovných 
lístkov ostávajú nezmenené.

Tento rok sme si 21. 6. na celom svete pripomenuli 
prvý Medzinárodný deň jogy. Pri tejto príležitosti 
si v parku pred Evanjelickým kostolom mohli Spiš-
skonovovešťania vyskúšať toto cvičenie na verej-
nosti.

V súvislosti s prevádzkovaním Regionálneho centra 
zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov 
Mesto Spišská Nová Ves rozširuje zber BIO odpadu 
do ďalších lokalít.
Medzi tento odpad patrí tzv. zelený odpad – pokosená 
tráva, lístie, konáre, zvyšky ovocia a zeleniny. Rozšíre-
nie zberu sa týka občanov bývajúcich v rodinných do-
moch v lokalite MsV č. 8 - staré mesto (sever) - ulice: 
Vajanského, Chrapčiakova, Hviezdoslavova, J. Fa-
biniho, Ing. Straku, Odborárov, Duklianska 1 - 71, 
Ing. Rojkoviča, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, 
Krížova, Orlia, Jesenského, Tolstého, Mišíkova, 
Puškinova, Železničná, Mudroňova, Kollárova, 
Slovenská, Svätoplukova, Rastislavova, Levoč-
ská, Školská, Starosaská, Nad Medzou.
Občania bývajúci v rodinných domoch v horeuve-
dených uliciach, ktorí doteraz nemali možnosť BIO 
odpad triediť, sa môžu do zberu zapojiť vyplnením 
návratky. Vyplnené návratky môžete odovzdať na po-
dateľni na Mestskom úrade, Štefánikovo námestie 
1, 052 01 Spišská Nová Ves. Uzávierka návratiek je 

15. augusta. Záujemcom bude pridelená samostatná 
hnedá zberová nádoba o objeme 240 l. Zberové ná-
doby budú do jednotlivých rodinných domov prideľo-
vané priebežne. 
Rozvoz nádob v zmysle doručených návratiek pre 
uvedenú lokalitu budeme realizovať 19. augusta 
(Vajanského, Chrapčiakova, Hviezdoslavova, J. Fabi-
niho, Ing. Straku, Duklianska 1 - 71, Ing. Rojkoviča, 
Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Krížova, Orlia, Jesen-
ského, Tolstého, Mišíkova) a 26. augusta (Puškinova, 
Železničná, Mudroňova, Kollárova, Slovenská, Sväto-
plukova, Rastislavova, Levočská, Školská, Odborá-
rov, Starosaská, Nad Medzou) v čase od 12.00 do 
14.00 h. Upozorňujeme občanov, že pri preberaní ná-
doby je potrebné sa preukázať platným OP. 
Občania, ktorí nebudú v uvedenom čase zastihnutí, 
si môžu zberovú nádobu vyzdvihnúť v areáli Regionál-
neho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných 
odpadov, Kúdelník 2, Spišská Nová Ves každý pra-
covný piatok v čase od 8.00 do 14.00 h.

MsÚ, odd. komunálneho servisu

NÁVRATKA – ZBER BIO - ODPADU
Lokalita: MsV č. 8 – staré mesto - sever

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

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

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

ROZŠÍRENIE ZBERU BIO ODPADU

V zmysle Zásad a postupov pre udeľovanie verejných 
ocenení Košického samosprávneho kraja vyzývame 
občanov mesta, inštitúcie a podnikateľské sub-
jekty o zaslanie návrhov na udelenie ocenení pre 
významné osobnosti a kolektívy nášho mesta.
Cenu Košického samosprávneho kraja udeľuje za-
stupiteľstvo KSK občanom a kolektívom za osobitný 
prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za činy sta-
točnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé 
činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, 
kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospeš-
nej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti.
Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja 
udeľuje predseda KSK za osobitný prínos pre roz-
voj samosprávneho kraja, za vynikajúce výkony, vý-

znamné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, 
vzdelávacej, technickej, umeleckej, športovej, publi-
cistickej a verejnoprospešnej činnosti.
Plaketu predsedu Košického samosprávneho 
kraja udeľuje predseda KSK za aktívnu činnosť po-
slancom zastupiteľstva a vynikajúcim osobnostiam 
ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji 
KSK, pri príležitosti významného jubilea významných 
osobností KSK alebo pri príležitosti návštevy KSK vý-
znamnými osobnosťami.
Návrhy na udelenie ocenení je potrebné zaslať 
na adresu: Mestský úrad, Kancelária primátora, Rad-
ničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves alebo 
na e-mailovú adresu andrea.jancikova@mestosnv.sk 
najneskôr do 31. augusta 2015. red

NAVRHNITE LAUREÁTOV

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s mestskou 
políciou zrealizovalo v roku 2013 projekt „Bezpeč-
nostná retiazka“, ktorý bol zameraný na pomoc 
starším a osamelým občanom a občanom so zdra-
votným postihnutím. V rámci projektu sa namontovalo 
333 ks retiazok do dverí bytov, čím sa zvýšila bez-
pečnosť seniorov a zdravotne postihnutých osôb. 
Na základe veľkého záujmu občanov Mesto Spišská 
Nová Ves predložilo Rade vlády SR pre prevenciu 
kriminality aj v roku 2015 projektovú žiadosť Bez-
pečnostná retiazka II – rozšírenie bezpečnosti. 
Na realizáciu projektu, v rámci ktorého sa namon-
tuje celkovo 222 ks retiazok do bytových jednotiek, 
dostalo dotáciu vo výške 5 700 € a projekt spolu-
financuje čiastkou 1 425 €. Cieľovými skupinami 
sú seniori starší ako 60 rokov žijúci samostatne, 

seniori starší ako 65 rokov žijúci v spoločnej do-
mácnosti a osoby zdravotne postihnuté. Bez-
pečnostná retiazka bude namontovaná bezplatne 
na vchodové dvere domácností. Obraciame sa 
preto na všetkých občanov Spišskej Novej Vsi, 
ktorí spĺňajú uvedené vekové a zdravotné kri-
tériá, aby svoj záujem nahlásili na mailovej  
adrese: martina.zummerova@mestosnv.sk,  
príp. otázky na tel. č. 053/415 24 15 (meno a priez-
visko, rok narodenia, príp. ZŤP, adresa a tel. číslo) 
najneskôr do 4. 9. 2015 (vrátane). S montážou za-
čneme po 15. septembri 2015 a každého záujemcu 
budeme telefonicky kontaktovať. Koordinátorom pro-
jektu bude aj v tomto roku Mestská polícia v Spišskej 
Novej Vsi. JUDr. Michal Komara, PhD.

náčelník MsP SNV

ÚSPEŠNÝ PROJEKT POKRAČUJE
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Dejiny hudby a hudobnej kultúry v Spišskej Novej Vsi 
v staršom období sú málo známe širokej verejnosti. 
Najnovšie informácie k tejto kultúrno-umeleckej 
sfére nájdeme v aktuálne vydanej knižnej publi-
kácii PhDr. Janky Petőczovej, CSc., Hudba ako 
kultúrny fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek. 
Knihu vydala Slovenská akadémia vied v spolupráci 
s Prešovským hudobným spolkom Súzvuk (Bratislava 
2014). Napísala ju vedecká pracovníčka Oddelenia 
hudobnej histórie Ústavu hudobnej vedy SAV, ktorá 
však má starorodičovské korene zo strán obidvoch ro-
dičov zo Spiša. Autorka knihy zúročila svoje výskumy 
spišských archívnych prameňov a hudobných rukopi-
sov. Medzi mnohými novými poznatkami tu nájdeme 
i doteraz neznáme informácie o hudbe v 17. storočí 
v Spišskej Novej Vsi. 
K najzaujímavejším novým poznatkom z dejín 
hudby v našom meste patria informácie o existen-
cii literátskeho bratstva Fraternitas Litteratorum 
pri farskom kostole – v 17. storočí evanjelickom 
(luteránskom), t. j. dnešnom katolíckom Kostole 
Nanebovzatia Panny Márie. Literátske bratstvo bolo 
v období reformácie náboženskou korporáciou, ktorú 
tvorili vynikajúci speváci, vrátane učiteľa (učiteľov) 
hudby v miestnej škole a ich úlohou bolo spievať po-
čas nedeľných bohoslužieb a zabezpečovať – spolu 
so žiackym speváckym zborom – slávnostné hudobné 
produkcie na najvýznamnejšie cirkevné sviatky i počas 
iných príležitostí (novoročné voľby richtára, februárové 
oslavy patrocínia kostola). Na starosti mali i sociálnu 
výpomoc pre rodiny svojich členov v núdzi, vrátane 
funerálneho servisu. Bratstvo malo charakter stabili-
zovanej, na zbožnosti a disciplíne založenej inštitúcii. 
V mestskom archíve sa zachovala informácia o tom, 
že „slovutnému literátskemu bratstvu“ darovala v roku 
1622 v testamente svoj majetok vdova Anna Feüchte-
rová, manželka bohatého novoveského mešťana (viac-
krát aj richtára) Wolfganga Feüchtera.
Okrem literátskeho bratstva pôsobila v meste i hu-
dobná spoločnosť Collegium Musicum, ktorú tvo-
rili hudbymilovní mešťania. Informoval o tom Dávid 
Fröhlich vo svojej tlači Medulla geographiae practicae 
(Jadro praktického zemepisu), ktorá vyšla v Bardejove 
roku 1639. Známy kežmarský vzdelanec tu opísal 
mesto Neocomium, sive Iglo, Newdorff, čiže Spiš-
skú Novú Ves, ako mesto pri rieke Hornád, ktoré 
bolo známym banským mestom so železiarskymi 
dielňami, množstvom zeleninových záhrad a fun-
gujúcou spoločnosťou Collegium Musicum. Hu-
dobné združenia takéhoto typu sa rozvíjali v Európe 
v reformovaných mestách v 16. a 17. storočí ako špe-
cifické spoločenstvá priateľov hudby, stretávajúcich sa 
s cieľom praktického predvádzania hudby. Reprezen-
tovali charakteristickým spôsobom hudobnú kultúru 
miest a stali sa istým spojujúcim prvkom medzi inšti-
tucionalizovanou cirkevnou hudbou a meštianskym 
(resp. dvorným alebo privátnym) hudobným životom. 
Objavovali sa i v menších mestách, kde neexistovala 
žiadna kostolná kapela alebo dvorný ansámbel. Toto 
mohol byť i prípad Spišskej Novej Vsi, keďže Fröhlich 
zdôrazňuje, že členmi collegia boli mešťania.
Združenia podobného typu ako Collegium Musicum 
mali v rôznych európskych mestách rôzne názvy, podľa 
prevládajúceho charakteru ich činnosti, napríklad aj 
Convivium Musicum, čiže hudobná hostina. Ich čle-
novia, speváci a hudobníci fungovali popri mestskom 
kantoráte, v ktorom boli zas prepojené cirkevné a škol-
ské hudobné aktivity, prostredníctvom osoby kantora. 
V Spišskej Novej Vsi sa mestský evanjelický a. v. kan-
torát rozvíjal v ranom novoveku ako samostatný hu-

dobnokultúrny organizmus s centrálnym postavením 
osobnosti kantora. Tento učiteľ mestskej školy bol 
zodpovedný za umeleckú hudbu v cirkevnom i škol-
skom prostredí a mesto ho aj primerane honorovalo. 
Dôležitú úlohu v evanjelickom kantoráte zohrávala ko-
ordinácia hudobných aktivít s mestskými organistami. 
Medzi najznámejších spišských organistov a hudob-
ných skladateľov patrili Samuel Marckfelner v Levoči 
a Ján Šimrák st. v Spišskom Podhradí. V Spišskej 
Novej Vsi bol najznámejším hudobníkom Juraj 
(Georg) Wirsinger, rektor mestskej latinskej školy 
v rokoch 1625 – 1628.
Aké hudobné nástroje mohli členovia spoločnosti Col-
legium Musicum používať sa dozvedáme z unikátneho 
zoznamu hudobných nástrojov, ktorý spísal Cyriak Ja-
rošek (Cyriacus Jaroschek) zo Spišského Podhradia, 
v tom čase rektor novoveskej školy. Zoznam sa nachá-
dza v Pamätnej knihe mesta, ktorú začal písať okolo 
roku 1635 a uvádzajú sa v ňom husle, jeden basový 
sláčikový nástroj, tri trúbky, dva pozauny a cink. To je 
dosť početný a kompletný súbor nástrojov, potrebný 
rovnako pre potreby duchovnej koncertnej barokovej 
hudby predvádzanej v kostole, ako aj pre potreby in-
štrumentálnych, resp. vokálno-inštrumentálnych svet-
ských koncertov. Vlastne v ňom chýbajú len tympany, 
ktoré zrejme boli súčasťou kostolného inventára.
Okrem týchto zaujímavostí z dejín hudby v Spiš-
skej Novej Vsi kniha obsahuje ďalšie poznatky 
o hudobníkoch a hudobných skladateľoch v Le-
voči, Spišskom Podhradí a inde. Usporiadané sú do 
kapitol: Význam evanjelických a. v. kantorátov na Spiši 
pre rozvoj renesančnej a barokovej hudby; Fraternitas 
Litteratorum v Spišskej Novej Vsi alebo po stopách hu-
dobnej spoločnosti Collegium Musicum na Spiši; Me-
cenášstvo hudobnej kultúry a Thurzova donácia pre 
Levoču; Samuel: Marckfelner bin ich genandt / Ca-
schaw ist mein recht Vaterlandt; Fenomén evanjelickej 
rodiny v dejinách hudby na Spiši. Kniha obsahuje i no-
tovú prílohu a reprodukcie historických dokumentov. 
Záujemcovia ju nájdu v Spišskej knižnici alebo si ju 
môžu objednať na music.forum@stonline.sk. 
PETŐCZOVÁ, Janka: Hudba ako kultúrny fenomén 
v dejinách Spiša. Raný novovek. Bratislava: Ústav 
hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Sú-
zvuk, 2014. 384 s. ISBN 978-80-89188-40-6. 
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YAsociácia internej komunikácie (AICO) 23. 6. 
vyhlásila tohtoročných víťazov AICO Grand Prix 
o najlepšie projekty internej komunikácie. Víťazmi 
sú Volkswagen Slovakia, Finančné riaditeľstvo SR 
a Generali Poisťovňa. Porota zároveň nominovala 
projekty, ktoré budú reprezentovať Slovensko v eu-
rópskom finále FEIEA Grand Prix 2015 16. no-
vembra v Ríme. Medzi nominovanými je aj Embraco 
Slovakia, s. r. o., s projektmi Elektronický magazín 
@infONLINE a publikáciou World Class Manufactu-
ring – Výroba na svetovej úrovni v kocke.

V utorok 23. 6. sa v Koncertnej sieni Reduty už 
po jedenástykrát konalo slávnostné oceňova-
nie najúspešnejších riešiteľov predmetových 
olympiád. V rámci neho si 107 žiakov z celého 
spišskonovoveského okresu prevzalo diplomy. Za 
úspešnú reprezentáciu boli odmenení aj najlepší 
plavci. Najúspešnejšou školou roka 2014/2015 
v oblasti športu sa stalo Gymnázium Školská ul.

Spišskonovoveský futbal zaznamenal počas tohto-
ročnej sezóny historický úspech. Nášmu mužstvu 
sa totiž po 15-tich rokoch podarilo postúpiť do 
druhej najvyššej ligy. Pri tejto príležitosti primátor 
mesta Ján Volný 23. 6. našich futbalistov sláv-
nostne prijal v obradnej sieni Radnice.

Tanečná skupina Denzz Industry pripravuje každý 
polrok originálne vystúpenia so zaujímavou témou. 
Posledná v poradí už 7. tanečná show sa konala 
24. 6. v Kine Mier. V rámci nej si tanečníci pripome-
nuli trinásť známych osobností 20. storočia.

Pri príležitosti Roku zasväteného života mohla 
27. 6. nahliadnuť široká verejnosť za múry kláštora 
Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Počas 
Dňa otvoreného kláštora mali návštevníci mož-
nosť na vlastné oči vidieť, ako vyzerá deň rehoľ-
ných sestier. Nahliadli aj do priestorov, v ktorých 
sestry bývajú.

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s mestom 
Sp. Podhradie a Sp. salašom usporiadali 
27. – 28. 6. v poradí už 43. ročník Spišských 
folklórnych slávností. V rámci neho bol priprave-
ný bohatý kultúrny program, v ktorom viaceré fol-
klórne skupiny predstavili tradičné zvyky, nárečia, 
piesne a tance zo Spiša, Zemplína, Abova i Geme-
ra. Tohtoročná koncepcia festivalu bola doplnená 
o školy tanca pre deti a dospelých, ochutnávku 
tradičnej gastronómie či jarmok remesiel. Ďalej 
nechýbala výstava historických fotografií a náv-
števníci sa mohli zapojiť do súťaže Fajna folklórna 
fotka.

Pri obci Letanovce bola 28. 6. otvorená nová 
vstupná brána do Slovenského raja. Udialo sa 
tak v rámci projektu OO CR Slovenský raj.

V utorok 30. 6. si žiaci základných a stredných škôl 
prevzali koncoročné vysvedčenia a začali im vytú-
žené prázdniny.

Speváci z Chorus Iglovia sa predstavili koncom 
polroka na koncertoch v priebehu 10 dní v Spiš-
ských Vlachoch i v Trenčianskych Tepliciach. 
Koncert v posledný júnový piatok v Sp. Vlachoch 
bol vyvrcholením osláv Dní mesta Sp. Vlachy pri 
príležitosti prvej písomnej zmienky o meste. V át-
riu mestského úradu pod holým nebom zaspievali 
14 piesní zo svojho repertoáru. V prvý júlový víkend 
sa zbor zúčastnil externého sústredenia v Domove 
Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Tren-
čianskych Tepliciach. Jeho súčasťou boli i 2 vy-
stúpenia.

CVČ Adam každoročne organizuje dobrodružný 
letný tábor v stredisku Mraznica v obci Hnilčík. 
Tohtoročný v poradí už 3. ročník prebiehal počas 
prvého júlového týždňa. Zúčastnilo sa ho 41 detí 
z celého Slovenska.

Začiatkom júla prebiehala v Košickom kraji preven-
tívno-bezpečnostná akcia, počas ktorej sa policajti 
zamerali na elimináciu krádeže vlámaním do moto-
rových vozidiel. V rámci nej policajti jednotlivých 

HUDBA AKO KULTÚRNY FENOMÉN 
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Y okresných riaditeľstiev kontrolovali zaparkované 
autá na parkoviskách pred obchodnými centrami. 
Cieľom bolo upozorniť vodičov tých vozidiel, v kto-
rých budú ponechané veci, že môžu byť potenciál-
nym cieľom páchateľov. Policajné hliadky na chyby 
upozorňovali vodičov rozdávaním letáčikov „Auto 
nie je výklad“. Akcia prebiehala 2. 7. aj v Sp. Novej 
Vsi, kde našli policajti približne 40 áut s ponecha-
nými osobnými vecami na viditeľnom mieste.

Spišskonovoveskí hasiči museli zasahovať 4. 7. 
nad ránom pri požiari na svadbe v Hoteli Čingov. 
Ten vznikol v dôsledku elektrického skratu na skrin-
ke klimatizácie. Privolaní hasiči ho uhasili práško-
vým hasiacim prístrojom. Majiteľovi vznikla škoda 
približne 200 eur. Nikto sa však našťastie nezranil.

Už tradične sa počas prvého júlového víkendu 
4. a 5. 7. konala Mariánska púť. V rámci nej ti-
sícky veriacich navštívili najstaršie a najznámejšie 
pútnické miesto na Slovensku Mariánsku horu. 
Tohto roku sa niesla v znamení Roku zasväteného 
života a 20. výročia apoštolskej návštevy sv. Jána 
Pavla II. Železničná spoločnosť Slovenska pri tejto 
príležitosti vypravila zo Sp. Novej Vsi do Levoče mi-
moriadne vlaky.

Miešaný spevácky zbor Cantus Villa Nova vy-
stúpil 5. 7. v Koncertnej sieni Reduty na spoloč-
nom koncerte s miešaným speváckym zborom 
E-chor Baden z Rakúska.

Pred budovou AB na Štefánikovom námestí sa 
nachádza krík s originálnym dizajnom. Uprave-
ný bol totiž do tvaru sedačky. Nápad na ňu dostal 
pracovník mesta a samotnú úpravu realizovala fir-
ma, ktorá sa stará o údržbu verejnej zelene v cen-
trálnej mestskej zóne. Uvedená netradičná úprava 
sa nepremietla do zvýšených nákladov mesta. Na 
základe pozitívnych reakcií občanov chce mesto 
pristupovať k realizácii ďalších sôch.

V Slovenskom raji spadol 6. 7. do Hornádu 10-roč-
ný chlapec, ktorý sa pošmykol na turistickom chod-
níku. Z vody ho vytiahli svedkovia tejto nehody. Pri 
páde si však zranil nohu a skončil s odreninami. Na 
pomoc mu prišli piati horskí záchranári, ktorí chlap-
ca ošetrili a na nosidlách zniesli k Letanovskému 
mlynu. Odtiaľ ho odviezli rodičom, ktorí s ním šli 
do nemocnice.

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov 
mesto zrealizovalo asymetrické nasvietenie 
4 priechodov pre chodcov, a to na Elektrárenskej 
ulici pri čerpacej stanici, na Duklianskej ulici, pri 
STK a pri železničnom priecestí na sídl. Západ. 
Okrem toho boli na najkritickejšom priechode pri 
železničnom priecestí osadené aj dopravné LED 
svietidlá do vozovky reagujúce na prítomnosť 
chodcov, ako aj reflexné gombíky, ktoré opticky 
zvýrazňujú hranicu medzi vozovkou a chodníkom.

Počas druhého júlového týždňa sa konala spoloč-
ná preventívna akcia Slovenského Červeného 
kríža a policajného zboru. V rámci nej preverovali 
vedomosti vodičov v poskytovaní prvej pomoci. 
Okrem preverovania základných úkonov sa kontro-
la zamerala aj na stav autolekárničiek.

Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Sprá-
vou NP Slovenský raj 8. – 10. 7. zorganizovali 
2. ročník letného workshopu pre deti pod názvom 
Mušky raja. V rámci neho bol pripravený bohatý 
program plný turistiky, tvorivých dielní, športových 
a umeleckých aktivít a jeden špeciálny „Kartuzián-
sky deň“.

Spišskonovoveská kapela Smola a hrušky si uží-
va festivalové leto. Najnovšie na svojej facebooko-
vej stránke vyhlásila veľkú letnú súťaž s hitom 
Mary, kde môžu fanúšikovia každý týždeň počas 
prázdnin získavať zaujímavé ceny.

Spišskonovoveská zoologická záhrada zorgani-
zovala počas letných prázdnin Letný ZOO krú-
žok. Prvé dva sa konali 10. a 24. 7. a zamerané 
boli na rekordy vtáčích a zvieracích staviteľov. 

SPRAVODAJSTVO

Budú padať hviezdy, niečo si želajte!

V letných mesiacoch na nočnej oblohe je vidieť omnoho viac padajúcich hviezd ako inokedy. Je to 
spôsobené aktivitou niekoľkých meteorických rojov Kappa Cygnidy, Severné a Južné delta Aquaridy.
Najznámejší a dá sa povedať, že aj najsledovanejší, je augustový meteorický roj Perzeíd. Činnosť roja nastáva kaž-
doročne okolo sviatku svätého Vavrinca, mučeníka upáleného v Ríme 10. augusta za vlády imperátora Valeriána 
v roku 258. Preto sa Perzeidám v minulosti hovorilo slzy svätého Vavrinca.
Úkaz, ktorý súvisí s kométou Swift-Tuttle, ktorá bola objavená v roku 1862. Meno roja pochádza od súhvezdia Per-
zeus, v ktorom sa nachádza radiant, miesto na oblohe, z ktorého zdanlivo vylietavajú meteory. Súhvezdie Perzeus 
je v tomto období pozorovateľné v našej zemepisnej šírke počas celej noci.
V tomto roku sú priam ideálne podmienky na pozorovanie Perzeíd. Mesiac bude tesne pred novom, takže jeho jas 
počas noci maxima nebude rušiť. Perzeidy sú v činnosti od 17. 7. do 24. 8. 2015, ale maximum sa predpokladá 
12.- 13. augusta s produkciou aj nad 100 meteorov za hodinu. Perzeidy môžeme pozorovať už zopár dní pred 
spresnením maximom. Dobré je vyhnúť sa mestskému osvetleniu, pretože tie aj menej jasné meteory sa v ňom 
ľahko stratia. V prírode je ich možné vidieť asi trojnásobne viac. Tak už len bezoblačné počasie, teplé noci a neza-
budnite si niečo priať .

PLANÉTY
Merkúr - je pozorovateľný z večera veľmi nízko nad západným obzorom;
Venuša - na začiatku augusta, večer po západe Slnka, veľmi nízko nad západným obzorom, koncom mesiaca pred 
východom Slnka, nízko nad východným obzorom;
Mars - pozorujeme na rannej oblohe nad východným obzorom v súhvezdí Raka; 
Jupiter - začiatkom augusta nízko nad západným obzorom, ale väčšinu augusta je na dennej oblohe a je nepo-
zorovateľný;
Saturn - budeme mať možnosť pozorovať v prvej polovici noci po celý august nad juhozápadným obzorom v súhvezdí 
Škorpióna. V ďalekohľade okrem široko roztvorených prstencov zbadáme i jeho najjasnejšie mesiace. 22. 8. 2015 
môžeme Saturn pozorovať spolu s Mesiacom, ktorý bude v prvej štvrti.

Jednotlivé fázy Mesiaca 
Mesiac v poslednej štvrti 
7. 8. o 4 h 3 min. 
Mesiac v nove 
14. 8. o 16 h 53 min.
Mesiac v prvej štvrti 
22. 8. o 21 h 31 min.
Mesiac v splne 
29. 8. o 20 h 35 min.

Pozn.: Všetky časové údaje 
sú LSEČ.

F. Sejut, MO SZA Sp. Nová Ves

POZORUJTE S NAMI

3 X SPIŠSKÉ KLOBÁSY
NAŠE RECEPTY 

Belianska klobása
Na výrobu pravej belianskej klobásy budeme potre-
bovať 6 kg bravčového mäsa zo stehna a 4 kg brav-
čového bôčika. Mäso zomelieme. Do masy pridáme 
soľ, korenie. Na jeden kilogram masy budeme potre-
bovať 20 gramov soli, 2 a pol gramu mletého čier-
neho korenia, jeden a pol gramu mletej rasce, 
2 gramy rozdrveného cesnaku a 1 gram cukru. 
Mäso so soľou a koreninami dobre pre-
miešame. Potom ho plníme do brav-
čových tenkých čriev a párujeme 
v ľubovoľnej dĺžke. Údime asi dva dni.

Tradičná klobása z Levoče
Na výrobu tradičnej levočskej klobásy spotre-
bujeme 3 kg bravčového mäsa zo stehna, 2 kg brav-
čového pliecka, 5 kg bôčika a laloka. Všetky druhy 
mäsa zomelieme o priemere 8 mm. Na 1 kg masy 
pridáme 22 gramov soli, 3 gramy mletého čierneho 
korenia, 2 a pol gramu mletej rasce, 1 gram cukru 
a 3 gramy rozdrveného cesnaku. Masu pridávame 

do tenkých bravčových čriev a párujeme na dĺžku 
25 cm. Údime približne 2 alebo 3 dni.

Klobása zo Spiša
Na Slovensku je spišská klobáska veľmi obľú-

bená zabíjačková špecialita. Vyrába sa zo 
4 kg bravčového mäsa zo stehna, 3 kg 

bravčového pliecka a 3 kg bôčika. 
Všetky druhy mäsa zomelieme na do-
ske s priemerom 4 mm. Na 1 kg mäsa 
pridáme 22 gramov soli a 100 ml vody. 

Celú masu dobre premiešame. Potom 
pridáme 6 gramov mletého čierneho ko-

renia, 6 gramov mletej sladkej červenej pap-
riky, 5 gramov rozdrveného cesnaku a 1 gram 

cukru. Plníme do bravčových tenkých čriev a pá-
rujeme na dĺžku 30 cm. Údime 3 dni studeným dy-
mom s pilinami.

zdroj: http://www.konzervovanie.sk/
recepty-na-zabijackove-klobasy- 

z-podtatranskej-oblasti/
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YKrúžok bude pokračovať aj počas augusta, a to 
14. a 28. 8., kedy sa deti budú môcť dozvedieť nie-
čo viac o svete hmyzu a plazov. Navyše si môžu vy-
skúšať aj novinku v podobe 3D hry Človeče nehne-
vaj sa. Hru na asfalt namaľoval Ľ. Bukovinský, ktorý 
sa na to dobrovoľne prihlásil.

V nedeľu 12. 7. na trojprúdovej komunikácii na Let-
nej ulici odštartovala in Line sezóna. Každú nede-
ľu až do konca septembra tak bude na 1 hodinu vy-
hradená pre korčuliarov. Výnimkou sú len termíny 
konania Spišského trhu a Dní mesta Sp. Nová Ves.

13. 7. začal v Správe NP Slovenský raj proces zo-
nácie, teda prehodnotenia jednotlivých ochranných 
pásiem Slovenského raja. Po prvýkrát po 25 ro-
koch tak dochádza ku zmene hraníc národného 
parku. Návrh sa zameriava predovšetkým na ochra-
nu najvzácnejších biotopov a prírody na základe 
najnovších poznatkov z terénu. Výsledkom má byť 
rozšírenie zóny A s najprísnejšou ochranou o jed-
nu štvrtinu doterajšej výmery. Ako uviedol minister 
životného prostredia Peter Žiga, prehodnocovanie 
územia neznamená jeho rozšírenie, ale úpravu tak, 
aby vyhovovalo občanom a ochrane prírody. Ide 
o symbiózu, ktorá by nemala slúžiť len na ochranu 
krajiny, ale aj na turistický ruch a k dispozícii náv-
števníkom. Rokovania by sa mali skončiť v októbri 
a v decembri by sa mala návrhom zaoberať vláda.

Počas Spišského trhu sa už tradične zvykne konať 
aj výstava kaktusov, iných sukulentov a bon-
sajov. Tento rok sa 16. – 19. 7. v Dome Matice 
slovenskej konal jej jubilejný 20. ročník. Zároveň si 
Klub kaktusárov Sp. Nová Ves v tomto roku pripo-
mína aj 30. výročie od svojho založenia.

Galéria umelcov Spiša pripravila 17. 7. ďalšiu zo 
série tvorivých dielní v rámci cyklu Ženy on line 
3. Tentoraz vedľa seba prebiehali dva kreatívne 
ateliéry. Účastníčky prvej dielne vytvárali originál-
nu akrylovú dekoratívnu maľbu. V tej druhej zasa 
zaujímavý obrázok kombináciou experimentálnej 
maľby a kresebného artefaktu.

Po dvoch rokoch prevádzky bol mliekomat nachá-
dzajúci sa na sídl. Mier odstavený. Dôvodom sú 
viaceré útoky vandalov. Zo začiatku blokovali pre-
daj vkladaním rôznych predmetov do mliekomatu. 
Neskôr však začali rozbíjať displej aj s počítačom. 
Ako uviedol konateľ spoločnosti La Terra, s. r. o., 
Ing. František Lizák, po šiestom rozbití ich prešla 
trpezlivosť a rozhodli sa mliekomat odstaviť.

Mesto Sp. Nová Ves rozšírilo ešte v roku 2013 zber 
separovaného odpadu o použitý olej. Ten môžu 
obyvatelia mesta bezplatne odovzdať v Zbernom 
dvore na Sadovej ulici. Hlavne pri väčšej vzdia-
lenosti to tak však nie každý aj robí. Riešením je 
namontovanie skrinky na zber použitého oleja, 
tzv. OLEJtéky priamo do bytového domu. Tento 
pilotný ekoprojekt bol spustený v minulom roku 
v Bratislave a prvá OLEJtéka bola namontovaná 
v júli aj v našom meste, a to v bytovom dome na 
Filinského ulici. Do projektu sa môže zapojiť kaž-
dý bytový dom. Na nainštalovanie je pripravených 
desať OLEJték, o ktoré môžete požiadať prostred-
níctvom svojho zástupcu vlastníkov bytov na tel. 
č.: 02/53 41 29 23 alebo cez internetovú stránku 
www.bezpecnebyvanie.sk. Inštalácia aj používanie 
je v rámci projektu na tri mesiace zadarmo. Potom 
sa môžu obyvatelia rozhodnúť, či si skrinku pone-
chajú aj naďalej.

Na poriadok v rómskej osade Vilčurňa dohliada 
už 15 rokov občianska stráž. Jej pracovníci v nej 
hliadkujú a každý priestupok okamžite hlásia mest-
skej polícii.

Základná umelecká škola v Sp. Novej Vsi pre-
zentuje výtvarné práce svojich žiakov. Do kon-
ca augusta ich Spišskonovovešťania môžu vidieť 
v umeleckej kaviarni eLAra na Letnej ul. V nasle-
dujúcom školskom roku by jej mali pomôcť stre-
doškoláci zo Strednej odbornej školy drevárskej 
s vytvorením štandardného závesného systému na 
obrazy a fotografie.

SPRAVODAJSTVO

Po roku 1872
Dopravný úrad Spišská Nová Ves bol súčasťou hlav-
nej trate Košice - Bohumín, na pravej strane trati 
v kilometri 84.069 medzi stanicami Markušovce 
a Hrabušice, v nadmorskej výške 461,8 m. Spiš-
ská Nová Ves slúžila ako domovská stanica čiat 
osobných a nákladných vlakov a strojových čiat. 
Pôvodne mala stanica len päť koľají. V roku 1908 
ju zväčšili na desať koľají s pneumatickým zabezpe-
čovacím hradlovým zariadením.

16. decembra 1918 
stanicu obsadili české vojská. O 10.15 hod. pri-
šiel do Spišskej Novej Vsi pancierový vlak. Veli-
teľovi sa hlásil prednosta stanice inšpektor Július 
Kalabay. Vojaci prehľadali staničnú budovu a okolité 
susedné domy. Nenašli žiadne zbrane ani muníciu 
a obsadili susednú kasáreň. Hodinu potom prišiel 
do Spišskej Novej Vsi prvý vojenský vlak s približne 
800 vojakmi pod velením posádkového veliteľa ka-
pitána Neumanna. 

21. septembra 1921
cez Spišskú Novú Ves prechádzal zvláštnym vla-
kom prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk. 
V sprievode boli aj minister zahraničia Edvard Be-
neš, poslanci Hlinka, Hrušovský, Pocisk a iní. Po 
príchode na vyzdobenú stanicu plnú obecenstva 
prezidenta búrlivo uvítali. V mene obyvateľstva Spiš-
skej Novej Vsi ho pozdravil starosta Elemír Vollay. 
Zastávka prezidenta v Spišskej Novej Vsi trvala asi 
len osem minút.

27. marca 1940 
pricestoval vlakom číslo 98 do Spišskej Novej Vsi 
hlavný veliteľ Hlinkovej gardy Alexander Mach. Zú-
častnil sa výročnej spomienkovej slávnosti padlých 
pri leteckom útoku. Pri tejto príležitosti vyzname-
nal Alexander Mach za statočnosť v práci a boji 
za samostatnosť Slovenska pamätnou medailou 
prednostu dopravného úradu Štefana Hanisku, 

vlakvedúceho Štefana Domena, Františka Stiebera 
a Imricha Tomeka.

8. - 29. mája 1942 
bolo z okresov Spišská Nová Ves a Levoča depor-
tovaných zo železničnej stanice do koncentračného 
tábora v Treblinke a Izbici spolu 1 032 židovských 
občanov, z ktorých väčšina v koncentračných tá-
boroch zahynula.

25. januára 1945 
po odchode evakuačného vlaku Nemci vypravili 
ešte niekoľko vlakov, ktorými odviezli okrem šies-
tich čiastočne poškodených vozňov všetky vozne. 
Potom stanicu zničili - dopravnú kanceláriu s pri-
ľahlou evidenčnou kanceláriou podmínovali a úplne 
zdemolovali aj s prístrojom zabezpečovacieho zaria-
denia a ostatnými telefónnymi prístrojmi. Staničné 
hradlá boli taktiež úplne zničené. Prijímacia sta-
ničná budova bola vnútorne poškodená.

Júl 1955 – august 1956
bol pre Železničnú stanicu Spišská Nová Ves 
mesiacom s najmenším počtom nehôd a závad. 
46. Červený prápor Ministerstva dopravy na správe 
Košickej dráhy sa podarilo spišskonovoveskej sta-
nici v súťaži za druhý štvrťrok nakoniec predsa zís-
kať. V auguste sa odovzdávania práporu zúčastnil 
aj minister dopravy Antonín Pospíšil, ktorý stanicou 
precestoval 3. augusta 1955. Na túto slávnosť bol 
pozvaný predseda Závodnej rady Bodák a ako naj-
lepší pracovník signalista Jozef Dzurila. Ku Dňu 
československých železničiarov, 21. augusta 1955 
a v roku 1956 tiež, bol vyznamenaný čestným od-
znakom „Najlepší pracovník dopravy“ posunovač 
Jozef Kacvinský. Čestný odznak „Najlepší pracov-
ník dopravy“ bol udelený podľa rozkazu ministra 
dopravy posunovačovi Antonovi Bukovinskému 
a vedúcemu posunu Štefanovi Kropkovi.
(z bakalárskej práce Z. Palkovej: https://is.muni.cz/
th/371720/pedf_b/Bakalarska_praca.txt) (rep)

MOMENTY HISTÓRIE 
NAŠEJ ŽELEZNIČNEJ STANICE

Spomienkové tablo k rozsiahlej prestavbe železničného depa. Zdroj: Štátny archív Levoča.
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Skupina študentov so svojimi učiteľmi z Gymnázia na Školskej ul. vycestovala za zážitkami 
v rámci výmenného pobytu do nemeckého mestečka Clausthal-Zellerfeld. Ich putovanie 
začalo v piatok večer 12. júna 2015 na Železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi. Na miesto 
„činu“ dorazili v sobotu o štvrtej popoludní. Privítať ich prišli nemeckí študenti z partnerskej 
školy Robert-Koch-Schule spolu s rodičmi a učiteľmi. Zvyšok víkendu jednotliví študenti 
strávili vo svojej partnerskej rodine. Návštevy sa zúčastnila aj delegácia mesta Spišská Nová 
Ves, ktorú viedol poslanec mestského zastupiteľstva a zároveň riaditeľ gymnázia Mgr. Jo-
zef Kačenga.
„Boli sme vo viacerých baniach, pri banských tajchoch (foto 1), v baníckom múzeu doku-
mentujúcom históriu baníctva mesta. So sprievodcom sme navštívili mesto Goslar zapí-
sané v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Nevšedný zážitok bola pre nás návšteva 
mesta Wolfsburg, kde sme navštívili Autostadt. Tu sme mali možnosť vidieť výdobytky 
modernej techniky a množstvo automobilov rôznych značiek na jednom mieste. Zastavili 
sme sa aj v Múzeu PHAENO, kde sme si mohli vyskúšať mnohé chemické a fyzikálne 
experimenty. Uskutočnilo sa i oficiálne prijatie primátorkou mesta Clausthal-Zellerfeld,“ 
uviedli študentky Stanka Kollárová a Martina Strelová z 3. A. 
V októbri zavítajú naši nemeckí priatelia k nám na Slovensko. 
8. - 19. júna 2015 sa uskutočnil i ďalší výmenný pobyt medzi študentmi Technickej aka-

démie v Spišskej Novej Vsi a Max-Eyth-Schule z partnerského mesta Alsfeld. Tradícia 
tohto výmenného pobytu siaha viac ako 20 rokov do minulosti a aj tento rok navštívilo naše 
mesto 14 študentov 11. triedy odbornej školy spolu s dvoma učiteľmi. Počas týždňa na Spiši 
mali možnosť zoznámiť sa s našou krásnou prírodou prostredníctvom turistiky vo Vysokých 
Tatrách aj v Slovenskom raji. Okrem toho navštívili Spišský hrad, jaskyňu Zlá diera a podniky 
Embraco a Tatravagónka. Priamo v Spišskej Novej Vsi boli prijatí na radnici mesta, spozná-
vali najzaujímavejšie pamätihodnosti, na ktoré sa mohli pozrieť aj z výšky kostolnej veže.
V sobotu 13. júna sa 12 študentov druhého a tretieho ročníka Technickej akadémie spolu 
s nemeckými hosťami vydalo na 1 200-kilometrovú cestu do Alsfeldu, počas ktorej si urobili 
zastávku v Brne a navštívili tamojšiu kostnicu sv. Jakuba, pevnosť a bývalé väzenie Špilberk. 
Týždeň v Alsfelde bol naplnený zaujímavým programom. Okrem oddychu na kúpalisku mali 
študenti možnosť spoznať mesto počas mestskej rallye, absolvovať prijatie primátorom 
mesta na radnici. Následne študenti oboch krajín spoločne dokončili projekt, ktorý porov-
nával život mladých ľudí na Spiši a v Hessensku. Navštívili firmy Kamax a Vissman, prešli sa 
po stredovekom meste Marburg a videli i bývalú „nemecko-nemeckú“ hranicu v Point Alpha. 
Adrenalínový bol predovšetkým zážitok zo soľnej bane Merkers, po ktorom si mohli vyvetrať 
hlavy na turistike ku kláštoru Kreuzberg.
Uvedené výmenné pobyty prispievajú k nadviazaniu nových priateľstiev, kontaktov,  
ktoré budú, dúfajme, trvať oveľa dlhšie ako samotný pobyt v Nemecku. 

SPRAVODAJSTVO

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
 Spišské športové hry detí 
a mládeže 2015

XIX. ročník sa konal 12. júna 
na športoviskách škôl v Spiš-
skej Novej Vsi, iba atletické 

disciplíny prebiehali v ZŠ  
G. Heina v Levoči. Hlavní organizátori: Mesto Spiš-

ská Nová Ves a CVČ Adam v spolupráci so STEZ-om, ško-
lami, školskými zariadeniami a športovými klubmi pripravili pre 
885 žiakov základných a stredných škôl športový deň. Súperilo 
sa v týchto kolektívnych a individuálnych športoch: basketbal, 
malý futbal, malý spišský maratón, plávanie, atletika, streľba 
zo vzduchovej pušky, šach, vybíjaná, florbal, stolný tenis. Ob-
ligátne, že vyhráva každý, určite platí aj v prípade podujatia, 
ktoré má svoju tradíciu. Ktovie, koľko pretekárok a pretekárov 
sa od r. 1931 zúčastnilo, koľko rekordov padlo. Určité však je, 
že ocenenia dostali tí, ktorí podali najlepšie výkony. 

 Deň pod olympijskými kruhmi v ZŠ Lipová 
V spolupráci s regionálnym „Olympijským klubom Spiš“ sme 
zorganizovali pre svojich žiakov II. ročník olympijského festi-
valu pod názvom „ Deň pod olympijskými kruhmi“. 110 žiakov 
1. - 4. ročníka šikovných Lipáčikov - zaplnilo športový areál 
základnej školy detským džavotom. Na olympiáde privítali 
12 štátov po 9 amatérskych športovcov. Úvodný ceremoniál 
začal olympijskou hymnou, v povetrí viala olympijská vlajka. 
Po slávnostnom otvorení sa všetky družstvá rozbehli plniť 
12 športových tradičných a netradičných súťažných disciplín, 

pri ktorých si preverili svoju fyzickú kondíciu, vytrvalosť a sú-
držnosť. Každý športovec bojoval za seba, ale hlavne za celé 
družstvo, ktoré prišlo na olympiádu s heslom: „Nie je dôležité 
zvíťaziť, ale zúčastniť sa!“ Všetci športovci boli ocenení me-
dailami, vecnými cenami a dobrým pocitom zo športových 
výkonov. V ZŠ sa podarila dobrá vec, ktorá poslúži k tomu, 
aby sa šport stal súčasťou života každého dieťaťa aj jeho ži-
votnou potrebou. 

 Deň rodičov v ZŠ Ing. O. Kožucha 
V utorok 16. 6. usporiadalo Občianske združenie rodičov pri 
ZŠ Ing. O. Kožucha zábavný deň pre žiakov školy pod ná-
zvom Deň rodičov. Rodičia pripravili žiakom bohatý program. 
Žiaci prvého stupňa si zasúťažili v skákaní vo vreci, vo vajíčko-
vom slalome, v zatĺkaní klincov, zisťovali, kto je najšikovnejšia 
Popoluška, keď triedili hrach a fazuľu. Pre žiakov druhého 
stupňa pripravili rodičia turnaj vo florbale, volejbale a basket-
bale. Víťazi v troch kategóriách si odniesli putovný pohár Dňa 
rodičov. Cieľom akcie bolo užšie prepojiť rodičov, žiakov a pe-
dagógov, pozitívne sa angažovať v školskom prostredí nefor-
málnym spôsobom. 

 Čas letí ako bláznivý..., počúvame z každej strany. Pri týchto 
slovách sa ale málokto pozastaví, málokto rýchle tempo spo-
malí a vychutná krásne stránky života. Spojenej škole, J. Fa-
biniho 3, Spišská Nová Ves (organizátor súťažnej prehliadky) 
sa podarilo 19. mája 2015 spríjemniť deň žiakom, pedagógom 
a rodinným príslušníkom, ktorí sa zúčastnili na V. celoštát-
nom súťažnom kole v prednese poézie a prózy špeciál-

nych základných škôl Gaňova Tarnava 2015. Tento deň 
bol prepojením mnohých farieb, ale rôznofarebnosť hlasov sa 
niesla povetrím koncertných sál v ZUŠ v SNV, kde svoje vý-
kony prezentovali žiaci špeciálnych škôl z celého Slovenska 
v sprievode svojich blízkych – rodičov, súrodencov, starých 
rodičov a pedagógov. S ohodnotením a ocenením ich výkonov 
mali plné ruky práce a plnú myseľ porotcovia. Porota bola zlo-
žená z odborníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v literárnej 
oblasti. Súťažiaci žiaci prekonávali samých seba a svoju vnú-
tornú pozitívnu energiu preniesli na mnohých ďalších.

 Volejbalový turnaj za život
20. júna 2015 sa v priestoroch telocvične ZŠ sv. Cyrila a Me-
toda v Spišskej Novej Vsi uskutočnil prvý ročník volejbalového 
turnaja za život, ktorý bol organizovaný rímsko-katolíckym far-
ským úradom v spolupráci s občianskym združením Rodiny 
pre Spiš, o. z. Pozvaní boli všetci – rodiny a mládež nášho 
mesta. Nakoniec sa tam stretlo vyše sto účastníkov a vytvorilo 
sa šesť zmiešaných družstiev mužov i žien. Svojich zástupcov 
medzi hráčmi mali mladí erkári, starší erkári, rodinné spolo-
čenstvo, starší skauti, študenti a učitelia cirkevného gymnázia, 
kapláni a miništranti. A kým otcovia a mamy súťažili o Putovný 
pohár dekana farnosti Spišská Nová Ves, skauti bohatým ani-
mačným programom zaujali našich najmenších. Na záver si 
všetci ako jedna veľká rodina pochutili na výbornom guláši. 
S úsmevom na tvári odchádzali všetci, ale víťazné družstvo 
eRko (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a mládeže) ho 
malo, hádam, najväčší. 

PARTNERSTVO S NEMECKÝMI MESTAMI 
ROZVÍJAJÚ HLAVNE ŠTUDENTI
Mesto Spišská Nová Ves má, okrem iných, dve nemecké partnerské mestá - Clausthal-Zellerfeld a Alsfeld. K rozvoju partnerstva napo-
máhajú i vzájomné návštevy študentov slovenských i nemeckých stredných škôl. 

Študenti Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi v nemeckom meste Alsfeld.

Študenti Gymnázia na Školskej ulici pri banských tajchoch neďaleko mesta Claus-
thal-Zellerfeld.



13Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
8/2015

SPRAVODAJSTVO, OZNAMY

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

„Dobrý deň. V zákrute na Bezručovu ulicu sú 
výtlky na ceste. Ulicu plátali par týždňov dozadu, 
ale tieto hlavné diery nikto neopravil. Mohli by ste 
s tým niečo spraviť? Druhá vec je parkovisko na 
Bezručovej ulici. Bude sa konečne niečo robiť? 
Je tu ihrisko s futbalovými bránkami a nie raz 
sa stalo, že lopta trafila autá. Keď už mesto tam 
tie bránky dalo, tak mohlo urobiť opatrenia proti 
poškodzovaniu majetku (našich áut). Tretia vec, 
ako je možné, že v našom meste nie je možné 
si prenajať parkovacie miesto pred panelákom? 
V BA, PP, KE a hocikde inde sa dá, ale u nás nie? 
Mesto by len získalo a nie stratilo. Ďakujem za 
odpovede.“

Jaroslav, 17. 6. 2015

Je pravda, že na Bezručovej ulici sa opravovali 
výtlky, no vzhľadom na plánovanú výmenu 
asfaltového koberca na Tr. 1. mája nedošlo 
k oprave výtlkov na tejto ceste. Oprava je plánovaná 
na letné obdobie. Presný harmonogram bude 
predložený zhotoviteľom. Doposiaľ je možné 
vyhradenie parkovacieho miesta len pre osoby 
s ŤZP a parkovacím preukazom, teda odkázané 
na individuálnu prepravu. Vzhľadom na nedostatok 
parkovacích miest sme zatiaľ neuvažovali nad 
možnosťou vyhradzovania parkovacích miest. Toto 
riešenie však do budúcna nevylučujeme.

Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia  
výstavby a dopravy, MsÚ 

 
Mesto v súčasnosti neuvažuje nad oplotením 
trávnatej plochy na Bezručovej ulici.

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

„Dobrý deň, chcem upozorniť na chybné 
označenie chodníka okolo Hornádu za kasárňami. 
Pôvodné lepšie značenie je smerom od ZŠ Ing. 
O. Kožucha, určuje cyklistom trasu bližšie k múru 
a chodci kráčajú okolo brehu, aj šírka chodníka 
a je tomu prispôsobená. Smerom od Madarasu 

sa robila úprava a značky sú osadené opačne, 
vzniká chaos, keď sa stretávajú ľudia a cyklisti 
na tom istom chodníku - cestičke. Nezabudlo 
sa náhodou na chodník pri výstavbe parkoviska 
pri ,MPC‘? Chodci a cyklisti podľa dnešného 
značenia pripravovaného parkoviska vbehnú 
rovno do cesty - výjazdu, vjazdu pre autá.“

Hana, 21. 6. 2015

„Dobrý deň, chcela by som upozorniť na 
značenie chodníkov na pešej zóne pri Hornáde 
za bývalými kasárňami. Zo strany Základnej 
školy Ing. O. Kožucha je značenie chodníka 
pre cyklistov na ľavej strane, označenie je 
staršie a chýba tam označenie pre chodcov. Zo 
strany Mlynskej ul. je značenie presne opačné 
a označenie je nové, teda zo strany Mlynskej ul. je 
označenie pre chodcov na strane, kde zo strany 
základnej školy je označenie pre cyklistov. Ďalej 
chcem upozorniť, že na uvedenom úseku sú 
len dva odpadkové koše na začiatku a na konci 
a je tam dosť pohodených odpadkov. Navyše, 
keďže chodím ráno a večer na prechádzku 
s mojím psíkom, chýbajú tam nádoby na psie 
exkrementy. Okrem mňa tam chodí mnoho 
psíčkarov. Žiadalo by sa, aby tam tie nádoby boli 
umiestnené, aby týchto psíčkarov upozornili, že 
tieto odpady treba pozbierať. Ja mám malého 
psíka a vždy tieto odpady zbieram do papiera 
a hádžem do odpadkových košov. Keďže na 
tejto pešej zóne, ktorá je veľmi pekná a príjemná, 
sa prechádza aj veľa rodičov s malými deťmi, 
bola by som rada, aby si mesto všimlo aj túto 
časť mesta. Ďakujem.“

Mária, 22. 6. 2015

Úprava značenia do pôvodného stavu bola 
zabezpečená bezodkladne. Ďakujeme za podnet. 
Bohužiaľ, zmena dopravného režimu v rámci výstavby 
Merkury Marketu si vyžiadala takéto tzv. provizórne 
riešenie. Po majetkoprávnom vysporiadaní bude 
možné navrhnúť a zrealizovať cyklotrasu a chodník 
oddelene. Koniec oficiálnej cyklotrasy a chodníka 
sa však zhoduje zatiaľ s pôvodným stavom.

Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia  
výstavby a dopravy, MsÚ 

V minulosti boli popri chodníku umiestnené koše 
na psie exkrementy. Bohužiaľ, tieto koše, ale aj 
lavičky, boli pravidelne ničené a často končili v rieke 
Hornád. Po viacerých opravách zničených košov 
a výlove košov z Hornádu sme nepristúpili k ich 
znovuosadeniu v tejto lokalite. 

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

 „Dobrý deň. Chcel by som sa informovať, že kedy 
sa budú opravovať lavičky. Pretože na Rázusovej 
č. 56, 58 by bolo potrebné vymeniť dve dosky, 
ktoré sa časom už rozpadajú. A taktiež by som 
chcel požiadať, či by nebola možnosť osadenia 
ešte jednej lavičky oproti cez chodník. Ďakujem.“

Emil, 5. 7. 2015

Lavičky sa menia v celom meste priebežne podľa 
potreby. Vandalmi zničené a polámané lavičky musia 
byť vymenené ako prvé, aby nedošlo k úrazu. Ak 
máte záujem o osadenie ďalšej lavičky, je potrebné 
priniesť žiadosť na MsÚ, oddelenie komunálneho 
servisu. Spolu so žiadosťou je potrebné doložiť aj 
súhlas minimálne 80 % obyvateľov danej lokality, že 
s osadením lavičky súhlasia. 

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

„Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je 
možná návšteva a venčenie zdravých psíkov 
v karanténnej stanici. Často vidím fotky z návštev 
ZŠ a MŠ, ale nikde nie informáciu o možnostiach 
návštev pre verejnosť. Taktiež by som rada vedieť, 
či do karanténnej stanice môžeme priniesť 
granulky, cestoviny a staré obliečky, deky. 
Ďakujem za odpoveď.“ Nadežda, 8. 7. 2015

Radi vás privítame na našej Stanici pre odchyt 
túlavých zvierat. Odporúčam však vopred dohodnúť 
termín návštevy z dôvodu čerpania dovolenky, a to 
s kontaktnými osobami: Roman Hradiský, Peter 
Juríček. Kontaktovať je potrebné cez Stálu službu 
mestskej polície na tel. čísle 159. Ostatné vaše 
požiadavky dohodneme osobne. 

JUDr. Michal Komara, PhD.
náčelník MsP v SNV

LISTÁREŇ

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV  
NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 

 celoročné kurzy 4 h/týždenne

ŠTUDENTI SŠ A DOSPELÍ
ANGLICKÝ, NEMECKÝ, FRANCÚZSKY, ŠPANIELSKY, 
TALIANSKY A RUSKÝ JAZYK (začiatočníci – pokročilí) 

KONVERZAČNÝ KURZ PRE MATURANTOV  
v anglickom a nemeckom jazyku

KONVERZAČNÝ KURZ anglického jazyka pre pokročilých 
a stredne pokročilých 

ŽIACI ZŠ OD 11 ROKOV
ANGLICKÝ, NEMECKÝ A TALIANSKY JAZYK 1. – 4. ročník 

Špeciálny kurz ANJ pre žiakov 8. a 9. roč.,  
príprava na štúdium na SŠ 

NOVINKA – denný intenzívny kurz anglického jazyka,  
14 hodín týždenne. 

ZÁPIS nových poslucháčov sa uskutoční  
od 24. 8. do 11. 9. 2015 osobne v budove školy od 10.00  

do 16.00 hod. a telefonicky: 0905 727 558, 053/381 01 88. 

 Viac informácií na www.jssnv.sk.

Názov projektu: Drevárka – kvalitné a moderné odborné vzdelávanie
ITMS kód projektu: 26110130567
Miesto realizácie projektu: Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7,

Spišská Nová Ves
Kód výzvy: OVP-2012/1.1/08-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Celkové oprávnené výdavky: 313 802,42 €

Konferencia: 12. júna 2015, priestory SOŠD
Aktivity:
1.1. Inovácia didaktických prostriedkov
1.2. Tvorba nových inovovaných pedagogických materiálov a školských vzdelávacích 
       programov
1.3. Implementácia inovatívnych foriem a metód vzdelávania do vyučovacieho procesu
2.1. Realizácia školení a kurzov pre pedagogických zamestnancov

ROLKO toto zatiaľ bez lôg ale máš si nechať priestor v pondelok sa môže rozhodnut ze loga pojdu 
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1.1. Inovácia didaktických prostriedkov
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1.3. Implementácia inovatívnych foriem a metód vzdelávania do vyučovacieho procesu
2.1. Realizácia školení a kurzov pre pedagogických zamestnancov
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Táto akcia sa v roku 2012 zrodila v hlave vtedy ešte 
16-ročného chlapca z Banskej Bystrice Jaroslava 
Dodoka, ktorý si uvedomoval, že ľudia sa potrebujú 
potešiť niečím netradičným, a preto sa rozhodol túto 
akciu uskutočniť. Skupina mladých študentov sa ju  
rozhodla i tento rok zorganizovať aj v Spišskej Novej 
Vsi. „Dobrovoľníci sa do tohto dňa zapojili už druhý-
krát. Tentoraz však v ešte väčšom meradle ako vlani. 
Viac než štyridsať dobrovoľníkov rozdalo spolu až 
11 723 objatí, čo znamená, že na jedného mladého 
človeka pripadá v priemere 293 objatí,“ informoval 
koordinátor akcie pre Spišskú Novú Ves Matúš Sed-
lák.
Akcia odštartovala o 10.00 hod. na najvyššej kos-
tolnej veži v strednej Európe s výškou 87 metrov, a to 
objatím primátora mesta Jána Volného s koordináto-
rom akcie Matúšom Sedlákom. Následne na pravé 
poludnie pred Provinčným domom na Letnej ulici 
dobrovoľníci spolu s viac ako 350 študentmi „zamrzli“ 
svojím pohybom námestie. „S bitím kostolných zvo-
nov študenti miestnych gymnázií ostali bez pohybu 
na päť minút a vytvorili tak slovenský unikát. Vytvo-
rilo to pôsobivý dojem kontrastujúci s bežným ru-
chom námestia,“ doplnil ďalej M. Sedlák.
Objatia sa však počas dňa nerozdávali len v centre 

mesta. Skupinky dobrovoľníkov navštívili aj tunajší úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny, mestský úrad, želez-
ničnú stanicu, hasičskú stanicu, domov dôchodcov, 
ale aj niekoľko materských a základných škôl.

Eda, foto: Lenka Kleinová

SPRAVODAJSTVO

V rámci jubilejného 60. ročníka Spišského trhu, ktorý je najväčším spoločensko-
-kultúrnym podujatím v regióne Spiša, sa v Spišskej Novej Vsi uskutoční v poradí už 
tretie stretnutie predstaviteľov spišských miest (Poprad, Spišská Nová Ves, Stará 
Ľubovňa, Kežmarok a Levoča). Na stretnutí bude podpísané Memorandum k vzniku 
iniciatívy Tatry – Spiš 2020 regionálne partnerstvo pre súdržnosť, ktoré vychádza zo 
Stratégie Európa 2020 prijatej vrcholnými orgánmi Európskej únie. Tá vyzýva k uplat-
ňovaniu zásad partnerstva vedúceho k dosiahnutiu strategických priorít – inteligent-
ného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Iniciatíva Tatry – Spiš 2020 je otvorenou 
platformou pre spoluprácu ďalších sociálno-ekonomických partnerov pôsobiacich 
na území dotknutých okresov, ako aj na území susedných slovenských regiónov. 
„Náš región má ohromný potenciál. Spišský hrad spolu s Vysokými Tatrami a Slo-
venským rajom patria medzi najvyhľadávanejšie prírodné krásy a kultúrne pa-
miatky v mapách Google na Slovensku. Myslím si, že práve toto symbolizuje náš 
kraj. Internetový vyhľadávací gigant najnovšie obohatil populárnu službu Street 
View aj o panoramatické zábery spišskonovoveskej zoologickej záhrady,“ uviedol 
v tejto súvislosti primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný.
 Edita Gondová, foto: autorka

PREDSTAVITELIA SPIŠSKÝCH MIEST 
PODPÍSALI MEMORANDUM
V piatok 17. júla sa v zasadačke spišskonovoveskej radnice stretli predstavitelia piatich spišských miest, aby podpísali Memorandum 
k vzniku iniciatívy Tatry – Spiš 2020 – regionálne partnerstvo pre súdržnosť.

25. júna prebiehal na Slovensku už 4. ročník akcie s názvom Hug day – Deň objatí. 
Do podujatia sa po druhýkrát zapojila aj Spišská Nová Ves, kde sa rozdalo rekordných 
11 723 objatí. Navyše na pravé poludnie viac ako 350 študentov „zamrzlo“ námestie.

V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI SA OBJÍMALO

Klub dôchodcov Novoveská Huta usporiada 

VÝSTAVU	VÝŠIVIEK,	RUČNÝCH	PRÁC,	
REZBÁRSKYCH	PRÁC	A	STAROŽITNOSTÍ	

7. - 9. 8. 2015 (piatok - nedeľa) v Klube dôchodcov v Novoveskej Hute.  
Výstava otvorená od 9.00 do 17.00 h. Tešíme sa na vašu účasť. výbor KD, predseda Štefan Ringoš

V spišskonovoveskej zoologickej záhrade zrekonštruujú 
chovné zariadenie pre medvede. Udeje sa tak po 26-tich 
rokoch, nakoľko to pôvodné bolo postavené už pri zrode 
zoologickej záhrady. Začiatok rekonštrukcie je v závis-
losti od verejného obstarávania plánovaný na september 
alebo október tohto roka. Počas nej budú medvede 
Matej a Dáša dočasne obývať bratislavskú ZOO, kde 
budú pravdepodobne aj zimovať. Presťahovať do nej by 
sa tak mali už túto jeseň. „Košice sú síce bližšie, ale vo 
výbehu majú také druhové zoskupenie medveďov, že 
náš Maťko by tam nemohol byť, pretože by sa pravde-
podobne pobil s ich samcom,“ vysvetlila riaditeľka ZOO 
Ing. Jana Dzuriková.
Rekonštrukcia chovného zariadenia by mala trvať pravde-
podobne pol roka. V rámci nej výbeh otvoria a rozšíria. 
„Zadnú stenu bude tvoriť umelá skala s vodopádom, 
ktorý bude ústiť do bazéna. Z prednej strany bude oplo-
tenie s elektrickým ohradníkom, aby medvede neušli,“ 
priblížila ďalej Ing. J. Dzuriková.
Náklady na rekonštrukciu predstavuje suma 50 tis. 
eur, ktorá bude hradená z vlastných zdrojov zoologickej 
záhrady. „Sumou 5 300 eur nám prispeli obdivovatelia 
našich medveďov a našej zoologickej záhrady práve na 
účel výstavby nového chovného zariadenia pre med-
vede,“ doplnila na záver Ing. J. Dzuriková.

Eda, foto: archív ZOO

REKONŠTRUKCIA 
CHOVNÉHO 
ZARIADENIA 
PRE MEDVEDE
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Záchranársky vrtuľník so štvorčlennou posádkou mieril do Kláštorskej rokliny na pomoc 
k zranenému desaťročnému nemeckému chlapcovi, ktorý spadol z výšky. Na miesto 
už, žiaľ, nedorazil. Pravdepodobne sa zachytil o drôty elektrického vedenia a zrútil asi 
150 metrov vzdušnou čiarou od miesta, kde sa chlapec nachádzal. O nehode záchranné 
zložky informoval český hasič, ktorý bol náhodou na mieste udalosti. Na miesto nešťastia 
prišli v prvom rade hasiči, horskí záchranári a polícia. Na pomoc priletel aj vrtuľník minis-
terstva vnútra. Nehodu však nikto z posádky neprežil.
Na palube sa okrem troch leteckých záchranárov (lekár Marek Rigda, letecký záchranár 
Martin Svitana a pilot Ľubomír Majerčák) nachádzal aj 37-ročný náčelník Horskej záchran-
nej služby v Slovenskom raji Spišskonovovešťan Dušan Leskovjanský.
Dušan miloval hory, mal rád ľudí a nezištne im pomáhal. Slovenský raj bol jeho srdcov-
kou. Už ako dieťa ho mal prechodený a poznal každý kút. Ako 15-ročný sa stal členom 
Slovenského horolezeckého spolku JAMES. V roku 2006 sa naplnil jeho veľký sen, 
keď sa stal profesionálnym záchranárom na Oblastnom stredisku Horskej záchrannej 
služby Slovenský raj a v roku 2011 aj jeho náčelníkom a tiež horským vodcom. Sprevá-
dzal ľudí najmä po Vysokých Tatrách, nedávno aj populárneho spisovateľa a vášnivého 
horolezca Jo Nesba. 
Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala 23. júla na cintoríne v Sp. Novej Vsi.
Česť jeho pamiatke. red., foto: Ing. Lucia Kormošová

Tretí júlový víkend ožilo centrum mesta typickou jarmočnou atmosférou. Prebiehal tu totiž 
jubilejný 60. ročník Spišského trhu. Pri tejto príležitosti bol pre občanov mesta i návštevní-
kov pripravený bohatý kultúrny program. V rámci neho sa predstavilo množstvo hudobných 
skupín, ako napr. hudobno-dobrodružná kapela Mloci, The Colt či rôzne folklórne sú-
bory zo Slovenska. Známa moderátorská dvojica Junior a Marcel sa postarala o zábavné 
popoludnie plné rôznych súťaží. Najväčším lákadlom bolo vystúpenie legendárnej českej 
rockovej skupiny Olympic, ktoré ukončilo prekvapenie v podobe ohňostroja.
Tento rok svoj tovar ponúkali predajcovia v približne 500 stánkoch rozmiestnených po 
celom námestí. Typickú trhovú atmosféru už tradične dotváralo aj okolo 30 stánkov s ob-
čerstvením s rôznymi špecialitami. Novinkou tohtoročného Spišského trhu bol aj priestor 
pre domácich s atraktívnou ponukou vlastných výrobkov. Príležitosť využili spoločnosti 
Spiš market, MPC Cessi, Althan a Tauris. Pri príležitosti konania jubilejného 60. ročníka 
Spišského trhu navyše MPC Cessi vyrobilo chleby so „60-tkou“.
Spišský trh je veľmi populárny aj vďaka širokej ponuke rôznych zábavných atrakcií. Malí 
aj veľkí i priaznivci adrenalínu sa tento rok mohli vyblázniť na cca 50 kolotočoch rôzneho 
druhu.
Na Spišský trh už tradične zavítali i delegácie z našich partnerských miest. Pozvanie na 
podujatie prijali hostia z Nitry (Slovensko), Havlíčkovho Brodu (Česká republika), Claus-
thal-Zellerfeldu (Nemecko), L’Aiglu (Francúzsko), Kisújszállászu (Maďarsko) a poľských 
miest Grójec a Myślenice. Okrem nich naše mesto navštívila tiež 21-členná delegácia 
z partnerského mesta Youngstown (USA), ktorá i tento rok priniesla so sebou finančný 
dar. Ten je určený na program Spišského trhu.
Okrem Spišského trhu na Zimnom štadióne prebiehal už tradične 48. ročník Spišských 

výstavných trhov – Spiš Expo 2015. Svoje výrobky a služby na celkovej ploche 1 051 m2 
ponúkalo spolu 62 vystavovateľov, z toho 52 zo Slovenska. Zastúpenie tu však mali aj za-
hraničné firmy, a to 6 z Čiech a 4 z Maďarska.
  Edita Gondová, foto: autorka, Tomáš Repčiak

TRAGÉDIA V SLOVENSKOM RAJI

60. SPIŠSKÝ TRH

Išli zachrániť život a sami pri tom zahynuli. V piatok 17. júla došlo v Slovenskom raji k tragédii. Počas záchrannej akcie sa zrútil záchra-
nársky vrtuľník. Pri nehode zahynuli štyria ľudia. Na palube sa nachádzal aj 37-ročný Spišskonovovešťan Dušan Leskovjanský.

Spišská Nová Ves sa 16. – 19. júla stala dejiskom jubilejného 60. ročníka Spišského trhu. Slávnostné otvorenie prebehlo v piatok 
o 19.00 hod. na hlavnom pódiu. V bohatom programe vystúpila populárna česká skupina Olympic.
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SPRAVODAJSTVO, POZVÁNKA

Prekážajú vám vysoké účty za energie? Možno robíte nie-
koľko chýb a možno vám stačí, aby ste urobili len pár opat-
rení a ročne môžete ušetriť desiatky aj stovky eur. 
1. Sledujte si spotrebu. „Veľmi zaujímavé sa stáva me-
rať spotrebu s ukladaním dát na server a následnou ana-
lýzou, čo výkyvy a nárast spotreby spôsobuje,“ hovorí pre 
HN Pavel Šimon, zástupca riaditeľky Slovenskej asociácie 
fotovoltického priemyslu. Ak budete vedieť, kde je problém, 
šetrenie na energiách sa stane omnoho jednoduchším.
2. Skúste sa do čo najväčšej možnej miery preoriento-
vať na obnoviteľné zdroje energie. Ide napríklad o sl-
nečné kolektory. Okrem ich ekologického aspektu môžu 
priniesť výrazné úspory, a to na teplej vode alebo na kúrení. 
„Výroba elektriny zo slnka dnes už je lacnejšia ako jej 
kúpa od dodávateľa. Malý systém na pokrytie základnej 
spotreby elektriny predstavuje zvládnuteľnú investíciu,“ 
hovorí Šimon.
3. Prehodnoťte radiátory. Nielenže sú už efektívnejšie 
spôsoby vykurovania, ale aj zo zdravotného hľadiska už 
máme lepšie možnosti. Samozrejme, vymeniť vykurovaciu 
sústavu nie je práve najlacnejšia záležitosť. Investované pe-
niaze sa vám však pri správnom výbere vrátia a ďalšie účty 
budú výrazne nižšie.
4. Neplytvajte teplou vodou. Problém nie je v množstve, 
ktoré použijete, ale v množstve, ktoré sa musí dopraviť vo-
dovodnými rúrami. Niekoľko litrov tam zbytočne vychladne, 
a tým pádom zbytočne veľa platíte. Preto sa snažte používať 
teplú vodu len vtedy, ak je to naozaj potrebné.
5. Ponuky dôkladne zvažujte. Dodávatelia elektriny 
a plynu sa predbiehajú s výhodnými ponukami, ale aj tu 
platí, že by nemala rozhodovať iba cena, a to najmä tá na 
prvý pohľad. Zmluvu si dôkladne preštudujte a v prípade 

potreby si radšej nechajte poradiť od nezávislého odbor-
níka. Samozrejme, ešte pred podpisom. „I keď sú vy-
účtovacie faktúry za elektrinu zložité, stojí za to si ich 
preštudovať. Okrem výšky preplatku alebo nedoplatku 
sú tam aj iné zaujímavosti,“ zdôrazňuje Šimon.
6. Využívajte automatické zhasínanie. Platí to najmä pre 
starších ľudí, ktorí často zabúdajú manuálne zhasnúť svetlo. 
Ak necháte v špajze pol dňa svietiť, vysokým účtom sa po-
tom niet čo čudovať. Ak túto činnosť zautomatizujete, ročne 
ušetríte celkom pekné peniaze.
7. Znížte kúrenie o stupeň a radšej sa viac oblečte. Nie-
lenže to bude mať pozitívny vplyv na vaše financie, ale po-
ďakuje sa vám aj vaše zdravie. Prekúrený a suchý vzduch je 
to posledné, čo vaše dýchacie cesty potrebujú.
8. Nekupujte si zbytočne veľkú chladničku - dvom 
osobám viac ako sto litrov naozaj netreba. Takisto dbajte 
na pravidelné rozmrazovanie, chladnička plná ľadu je žrút 
energie. Dvere na nej nenechávajte nikdy dlhšie otvorené 
a dbajte na dobré tesnenie. A tiež pamätajte na to, že nie 
je jedno, kam ju dáte. „Chladnička sa umiestňuje na čo 
najchladnejšom mieste, nech má čo najmenšie straty, 
určite nie pri sporáku,“ hovorí Šimon.
9. Klimatizáciu nikdy nezapínajte pri otvorených ok-
nách či dverách. Jednak zbytočne plytváte energiou, jed-
nak aj efekt bude mizerný. A rozhodne si ju „nevypeckujte“ 
na maximum, ale dodržte približne päťstupňový rozdiel me-
dzi ňou a teplotou vonku.
10. Ak používate klasické radiátory, v zimnom období 
nezabúdajte na ich odvzdušňovanie. Ak tak neurobíte, 
nielenže bude vzduch v nich zbytočne zvyšovať spotrebu 
energie, ale navyše vám bude aj zima.
11. Nezapínajte poloprázdnu umývačku riadu či 

práčku. Pri umývačke riadu nezostáva iné, ako počkať 
do zaplnenia, pri práčke môžete využiť program polo-
vičného prania. Takisto nemusíte všetko prať na šesťde-
siatke, najmä ak bielizeň nie je veľmi špinavá. Čím šetrnejší 
program, tým lepšie. Šetríte tak energiu aj oblečenie.
12. Ak potrebujete umyť auto, navštívte radšej auto-
umyváreň. Mnoho ľudí sa na to pozerá ako na zbytočný 
výdavok, nie je to však celkom pravda. Doma miniete nie-
koľkonásobne viac vody a prostriedkov, preto to nie je šet-
renie na správnom mieste. Nehovoriac o tom, že si ušetríte 
prácu.
13. Pri varení nepotrebujete hrniec plný vody, veľmi dobrú 
službu urobí para. Takisto si zvyknite na tlakové hrnce, 
v ktorých pripravíte mäso za niekoľkonásobne kratší čas. 
Používajte pokrievky a malý hrniec nedávajte na veľkú 
platňu. Množstvo tepla tak namiesto využitia zbytočne uniká 
do okolitého priestoru.
14. Rúru predhrievajte rozumne. Nie je potrebné, aby 
šla dvadsať minút predtým, než do nej vložíte surový koláč. 
Takisto si zvyknite na jej vypínanie pár minút pred dopeče-
ním - v rozpálenej rúre „dôjde“, aj keď je už vypnutá. Takisto 
používajte radšej toaster ako rúru v prípade, že chcete zu-
žitkovať staré pečivo.
15. Používajte reflexné fólie. Nielen v izbách za radiá-
tormi, aj keď i tam urobia skvelú službu. Potrebné sú však 
najmä v prípade tepelných potrubí v pivniciach, kde ich za-
izolovanie „spraví“ ročne veľmi slušnú sumu.
16. So sušičkou na bielizeň opatrne, spotrebuje veľa 
energie. Nehovoriac o tom, že aj žehlenie je náročnejšie - 
i keď pri moderných to už až tak neplatí. Zvyknite si však vy-
užívať slnko. Bielizeň vám vysuší rovnako dobre a zadarmo.

Zdroj: Hospodárske noviny, Katarína Macková

DOBRÉ RADY
Ušetriť na účtoch môžete rýchlo a jednoducho. Stačí, keď budete dodržiavať základné princípy.

13. ročník BAŽANT KINEMATOGRAF 2015 

5. 8. 2015

DÍRA U HANUŠOVIC
Čierna komédia s prvotriednymi hercami z Dej-
vického divadla.
Réžia: Miroslav Krobot, ČR, 2014, 102 min.
Predfilm: Solution
Réžia: Ondrej Rudavský, 2006, 2:30 min.

6. 8. 2015

ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE
Výbušná konverzačná a situačná komédia na 
motívy úspešnej divadelnej hry Petra Kolečka 
sa odohráva počas jedného večera v zapadnu-
tej dedinskej krčme.
Réžia: Jan Hřebejk, ČR, 2014, 77 min.
Predfilm: Pravidlá hry
Réžia: Ondrej Rudavský, 2014, 10 min.

7. 8. 2015

TRABANTOM AŽ  
NA KONIEC SVETA
Dobrodružná a vtipná roadmovie o tom, ako päť 
Čechov na dvoch Trabantoch, dvaja Poliaci na 
jednej Fiatke a jeden Slovák na Jawe prejdú 
21 124 kilometrov naprieč Južnou Amerikou.
Réžia: Dan Přibáň, ČR, 2014, 98 min.
Predfilm: Dead can dance: The carnival is over
Réžia: Ondrej Rudavský, 1994, 4:31 min.

8. 8. 2015

38
Tento jedinečný filmový projekt mapuje život slo-
venskej hokejovej legendy Pavla Demitru.
Réžia: Daniel Dangl, Lukáš Zednikovič, SR, 
2014, 87 min.

Predfilm: Los Lobos: Kiko and the lavender 
moon
Réžia: Ondrej Rudavský, 1992, 3:34 min.

9. 8. 2015

TRAJA BRATIA
Rodinný film pre deti i dospelých na motívy troch 
klasických rozprávok s tradičným svěrákovským 
humorom, vynikajúcim hereckým obsadením 
a hudbou.
Réžia: Jan Svěrák,  
ČR/Dánsko, 2014, 90 min.
Predfilm: Jana Kirschner: 
Na čiernom koni
Réžia: Ondrej Rudavský, 
2006, 3:47 min.

Začiatok  

vždy o 21.15 

pred 

Redutou

Srdečne vás pozývame na koncert barokovej hudby Cuore barocco - barokové srdce, ktorý sa uskutoční  
16. 8. 2015 o 17.00 hod. v obradnej sieni Radnice na Radničnom námestí 7 v Spišskej Novej Vsi.

Všetky diela budú interpretované na historických nástrojoch alebo ich replikách so zreteľom na dobovú interpretáciu.
Program: Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel, Antonio Vivaldi
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KULTÚRA

AUGUST 2015

DIVADLO 
KONTRA

MÁŠ NAJLEPŠIE DIVADLO V MESTE  
A EŠTE O ŇOM NEVIEŠ? 

Divadlo Kontra, Zimná 68, Dom Matice slovenskej 

LETO DIVADLA KONTRA AUGUST 2015 
14. august o 20.00 h, Spišský hrad

25. august o 20.00 h, Divadlo Kontra 

Martin McDonagh: 

PORUČÍK Z INISHMORE
Vražedne smiešna komédia o írskych teroristoch je takou 
silou, že sa chce umrieť od smiechu. Hra bola vyhlásená 
za najlepšiu komédiu roka 2003 a Divadlo Kontra uvádza 
tento svetový hit v slovenskej premiére. Iba pre divákov, 
ktorí majú silné nervy. Prístupné od 18 rokov. Vstupné: 8 €.

15. a 16. august o 19.00 h

Marek Koterski: NENÁVIDÍM 
Vynikajúca komédia, ktorá získala na Kremnických 

Gagoch Cenu Stana Radiča „Objav roka“.
Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža 
a zlostí? Ak áno, nie si sám! Uletene zábavná jazda o na-
šej nie veľmi zábavnej každodennosti. Vstupné: 5 €.

19. august o 19.00 h

Marie Jones: 
KAMENE VO VRECKÁCH

Keď Hollywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr je neod-
vratný a neodvratne zábavný... Obrovský hit z Broadway 
a West Endu, jedna z najlepších svetových komédií, kto-
rá rozosmiala a dojala milióny divákov. 2 herci odohrajú 
13 postáv! Vstupné: 6 €.

21. a 22. august o 19.00 h

Conor McPherson: RUM A VODKA
Skvelá komédia. Mix, čo aj „mŕtveho postaví na nohy“. Iba 
pre milovníkov silných dojmov a silných drinkov. Nepriveď 
na to svoju mamu a svokru. Priveď niekoho, kto normálne 
do divadla nechodí! Najreprízovanejšie predstavenie Di-
vadla Kontra, viac ako 500 repríz! Vstupné: 5 €.

HOSTIA V DIVADLE KONTRA
Výnimoční interpreti, skvelí umelci, nevšedné umelecké 

zážitky! Po prvýkrát na Slovensku! Vstupné len 3 €! 
Predstavenia podporené Ministerstvom kultúry SR.

29. august o 19.00 h
Magdalena Gauer: DIVA

Životný príbeh opernej speváčky židovského pôvodu Nory 
Sedler, deportovanej r. 1941 do getta v Lodži. Prežila pek-
lo na zemi. Jednako sa vyhla záhube. Akú pečať na nej 
zanechalo getto a dá sa vôbec vymazať z pamäte minu-
losť? Odpoveď na tieto otázky nám ponúka predstavenie 
znamenitej herečky Wiolety Komar ocenené na mnohých 
prestížnych svetových festivaloch (o. i. Najlepšia herečka 
United Solo Festival New York 2011, Cena diváka Mo-
nomaffia 2013 Estónsko, Hlavná cena festivalu Thespis 
2014 Nemecko).

30. august o 19.00 h

Adam Mickiewicz: MOJA MŔTVOLA
Boguslaw Kierc. Vynikajúci divadelný a filmový herec, re-
žisér, básnik, esejista, profesor. Jeho predstavenie vznik-
lo na základe veršov Mickiewicza, kde bez pomoci svetla, 
hudby a novodobej techniky absolútne ovládne divákov! 
Má len jednu rekvizitu. Pohár vody, ktorý sa stane vulká-
nom plným lávy. Mimoriadny divadelný zážitok! 

Kapacita sály 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 august 2015

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA 
• ZÁHRADA UMENIA

AKTUÁLNE VÝSTAVY
NOVÉ MENÁ – NOVÉ MÝTY:  
MARTIN IMRICH
5. 8. – 4. 10. 2015 
Vernisáž výstavy: 5. 8. 2015, 17.00 h
Osobitá vízia súčasného realizmu v maľbe doktoran-
da Akademie Sztuk Pięknych vo Varšave nadväzujúca 
na akademickú tradíciu a formu zlatého rezu. Človek 
ako inšpirácia a prostredník pri hľadaní základných 
otázok o vzťahu k svetu a sebe samému. Výstavný 
cyklus „Nové mená – Nové mýty“ je realizovaný vďaka 
finančnej podpore Ministerstva kultúry SR. 
Kurátorka: Mgr. Lucia Benická, GUS.

NOVÉ MENÁ – NOVÉ MÝTY:  
SLAVOMÍR DURKAJ
5. 8. – 4. 10. 2015
Vernisáž výstavy: 5. 8. 2015, 17.00 h
Surreálne a provokujúce olejomaľby zemplínskeho 
výtvarníka zdôrazňujú fenomén 21. storočia – konflikt 
prírody s modernou civilizáciou. Diela kritizujú glo-
bálnu, spoločensko-kultúrnu a ekologickú situáciu. 
Výstavný cyklus „Nové mená – Nové mýty“ je realizo-
vaný vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR. 
Kurátor: Mgr. Jozef Ridilla, Šarišská galéria v Prešove.

PREDNÁŠKY/BESEDY/DIELNE 
14. 8. 2015, 16.00 – 19.00 h  
Vstupné: 2 €. 
ŽENY ON LINE 3: GRAFFITI PRE ŽENY
Účastníčky tvorivej dielne si vymyslia vlastné meno 
- ,,tag“, pod ktorým budú vytvárať zaujímavú kompo-

zíciu z písmen a maľbu ,,charakteru“ – postavičky so 
sprejmi. Známa umelecká dvojka ,,KREA“ a ,,SLAM-
KA“ vás v skratke oboznámia s celou graffiti kultúrou: 
Bc. Ľuboš Bukovinský, Mgr. Miriama Bukovinská. 

PRÁZDNINY V GALÉRII 
Tvorivé dielne a odborný výklad  
pre detské prímestské tábory 

TVORIVKY PRE DETI
6. 8. – 31. 8. 2015
PRÍRODA VERZUS CIVILIZÁCIA 
Maľba akrylom na tragikomickú tému konfliktu prírody 
s modernou civilizáciou a umením. Interpretácia 
výtvarného diela východoslovenského výtvarníka 
Slavomíra Durkaja. Určené pre: deti a dospelých. 
Výtvarný materiál v réžii galérie.
Vstupné: 1 €/účastník, možnosť platby kultúrnymi 
poukazmi, doprovod zdarma. 
Doba trvania: cca 60 – 90 min. 

VSTUPNÉ
JEDNA VÝSTAVA / CELÁ GALÉRIA: 
• dospelí: 1 €/2,50 €
• deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 0,50 €/1,50 €
• rodinná vstup. / 2 dosp. + max. 3 deti: 2,50 €/5,50 €

OTVÁRACIE HODINY
utorok – piatok, 9.00 – 16.30 
nedeľa, 11.00 – 16.00 

KONTAKT / INFORMÁCIE 
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie 
Košického samosprávneho kraja 
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, 
tel. 053/4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk, 
Facebook / FunPage: Galéria umelcov Spiša
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AUGUST 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. 2015, Foyer SOS

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

Vstup voľný.

do 21. 9. 2015, Výstavná miestnosť SOS

HĽADANIE VO FARBÁCH
Výstava malieb v enkaustike Kataríny Butvinovej.

Vstup voľný.

25. 8. 2015 (utorok) o 16.30 h, Foyer SOS

FAJNA FOLKLÓRNA FOTKA
Vernisáž výstavy fotografií zapojených  
do súťaže „Fajna folklórna fotka“ počas  

Spišských folklórnych slávností.
Výstava potrvá do 25. 9. 2015.

Vstup voľný.

29. 8. 2015 (sobota) od 10.00 do 23.00 h,  
Športový štadión Harichovce 

AVITUR 2015
Regionálne podujatie tradičnej  

ľudovej kultúry 8 obcí Spiša - Harichovce,  
Markušovce, Odorín, Rudňany, Danišovce,  

Jamník, Matejovce nad Hornádom  
a Teplička nad Hornádom.

V rámci akcie prebehne futbalový a volejbalový  
turnaj, súťaž vo varení gulášu.  
Pohybovo zdatnejší sa môžu  

zapojiť do cyklomaratónu.  
Program plný súťaží, ľudových remesiel  

a folklórnej hudby ukončí moderná  
folková skupina Družina. 

Vstup voľný.
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  
Alena PENZEŠOVÁ: Prešibané dvojčatá - Ma-
gický škrečok. Jakub a Mišo sú dvojčatá. Majú 10 ro-
kov. Dokážu brnkať na nervy každému dospelému. 
K narodeninám dostali škrečky...
Jiří KAHOUN: O lietajúcich strojoch. Človeka od-
pradávna poháňala vpred túžba po lietaní. Dočítate sa, 
ako vyzerali prvé pokusy o let teplovzdušným balónom, 
prvé snahy o zostrojenie lietajúcich strojov s motorovým 
pohonom či ako prebehol prvý let do vesmíru.
Anna LUDWIG: Kasting naj kapely. Najlepšia ka-
pela všetkých čias ROOM 16 usporiadala kasting na vi-
deoklip. Leonia s Isabel neváhajú ani minútu, rozhodne 
si v ňom chcú zahrať.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Melanie GIDEON: Manželka 22. Alice Bucklová sa 
zapojí do internetovej štúdie „ Manželstvo v 21. storočí“. 
Netuší, ako jej zmení život.
Camilla LÄCKBERG: Strážca majáka. Patrik Hed-
ström vyšetruje vraždu ekonomického riaditeľa ko-
munálneho úradu, ktorého život bol plný tajomstiev.
Ružena SCHERHAUFEROVÁ: Štastie si ťa nájde. 
Po strate manžela Nina sama vychováva deti a túži po 
rodine. Nájde ešte lásku, aby bola opäť šťastná?

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Ľudia, sny, veľké činy. Spoločné dielo skupiny  
autorov predkladá pestrú paletu pútavých príbehov viac 
či menej známych historických osobností, ktoré svojou 
odvahou a vytrvalosťou inšpirovali mnoho ľudí.
Paul WILLIAMS: Veľké minizáhradky. Kniha pre 
priaznivcov pestovania rastlín v nádobách. Obsahuje 
dôležité informácie o záhradníčení a rady preverené 
praxou.
Blanka POLÁČKOVÁ: Nátierky, chuťovky, sen-
dviče. Vyše 200 vyskúšaných receptov na nátierky, 
sendviče, chuťovky, poháre, šaláty a iné domáce la-
hôdky. 

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  
Miloš MACOUREK: Mach a Šebestová na prázd-
ninách. Slávni žiaci 3. B trávia prázdniny u starých ro-
dičov a so svojím čarovným slúchadlom do pokojnej 
dedinky pričarujú hoc aj džungľu.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Emily MARSH SCOTT: Slzy Beduínky. Jordyn po-
chádza z jordánskej dedinky, v ktorej si tradície vážia 
nadovšetko, ale krutosť najbližšej rodiny je skrytá za 
múrmi a závojmi.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Joshua GILDER: Nebeská intrika. Spolupráca Jo-
hanna Keplera a Tyha de Brahe na prelome 16. a 17. 
storočia priniesla prevratné vedecké objavy vesmíru.

•••
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. 
1. august – 31. august 2015

.

Termín: 22. augusta 2015
Vstupy: 19.00, 20.00, 21.00 hodine

Vstupné: dospelí 4 €, deti 6 - 15 rokov 2 € 
Ste srdeène vítaní!

Expozièné priestory kaštie¾a Markušovce

DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA A SPIŠ

20. 5. - 31. 12. 2015
Rodný dom kpt. Jána Nálepku, Smižany

 

 

NOÈNÁ PREHLIADKA 
KAŠTIE¼A V MARKUŠOVCIACH

TAJOMSTVÁ OBRAZOV
Obrazy a symboly. Pozrieme sa na to

èo je zjavné a predsa skryté.

70. VÝROÈIE UKONÈENIA 2. SVETOVEJ VOJNY
Výstava priblíži záujemcom 

problematiku 2. svetovej vojny 
v kontexte regiónu Spiš a jeho obyvate¾ov. 

Viete preèo sa práve mesto Spišská Nová Ves 
stalo obe�ou bombardovania 

Maïarského krá¾ovského letectva? 
A preèo maïarskí letci 

nebombardovali väèšie mestá, ako napríklad
 Prešov alebo Banskú Bystricu? 

Aj to a mnoho iného sa dozviete na našej výstave.

SPOZNAJ, OBDIVUJ A RELAXUJ!
Múzeum Spiša vám ponúka možnos� 
netradiènej prehliadky so sprievodcom 

po najvýznamnejších pamiatkach v centre 
mesta s množstvom zaujímavých 
informácií o Spišskej Novej Vsi. 

Podujatie len pre organizované skupiny. 
Na podujatie je potrebné sa vopred nahlási�,

kontakt 053/442 37 57.

MÚZEUM SPIŠA
AUGUST 2015
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Kontakty a informácie – telefónne èísla SNV: 053/442 37 57, kaštie¾ Markušovce: 0917 746 339, Smižany: 0917 746 336
www.muzeumspisa.com, lektorky@muzeumspisa.com, kastiel@muzeumspisa.com, narodopis@muzeumspisa.com 
 

MALÁ EXPOZÍCIA PRÍRODY SPIŠA
V Národopisnom múzeu v Smižanoch prezentujeme

z dôvodu rekonštrukcie Provinèného domu 
výber najzaujímavejších exponátov zo živej 

a neživej prírody Spiša. Dozviete sa ve¾a novostí z ríše 
zvierat, rastlín, minerálov, hornín a skamenelín. 

Využite tento letný èas na spoznávanie prírody Spiša 
aj touto formou kvalitných exponátov nášho múzea.

Vstupné 1 € alebo kultúrny poukaz. 
Prázdninové letné skupiny je potrebné vopred 

objedna� na našich kontaktných èíslach.
Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

EXPOZÍCIA ¼UDOVEJ KULTÚRY STREDNÉHO SPIŠA
Prehliadka Expozície ¾udovej kultúry stredného Spiša 

predstavuje zbierku ¾udového odevu a textilu, 
predmetov z pastierstva, baníctva 

a salašníctva, predmetov prezentujúcich typické 
remeslá tejto oblasti od druhej polovice 
19. storoèia až do polovice 20. storoèia.

Január - december 2015 
Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

   
RODNÝ DOM KPT. JÁNA NÁLEPKU

Prehliadka pôvodnej ro¾níckej usadlosti z prvej polovice 
20. storoèia doplnená o predmety zo života 

a protifašistického 
odboja kpt. Jána Nálepku.
Január - december 2015

Rodný dom kpt. Jána Nálepku, Smižany

 
EXPOZÍCIA HISTORICKÉHO NÁBYTKU

Prehliadka rodového kaštie¾a rodiny Máriássy 
predstavuje rozsiahle fondy nábytkových solitérov, 

bytových doplnkov a interiérových celkov 
od 17. storoèia do zaèiatku 20. storoèia.

Január - december 2015
Kaštie¾ v Markušovciach, Michalská 55
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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.

2. 8. (nedeľa) o 15.00 h, pred Radnicou
DREVENÁ KRAVA

Predstavenie Divadla Cililing z Prešova.

16. 8. (nedeľa) o 15.00 h, pred Radnicou
3NÁSŤ CIEST

Country skupina zo Spišskej Novej Vsi.
•••

Pripravujeme na september:
KULTÚRNE LETO

Promenádne koncerty pred Radnicou.

5. 9. (sobota) o 16.00 h, Areál TJ Slovan Smižany 
ROZLÚČKA S LETOM

Hosť programu: Divadlo DRaK Prešov - Maľované na skle. 
Zábavné popoludnie s programom, hrami pre deti, maľovanie na tvár, občerstvenie.

AUGUST 2015

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

PLÁN PREMIÉR

6. 8. 2015

NESMRTEĽNÝ
VYKOĽAJENÁ

AMY

13. 8. 2015

FANTASTICKÁ ŠTVORKA
KRYCIE MENO U.N.C.L.E.

V HLAVE

20. 8. 2015 RYTMUS SÍDLISKOVÝ SEN

27. 8. 2015

GRISWOLDOVCI
HITMAN: AGENT 47

UUUPS! ARCHA JE FUČ...

KULTÚRA

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING 
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, 80 min., MP.

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.

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

IRACIONÁLNY MUŽ
USA, mysteriózny, 96 min., titulky, MP-15.

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

SPONGE BOB VO FILME:  
HUBKA NA SUCHU 

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

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

ĎALEKO OD HLUČNÉHO DAVU
Veľká Británia/USA, 2015, 119 min., české tit. 

5. - 6. 8. Kino MIER nepremieta.

7. 8. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
8. 8. o 17.00 , vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

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

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

NESMRTEĽNÝ
USA, sci-fi thriller, české tit., 116 min., MP-12.

9. - 10. 8. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

VYKOĽAJENÁ
USA, komédia, slovenské tit., 122 min., MP-15.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
10. 8. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

MALÝ DRÁČIK

UTORKOVÉ DOPOLUDŇAJŠIE 
PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE o 10.00
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
11. 8. o 10.00, vstupné: 3 €, 2D

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

FILMOVÝ KLUB
11. 8. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 € 

AMY 
Veľká Británia, dokument, české titulky, MP-12. 

12. 8. Kino MIER nepremieta.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
13. 8. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
14. 8. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
16. - 17. 8. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

V HLAVE

USA, rodinná anim. komédia, 102 min., MP-7.

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

IRACIONÁLNY MUŽ

14. - 15. 8. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

FANTASTICKÁ ŠTVORKA
USA, akčný sci-fi film, český dabing, 94 min., 
MP-12.

16. - 17. 8. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

KRYCIE MENO U.N.C.L.E.
USA, akčná dobrodružná komédia, slovenské 
titulky, 116 min., MP-12.

UTORKOVÉ DOPOLUDŇAJŠIE  
PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE o 10.00
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
18. 8. o 10.00, vstupné: 3 €

MALÝ DRÁČIK 

FILMOVÝ KLUB
18. 8. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €

DÁMA V ZLATOM
USA, životopis., 110 min., české titulky, MP-12.
 

19. - 20. 8. Kino MIER nepremieta.

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

V HLAVE

21. - 24. 8. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

RYTMUS SÍDLISKOVÝ SEN
Slovenská rep., dokument, 90 min., MP-12.

24. 8. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

PIXELS 

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

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

FILMOVÝ KLUB
25. 8. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 € 

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

26. 8. Kino MIER nepremieta. 

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

UUUPS! ARCHA JE FUČ... 
Nemecko/Belgicko, animovaná rozprávka, 
86 min., MP.

27. 8. a 30. - 31. 8. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

GRISWOLDOVCI
USA, komédia, slovenské tit., 96 min., MP-12.

28. - 29. 8. Kino MIER nepremieta:  
DNI MESTA.

FILMOVÝ KLUB
1. 9. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €

PÚTNIK - NAJLEPŠÍ PRÍBEH  
PAULA COELHA

Brazília/Španielsko, životopis. dráma, verzia 
anglická s českými titulkami, 106 min., MP-15.
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RELAX

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júla na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v augustovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Zas nás čaká paráda: jedlo, 
vrava, nálada; radosť detí, stánky s pitím. Výhercom tajničky z Ička 7/2015 sa stáva Marian ŠPIRKA zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA

Byvam v centre aj cez tarhy. Každy sebe vybere, 
co mu pasuje, sebe rečujem popod ohoľeny 
bajuz, ked še krucim medzi stankami. Tu še 
na mne vydrižňa cetka s medicinsku soľu, tam 
dzedo s nepihacim kaktusom v ruke. Kupim 
sebe, jak každy rok, kolbasku a kukam, jak ju 
madame z Bugľovci okusava vyberavym sposo-
bom – masne dava na jednu stranu a posne do 
sebe. Rasistka je to! Kolotoč za hviľu vyľeci na 
orbitalnu drahu, tak šape, jak keby do neho puš-
čili dzešec tišic volty. Za mojich mladych rokoch 
še mi hlava krucila aj z maleho reťazkoveho, bo 
sme pod branu vypiľi čučo. Tarhy bavja jak maju, 
vreskot, smrod a muzika. Pri trecim pajtašovi, co 
me pozyva „ľem“ na jedno, už mam teho dosc 
a rozmyšľam o unikovej cesce. Žeby som ušol 
do gaľeriji abo do knižnici? Isto tam nebudze 
nikeho... Ľem keby ja znal, dze tote inštitucie 
stoja, možno, že budze ľepši vypadnuc na Ko-
šarny. Tam še dorečujem akurat po poľsky, lapim 
kľeščaka a svalovku, kym še vracim do Novejši. 
Nakonec som to vyriešil, zaplacil som tarhovne 
a mam pokoj. Šedzim v apartmane na najvyššim 
štoku v Metropolu a chlapsky plačem nad burli-
vym vinom s langošom, co som sebe donesol zo 
stanku. Aspoň preživam tarhy na vysokej urovni, 
ne jak dajaky gadžo z Bugľovec! Kulturu nam 
treba, ľudze, kulturu!  Vlasto Bogár

TARHOVNE
FEJTÓN 
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Počas druhého júlového víkendu sa na letisku v Očovej 
konali Majstrovstvá Slovenska parašutistov v disciplíne 
presnosť pristátia. Svoje zastúpenie mali aj Novovešťania. 
A darilo sa im vynikajúco. Peter Slivovský a Emil Petro 
skončili v hodnotení družstiev na piatom mieste. Me-
dzi jednotlivcami Peter Slivovský skončil na ôsmej priečke 
a Emil Petro bol dvanásty. Ladislav Vikartovský si medzi 
jednotlivcami doskočil pre výborné druhé miesto a rov-
naké umiestnenie dosiahol v hodnotení družstiev.
Medzi silnou slovenskou konkurenciou skúsený Ladislav 
Vikartovský po skvelom výkone až v poslednom skoku 
rozhodol o medailovom zisku. 
Súťaž pozostávala zo šiestich základných kôl, z ktorých 
sa vyhodnocovali tímy. Po nich nasledovalo semifinálové 
a finálové kolo, ktoré sa započítavalo do hodnotenia jed-
notlivcov.
„Do piateho kola sa mi darilo udržiavať prvenstvo. Šies-
tym zoskokom sa mi nezadarilo a spadol som na štvrté 
miesto. Aj napriek nezdarenému skoku som mal dosta-
točnú rezervu, ktorá ma posunula do semifinále a finále 
preteku. Po zdarenom finálovom zoskoku som sa do-
stal medzi druhé a tretie miesto. S pretekárom Palom 
Urbanom z konkurenčného tímu sme mali rovnaký po-
čet bodov a rozhodovať o striebre a bronze sa muselo 
až rozoskakovaním v deviatom skoku. Tam sa mi opäť 
zadarilo a získal som tak striebornú medailu. Vyplatilo 
sa skákať s maximálnym nasadením a trpezlivosťou do 
posledného kola, do posledného zoskoku,“ opísal me-
dailovú cestu skúsený 40-ročný reprezentant Slovenska 
a Spišskej Novej Vsi Ladislav Vikartovský. 
Po krátkej prestávke sa Ladislav Vikartovský vrátil k svojej 
veľkej športovej láske parašutizmu. Pred rokom sa stal 
majstrom Slovenska na domácom šampionáte medzi jed-
notlivcami a s Petrom Slivovským aj majstrom Slovenska 
v družstvách. 
„Tieto preteky boli zároveň nominačnými na Majstrov-
stvá Európy do bulharskej Montany. Prví traja postupujú 
automaticky, o ostatných dvoch kolegoch rozhodne 

a nominuje reprezentačný tréner SR podľa výkonnosti. 
Prípravou konečného zloženia družstva bude Svetový 
pohár v Taliansku. V závere tohto roka sa ešte konajú 
Letecké svetové hry v Dubaji. Pokiaľ nám finančné mož-
nosti dovolia, radi by sme sa zúčastnili aj tejto nádhernej 
svetovej súťaže. Tam sú výborné podmienky. Letecké 
svetové hry sú pre nás vzdušnou olympiádou, lebo tam 
sa predstaví všetko, čo lieta – parašutisti, akrobati, lie-
tadlá a reprezentanti iných vzdušných športov. V Dubaji 
je zabezpečenie na skvelej úrovni,“ dodal čerstvý sloven-
ský medailista Ladislav Vikartovský.  (pat)

V stredu 24. 6. 2015 bolo na výbore VK Spišská 
Nová Ves rozhodnuté o tom, že VK Spišská Nová 
Ves nepodá prihlášku do extraligy žien v ročníku 
2015/2016.
Dôvodom tohto rozhodnutia sú financie, ktoré na ta-
kúto súťaž nie je klub schopný momentálne zabezpe-
čiť.
Týmto VK Spišská Nová Ves ponúka svoju extrali-

govú licenciu prípadnému záujemcovi o štart v ex-
tralige žien 2015/2016!
Výbor VK Spišská Nová Ves prihlasuje do súťažného 
ročníka 2015/2016 mládež:
juniorky, kadetky, staršie žiačky, mladšie žiačky - 6, 
mladšie žiačky – 4 a mladšie žiačky – 3.

Ing. Igor Murko
tajomník VK Spišská Nová Ves

12. - 26. júna 2015 sa žiaci Futbalového klubu Spišská 
Nová Ves 1. ligy skupiny Východ zúčastnili 3. ročníka 
medzinárodného futbalového turnaja EURO TOUR 
CUP Slovensko–Chorvátskeho priateľstva na Ma-
karskej riviére. Turnaj sa hral na štadióne HNK „ZMAJ“ 
Makarska. Na turnaji sa zúčastnili tri mužstvá z Chorvát-
ska HNK Zmaj Makarska, N.K Urania Baška Voda, HNK 
Jadran Tučepi a tri mužstvá zo Slovenska FAM Poprad, 
FK Svit a FK Spišská Nová Ves. Mužstvá boli rozdelené 
do dvoch skupín tak, aby sa v základných skupinách stre-
tli medzi sebou len mužstvá z Chorvátska a Slovenska. 
Výsledky U 14: FK Spišská Nová Ves – URANIA BAŠKA 
VODA 3 : 1, Richnavský Denis 3; FK Spišská Nová 
Ves – HNK ZMAJ MAKARSKA 2 : 0, góly: Richnavský 
Denis, Zummer Andrej; FK Spišská Nová Ves – HNK 
JADRAN TUČEPI 3 : 0, góly: Sokol Miloš 2, Richnav-
ský Denis 
Finále: FK Spišská Nová Ves – FK Svit 1 : 0, Gbúr Kris-
tian

Tretí ročník turnaja „Slovensko–Chorvátskeho priateľ-
stva“ vyhrali chlapci FK Spišská Nová Ves, ktorí v turnaji 
všetky zápasy vyhrali.
Najlepším strelcom futbalového turnaja bol Denis 
Richnavský zo Spišskej Novej Vsi.
Ján Kamenický – tréner Spišskej Novej Vsi: „Naše po-
ďakovanie za pozvanie na turnaj patrí hlavnému orga-
nizátorovi turnaja CK Euro Tour z Popradu, hlavne pani 
Eve Benkovej. Turnaj hodnotíme vysoko pozitívne, na-
koľko si chlapci vyskúšali balkánsky štýl hry. Takéto 
medzinárodné konfrontácie môžu našich chlapcov 
posúvať ďalej. Voľné dni sme strávili s chlapcami 
a rodičmi pri mori kúpaním, slnením. Tento zájazd 
splnil svoj účel ako po športovej, tak aj po rekreačnej 
stránke. Pozvanie nás veľmi potešilo, chlapci splnili 
cieľ - turnaj vyhrať, a tým sa poďakovať organizátorovi 
za krásny pobyt pri mori po dlhej futbalovej sezóne 
2014/2015. 
 (pat)

Ľubomír Vaic sa stal členom Dozornej rady 
Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Súčasný prezident spišskonovoveského klubu bude spo-
lupracovať s Ivanom Droppom a Andrejom Gmitterom. 
Posledný menovaný bude zastávať pozíciu jej predsedu. Hla-
sovanie sa odohralo na 8. kongrese SZĽH, kde sa rozhodlo 
aj o prezidentovi. Bude ním naďalej Igor Nemeček, ktorý 
v tajnej voľbe zvíťazil nad Richardom Lintnerom.
Spomenutej udalosti predchádzalo oceňovanie hráčskych 
osobností z minulej sezóny, na ktorom mal hokej na Spiši 
taktiež svoje zastúpenie. Najlepšou útočníčkou ženskej ho-
kejovej súťaže sa stala Petra Jurčová, za najlepšieho ob-
rancu 1. ligy mužov vyhlásili Pavla Gurčíka. (hk)

ŠPORT

BEH: Cross Country - Jahodná - 20 km (13. 6.): 
1. T. Kamas (1:19:23 min.). Záhorácky maratón – 
Senica (13. 6.): Kat. D: 1. V. Šmida (3:42:23 hod.), 
4. J. Smolár (5:03:23 hod.). Beh na Chatu pri Zelenom 
plese (20. 6.): Kat. A: 17. M. Neupauer (43:53,8 min.). 
Kat. D: 11. O. Majerník (71:09,2 min.). Polmaratón – 
Donovaly (27. 6.): 2. T. Kamas (1:45:18 hod.). Beh 
Farmárskeho dvora (4. 7.): M – 8 200 m: Kat. A: 
1. J. Dubašák (30:26 min.) - trať. Rekord, 2. T. Kamas 
(30:55 min.), 4. V. Majerčák (32:02 min.). Kat. B: 2. Š. 
Sumerling (32:26 min.), 4. V. Veľký (34:33 min.), 6. M. Bi-
goš (38:25 min.). Kat. C: 3. M. Hrušovský (36:18 min.), 
7. L. Goč (45:03 min.), 8. M. Fuker (46:46 min.). Kat. 
D: 1. O. Kozák (40:23 min.), 3. P. Pavol (41:39 min.), 
5. J. Tekely (45:04 min.). Ž – 4 100 m: Kat. E: 1. M. 
Snopková (21:34 min.), 2. Z. Víťazková (23:31 min.), 
3. A. Kamasová (34:53 min.). Kat. F: 1. L. Barono-
vá (19:52 min.) - absolútna víťazka, 3. Z. Kartusková 
(21:09 min.), 4. J. Piknová (21:54 min.). Kat. G: 4. A. 
Bodnárová (36:14 min.). Beh pre zdravie – 1 100 m: 
1. M. Dzimko, 2. M. Bartko, 3. M. Krajňák. Prešovská 
horská pätnástka (5. 7.): 7. T. Kamas (58:22 min.). Ma-
lý Štrbský maratón (12. 7.): 10 km: Kat. A: 3. T. Kamas 
(37:13 min.). Kat. B: 20. L. Kotrády (49:24 min.). Kat. F: 
3. E. Berníková (54:57 min.). 31 km: Kat. B: 15. V. Veľ-
ký (2:22:16 hod.).
HOKEJBAL: Posledný júnový víkend sa v Nitre konal už 
10. ročník Hokejbalového turnaja fanklubov – Memoriálu 
Ľuboša Gregora, kde si svoje sily zmeralo 11 tímov z ce-
lého Slovenska. Výsledky: Základná časť: Nitra – SNV 
3 : 1, SNV – Poprad 2 : 3, Skalica SNV 2 : 7, SNV – Mar-
tin 5 : 0, SNV – Piešťany 2 : 0. Play-off: štvrťfinále: SNV 
– Košice 5 : 1; semifinále: Poprad – SNV 0 : 2; finále: 
Nitra – SNV 0 : 2.
FUTBAL: Už 12-ročnú tradíciu má futbalový turnaj v No-
voveskej Hute. Na futbalovom ihrisku si v poslednú júno-
vú sobotu zmeralo sily a futbalové umenie 6 amatérskych 
mužstiev: Rohal Boys, Légia, Azúrová squadra, Mesto 
Spišská Nová Ves, Biely balet a Young Stars. Prven-
stvo z minulého roku nakoniec obhájili futbalisti Azúro-
vej squadri.
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VÍŤAZSTVO V CHORVÁTSKU 

ĽUBOMÍR VAIC 
V DOZORNEJ 
RADE SZĽH

OPÄŤ SKVELÍ PARAŠUTISTI, 
VIKARTOVSKÝ STRIEBORNÝ 

ROZHODNUTIE VK SNV

Na slovenskom šampionáte po dramatickom priebehu Ladislav Vikartovský druhý naj-
lepší na Slovensku. 

OZNAM
V súvislosti s konaním 

Dní mesta Spišská Nová Ves 
spojených s Trhom ľudových  

remesiel oznamujeme širokej verejnosti,  
že dôjde ku krátkodobej uzávere  

cestnej komunikácie
na Letnej ulici od budovy Reduty  

po sochu gen. Nálepku, a to:

od 27. 8. (štvrtok) od 9.00 hod.  
do 30. 8. 2015 (nedeľa)  

do 13.00 hod.
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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. 

 1. 8. sobota 10.00/12.15 FK Spišská Nová Ves - Lokomotíva Košice, 
II. liga staršieho a mladšieho dorastu

 8. 8. sobota 10.00/12.15 FK Spišská Nová Ves - KAC Košice, 
II. liga staršieho a mladšieho dorastu

 9. 8. nedeľa 10.00/12.00 FK Spišská Nová Ves - Bardejov, 
I. liga starších žiakov U15 a U14

 8. 8. sobota 17.00 FK Spišská Nová Ves - Partizán Bardejov, 
DOXX Bet liga dospelí

16. 8. nedeľa 10.00/12.15 FK Spišská Nová Ves - VSS Košice, 
I. liga starších žiakov U15 a U14

22. 8. sobota 10.00/12.15 FK Spišská Nová Ves - FK Poprad, 
II. liga staršieho a mladšieho dorastu

22. 8. sobota 16.30 FK Spišská Nová Ves - Dolný Kubín, DOXX Bet liga

29. 8. nedeľa 10.00/12.15 FK Spišská Nová Ves - Lipany, 
I. liga starších žiakov U15 a U14

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86 
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený. 

3. 8. pondelok začiatok prevádzky 
8. 8. sobota 10.00 SNV - Prešov, extraliga dorast, prípravný zápas
8. 8. sobota 12.30 SNV - Prešov, extraliga juniori, prípravný zápas
11. 8. utorok 17.00 SNV - Humenné, 1. liga, prípravný zápas
15. 8. sobota 9.00 turnaj 9. ŠHT
16. 8. nedeľa 9.00 turnaj 9. ŠHT
23. 8. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
26. 8. streda 15.00 1. zápas Spišského pohára
26. 8. streda 18.00 2. zápas Spišského pohára
27. 8. štvrtok 15.00 3. zápas Spišského pohára
27. 8. štvrtok 18.00 4. zápas Spišského pohára
28. 8. piatok 15.00 5. zápas Spišského pohára
28. 8. piatok 18.00 6. zápas Spišského pohára
30. 8. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie

Sezóna 2014/2015 sa skončila aj pre starších dorastencov Futbalového klubu Spišská 
Nová Ves. V poslednom majstrovskom zápase doma s Košickou Novou Vsou to už bola len 
čerešnička na torte, pretože chlapci doma v radostnej futbalovej atmosfére potvrdili, že ich 
prvé miesto nebolo náhodné. Rodičia pripravili slávnostný guláš, poďakovanie chlapcom bolo 
príjemné, budú si ho pripomínať dresom, ktorý im pripomenie ich víťazné ťaženie v sezóne 
2014/2015. 
Tréner Pavol Kubus zhodnotil sezónu staršieho dorastu takto: „V hlavnom období sme ab-

solvovali 64 tréningových jednotiek a šestnásť majstrovských zápasov. V úvode nás na 
domácom ihrisku čakali družstvá z Košíc. V oboch zápasoch sme si v útočnej činnosti 
dokázali vypracovať množstvo šancí, ale zakončenie bolo našou najväčšou slabinou po-
čas celej jesennej časti. Naša hra v zápasoch sa zlepšovala a družstvo predvádzalo veľmi 
dobré výkony. Pribrzdila nás trochu prehra v Lipanoch, ale bola to prehra po hrubých chy-
bách brankára, ktoré sa stávajú. V domácich zápasoch sme hrali veľmi dobre a naším 
najlepším zápasom jesene bol výkon proti Vranovu, kedy sme na ihrisku dominovali a len 
slabšie zakončenie a brankár hostí zabránil debaklu vedúceho družstva súťaže. Výkony 
v jarnej časti boli výborné. Začali sme tromi hladkými výhrami a čakal nás zápas v Poprade, 
v ktorom, ak sme sa chceli udržať v hre o prvenstvo, museli sme bodovať. Vyhrali sme 1 : 2 
a podali sme veľmi dobrý výkon. Posledný zápas sa hral doma v pohodovej atmosfére 
a potvrdil, že sme súťaž vyhrali zaslúžene. V družstve sme mali najlepšieho strelca súťaže 
Liptáka s 34 gólmi, najlepší útok 110 gólov, najlepšiu obranu 23 gólov. Za povšimnutie 
stojí aj to, že v odvetnej jarnej časti chlapci vyhrali všetkých 15 zápasov, nestratili ani bod 
a inkasovali len päť gólov. Za výkony v súťaži, ale aj za prístup k tréningu a disciplínu si 
chlapci zaslúžia veľkú pochvalu.“ 
Čo hovorí štatistika staršieho dorastu:
O góly sa podelili hráči takto: Lipták 34, Bašista 19, Jochman 14, M. Šomšák 11, Baldovský 
7, Plachetka 4, Compel 4, Stašík 4, Guballa 3, L. Šomšák 2, Rúfus 2, Jung 2, Hric, Regec, 
Hron po 1, vlastný 1.
Žlté karty 21: M. Šomšák 4, Jochman 3, L. Šomšák 3, Compel 2, Plachetka 2, Rúfus 2, 
Stašík, Guballa, Baldovský, Hric, Jung po 1.
Červené karty: Hric a Plachetka.
Hráči staršieho dorastu v druhej lige skupiny Východ dokázali obhájiť prvenstvo z minulej 
sezóny a potvrdili, že pod taktovkou trénera Pavla Kubusa na Spiši rastú kvalitní a talentovaní 
hráči, o ktorých bude futbalová verejnosť ešte v budúcnosti počuť. (pat)

STARŠÍ DORAST ZNOVA VYHRAL SÚŤAŽ

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
Cenník:    
pondelok - nedeľa  9.00 - 14.00 h  4 €/kurt
  14.00 - 21.00 h 6 €/kurt

Horný rad zľava: Jung, Kubus - tréner, Rufus, Compel, Hric, Baldovský, Jochman, 
Lipták, dolný rad zľava: Hudáček, Dzurilla, L. Šomšák, M. Šomšák, Stašík, Plachet-
ka, Bašista, Guballa.



23Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
8/2015

ŠPORT, POZVÁNKY

Prvý ostrý štart šprintérky Patrície Garčarovej v sezóne na svetovom atletickom dni v Brne 
priniesol vynikajúce výkony a nadherné umiestnenia v medzinárodnej konkurencii. V pretekoch 

na 100 m si členka klubu TJ TATRAN SNV vybojovala vynikajúce 3. miesto a časom 12,48 s 
si splnila o 2 stotinky „B“ limit na EYOF. V preteku na 200 m podala ešte fantastickejší výkon 
a časom 25,52 s pokorila „B“ limit až o 3 desatiny sekundy a k „áčkovému“ limitu jej chýba už 
len 12 stotín. Tieto výsledky potvrdila aj na českej extralige v Břeclavi, kde obsadila 3. miesto 
na 100 m a 2. miesto na 200 m, čím pre ACP OLYMP BRNO vybojovala 17 bodov.
Prvým obrovským medzníkom v kariére mladej atlétky Patrície Garčarovej sú MSR juniorov 
a junioriek, ktoré sa konali 27. - 28. 6. 2015 v Nových Zámkoch. Už rozbeh na 100 m, ktorý 
zabehla s úplnou ľahkosťou v čase 12,44 s na hranici jej osobného maxima, naznačil jej zlaté 
ambície. Počas finálového behu od štartového výstrelu až po cieľovú čiaru nebolo pochýb, kto 
získa zlato. Zabehnutým časom si nielen že zlepšila svoje osobné maximum, ale rovno sa ním 
nominovala na MS do 17 rokov do Kolumbíjskej Cali. Po zaslúženej eufórii si podobný výsledok 
zopakovala aj na druhý deň v šprinte na 200 m. Už rozbeh ukázal, že po sobotňajšej stovke 
to nebude ľahké. Patrícia vo finále na 200 m ale preukázala svoje bojovné srdiečko a nikoho 
nenechala na pochybách, kto bude šprinterským kráľom. Vyhrala v úžasnom čase 24,95 s, 
prvýkrát pod 25 sekúnd. Titulom Majsterky Slovenska a časmi, ktoré zabehla, si vybojovala 
nomináciu na MS do 17 rokov na 100 m a 200 m, ako aj nomináciu na ME (EJOF) na 200 m 
v Gruzínskom Tbilisi. Veríme, že na týchto podujatiach bude Paťka vzorne reprezentovať SR 
a hlavne naše mesto Spišská Nová Ves, ako aj atletický klub TJ TATRAN SNV. 

ZLATÉ DIEVČA SNÍVA ĎALEJ

JUDO KLUB 
Spišská Nová Ves 
Záujemcovia o športové bojové umenie Judo 
sa môžu prihlásiť od 1. septembra 2015 
každý pondelok a stredu v čase  
od 16.00 do 17.30 h v malej telocvični  
ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha v SNV
(bližšie informácie o činnosti klubu na inter-
netovej stránke www.dksnv.estranky.sk, 
prípadne telefonicky  
na tel. čísle 0908 975 250).

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV

Víťaz Jozef Dubašák triumfoval v novom traťovom rekorde. 
Ženy tentoraz prekonávali polovičnú dištanciu. Z prven-
stva sa radovala Lenka Baronová. Za zmienku stojí tiež 
prvá priečka Ondreja Kozáka medzi mužmi veteránmi. 
79-ročný najstarší účastník časom pokoril i o štyridsaťšesť 
rokov mladších súperov.
Muži do 39 rokov: 1. Jozef Dubašák, AK Steeple Poprad 
- 30:28 min.; 2. Tomáš Kamas, ŠKP SNV - 30:55 min. 
(2. celkovo); 3. Matej Petrovič, LHHL - 31:15 min. (3. cel-
kovo).
Muži od 40 do 49 rokov: 1. Michal Ivančo, ŠK Ban-
ské - 31:50 min.; 2. Štefan Sumerling, Fitnessport SNV 
- 32:26 min.
Muži od 50 do 59 rokov: 1. Julián Lavrík, Kvetnica - 

33:55 min.
Muži od 60 rokov: 1. Ondrej Kozák, SNV - 40:23 min.
Ženy do 34 rokov (4 100 m): 1. Monika Snopková, SNV 
- 21:34 min.
Ženy od 35 do 49 rokov (4 100 m): 1. Lenka Baronová, 
Cyklosun Novoveská Huta - 19:52 min. (1. medzi ženami)
Ženy od 50 rokov (4 100 m): 1. Jarmila Slobodová, Po-
hronská Polhora - 21:01 min. (2. medzi ženami); 2. Draho-
míra Popracová, Kežmarok - 22:50 min.
Dorastenci (4 100 m): 1. Ján Gajdoš, Sopka, Seňa - 
17:21 min.; 2. Martin Suchý, Poprad – 18:02 min.
Dorastenky (4 100 m): 1. Bibiana Ivančová, ŠK Banské 
- 23:11 min.

(pat)

BEH FARMÁRSKEHO DVORA 
Štvrtý ročník Behu Farmárskeho dvora sprevádzali v Novoveskej Hute počas prvej júlovej 
soboty extrémne horúčavy. Najlepšie sa s nimi popasovali Dubašák a Baronová.

Občianske združenie Novoveská Huta a Mesto Spišská Nová Ves vás pozývajú na jubi-
lejný 10. ročník behu Novoveskou Hutou. Pretek sa uskutoční 5. septembra 2015 
od 13.00 hod.
Organizátori pre vás pripravili ako súčasť podujatia aj Beh pre zdravie, no tento krát 
v dĺžke 2,2 km. Pre tento beh je vekový limit minimálne 12 rokov a jedna kategória 
pre všetkých.
Propozície nájdete na stránke www.beh.sk v časti „termínovka“.
Ďalšie informácie: Rudo Mikolaj
mob.: 0944 546 455, e-mail: hutabeh@centrum.sk

POZVÁNKA NA BEH 
NOVOVESKOU HUTOU

Občianske združenie Spiša Sme iní, nie horší  
a Galéria netradičných umení 

vás pozýva na výstavu

KRÁSA ZAKLIATA  
V DREVE

Otvorenie expozície sa uskutoční v priestoroch  
Galérie netradičných umení na Letnej 49 (v podchode medzi TIC a Nostalgie)  

6. augusta 2015 o 14.00 h
Výstava potrvá do konca augusta.

Uvidíte práce klientov domovov sociálnych služieb a chránených dielní:
• Domov sociálnych služieb Domovina, n. o., Žehra – Hodkovce
• Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Spišské Podhradie
• Domov sociálnych služieb, Spišský Štvrtok
• Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  

– Náš dom, Spišská Nová Ves
• Centrum sociálnych služieb, Batizovce
• Chránená dielňa, Dravce

Tešiť sa môžete aj na zbierku krásnych samorastov.

Kaviareň Richtárov dvor  
vás pozýva na výstavu výrobkov

z Remeselnej dielne - Občianske združenie Spiša Sme iní, nie horší

Z NAŠICH DIELNÍ
Otvorenie výstavy sa uskutoční  

3. 8. 2015 (pondelok) o 15.00 h  
v kaviarni Richtárov dvor, Letná 34. 

Výstava potrvá do konca augusta.  
Vystavované výrobky a mnohé iné si budete môcť zakúpiť  

v Remeselnej dielni na Letnej 49 v Spišskej Novej Vsi  
(v podchode medzi TIC a Nostalgie).

Na výstave môžete vidieť výrobky zo zariadení poskytujúcich sociálne služby:
• Centrum sociálnych služieb, Batizovce
• Domov sociálnych služieb, Domovina, n. o., Žehra – Hodkovce
• Integračné zariadenie KOR – GYM, n. o., Hertník

 Srdečne pozývame všetkých záujemcov.
Teší sa na vás tím Richtárovho dvora a Remeselnej dielne .
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Život je veľmi krutý, nevráti, čo nám vzal, zostali iba spomienky a v srdci 
veľký žiaľ.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným a známym, ktorí sa 15. 4. 2015 prišli rozlúčiť s mojím manželom, 
otcom, dedkom a pradedkom Jozefom GRIVALSKÝM. 
Poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe S. Badziková, Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV za dôstojnú rozlúčku. 
S úctou a láskou spomínajú manželka Božena, synovia Peter, Jozef, Pavel, 
Martin s rodinami a celá rodina.

Boh zavolal a srdce, ktoré malo pre nás toľko lásky, dotĺklo naveky.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli rozlú-
čiť s našou drahou Annou ŠKOLNÍKOVOU, ktorá nás opustila 5. 6. 2015 vo 
veku nedožitých 83 rokov.
Zároveň ďakujeme celému kolektívu OAIM NsP SNV za ich profesionálne po-
skytnutú zdravotnú starostlivosť a osobitne primárovi MUDr. Š. Zelenému a Bc. 
M. Tokarčíkovej za ich ľudský prístup, ochotu a pomoc. 
S úctou a vďakou smútiaca rodina. 

S veľkou bolesťou v našich srdciach vyslovujeme úprimné poďakovanie za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 18. 6. 2015 s mojím manželom, otcom, bra-
tom, švagrom, ujom Jánom FERENČÁKOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 
65 rokov.
Naše poďakovanie patrí Pohrebnej službe R. Findura za dôstojný priebeh roz-
lúčky. 
S láskou a vďakou spomínajú manželka Terézia, synovia Ján, Peter a dcéra 
Mária s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Na krídlach anjela si vzlietol v diaľ. Už necítiš bolesť, necítiš žiaľ, necítiš ži-
vota ukrutné muky, tam v diaľke Ťa objali Pánove ruky. Trpkosť osudu, tá Ťa 
už nemučí, našiel si pokoj v nebeskom náručí.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným a známym, priateľom, susedom, ktorí sa prišli 
19. 6. 2015 rozlúčiť s mojím milovaným manželom, našim ockom, synom, za-
ťom, bratom, švagrom, ujom a príbuzným Róbertom BRYNDZOM.
Ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková za dôstojnú rozlúčku. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Zuzana, synčekovia Martinko a Adamko, 
rodičia, svokor, brat Peter a Lukáš s rodinou, sestra Veronika, švagriná Katka 
s rodinou, švagor Vladimír s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho milovali.
7. júla 2015 nás opustil manžel, otec, starý otec a známy Jozef REPASKÝ 
vo veku 70 rokov.
Poďakovanie patrí Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku. 
So zármutkom spomína smútiaca rodina.

Aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach žijete 
s nami.
S ľútosťou oznamujeme, že nás dňa 19. 6. 2015 vo veku 
87 rokov navždy opustila naša drahá mamka, babka, 
prababka, sestra a príbuzná Valéria VOJTKOVSKÁ.
Týmto ďakujeme všetkým, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť na 
poslednej ceste. 
Zároveň ďakujeme všetkým prítomným za sústrasti a kve-

tinové dary. Vďaka patrí i Pohrebnej službe R. Findura.
30. 7. 2015 si pripomíname 5. výročie úmrtia nášho otca, deda, pradeda a prí-
buzného Karola VOJTKOVSKÉHO.
Prosíme, venujte im tichú spomienku.
dcéry s rodinami

Dobrých ľudí nie je veľa. Ani v nebi...
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, kolektívu Uranpress a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť 26. 6. 2015 s mojím manželom, otcom, dedkom 
a príbuzným Jozefom PIVOVAROM, ktorý nás opustil vo veku 64 rokov.
Vďaka patrí aj Pohrebnej službe S. Badziková a Rýchlej zdravotnej službe v SNV. 
S úctou a vďakou manželka, deti, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

S hlbokým smútkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom, 
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 26. 6. 2015 s mojím milovaným 
manželom, naším drahým otcom, dedkom, svokrom, švagrom Vladimírom 
REVAJOM, ktorý nás opustil vo veku 67 rokov.
S úctou a vďakou sa lúči manželka Janka, deti Miroslav a Žanetka s rodinami.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

V JÚNI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Ján Kyrc 1926
Mária Baluchová 1929
Ján Hlavatý 1929
Edita Potengová 1931

Rudolf Tremko 1935
Ján Uhrin 1936
Anton Ďurák 1940 
Rudolf Babik 1943

Dušan Mikloš 1946
Jozef Kopecký 1946
Vladimír Revaj 1947
Ján Ferenčák 1949

František Kováč 1949
Valentín Jozefčák 1950
Jozef Pivovar 1951
Mária Krauszová 1959

Róbert Bryndza 1973
Igor Dunka 1974

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V JÚNI OSLÁVILI
95 rokov
Aurélia Krupicerová
Vlastimila Opielová
Karolína Horváthová
93 rokov
Ondrej Šefčík
91 rokov
Rozália Kalatovičová
Paula Kundrátová
Ján Štepita
Magdaléna Šefčíková
90 rokov
Ján Hrušovský
85 rokov
Viera Kleinová
Jolana Kováčová
Mgr. Ján Milčák
Helena Tabáková
Terézia Kellová
Ján Stanko
Jozef Kapsdorfer
Terézia Puklušová
80 rokov
Ladislav Gonda

Ing. Štefan Bačenko
Amália Hoštáková
Ján Varga
Dušan Záleš
Klára Vysopalová
Ján Gibala
Peter Hofmeister
75 rokov
Jozef Vincenty
Ernest Tóth
Katarína Labašová
Ľudovít Zahuranec
Ján Filip
Zdenka Vanečková
Ing. Ján Pekarčík
Ing. Milan Vaško
Anna Adamjaková
Mária Henčeková
Eva Frajkorová
Anna Belková
Magdaléna Bartošová
Justína Sagulová
Mária Šomšáková
Kvetoslava Krondjáková

Agnesa Dlugošová
Mária Kipikašová
Anna Čarníková
Ján Feketík
Jozef Toporcer
70 rokov
Mária Borská
Pavol Barilla
Anna Windtová
Ondrej Kukoľ
Katarína Dorková
Magda Krestianová
Anna Kubovčíková
Jozef Kysela
Monika Ďuráková
Božena Feketíková
Božena Jančíková
Dušan Jozefčík

Miroslav Kročian
Mgr. Pavol Soľák
Ján Mlynár
Magdaléna Olešáková
Anna Baldovská
Anna Fedorová
Marián Olešák
Peter Magera
Ján Valovič
Ján Bernát
Jozef Bönde
Justína Adamcová
Monika Motyková
Ján Perháč
Mgr. Jolana Prochotská
MUDr. Peter Paulíny
Ladislav Novák
Ján Petrášek
Mária Dravecká

Nikolas Pollák

Nikola Makulová

Erika Miková

Mia Tarajčáková

Máro Gally

Natália Balogová

Leo Herich

Leóna Kotlárová

Ľudovika Horváthová

Peter Horváth

Timea Nováková

Radko Gabčo

Ella Mária Olejárová

Nina Jurjaková

Laura Prôčková

Michal Majchrovič

Letty Benedik

Paulína Pramuková

Michal Macala

Samuel Pitoňák

Amy Vašáková

František Petrík

Lenka Bendžáková

Jakub Slebodník

Bronislava Dúbravská

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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Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých nás. Osud Ti 
nedoprial dlhšie s nami byť, ale v srdci našom budeš stále žiť. Čas plynie, 
ale smútok a žiaľ ostáva.
So žiaľom v srdci si 5. 8. 2015 pripomenieme smutné 1. výročie úmrtia našej 
milovanej Anny BOBKOVEJ.
S láskou a úctou spomína manžel Michal, dcéry Janka a Marcela s rodinami, 
synovia Marián a Dušan s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
3. 8. 2015 si pripomíname 30. výročie úmrtia nášho milovaného brata, švagra 
a uja Jána PIŠKANDERA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
sestra Renáta s rodinou

Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom živote, veľká vo svojej 
láske a dobrote.
5. 8. 2015 si pripomenieme 5. výročie úmrtia našej milovanej mamičky  
Františky SOBINOVSKEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

6. 8. 2015 uplynie rok, keď nás navždy opustila naša mamka, svokra a babka 
Helena KIŠÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
synovia Vladimír s rodinou a Ján

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky a v srdci 
veľký žiaľ. Rana v srdci bolí, zabudnúť nedovolí. Aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ s nami.
8. 8. 2015 uplynie 15 rokov od tragického úmrtia Štefana TROPKU.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Tvoj odchod bol rýchly, nečakaný, niet Ťa už medzi nami. Odišiel si do več-
nosti spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
9. 8. 2015 uplynie smutný rok, odkedy nás opustil manžel, otec, dedko, brat, 
švagor a priateľ František TEJBUS.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.

Jediné srdce na svete sme mali, čo dokázalo nás milovať. Už len kytičku 
kvetov jej na hrob môžeme dať a s láskou spomínať.
10. augusta 2015 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila vo veku nedožitých 
87 rokov naša drahá mama, babka, prababka a svokra Mária ZAJACOVÁ 
z Novoveskej Huty.
Spomienka na ňu nikdy nevymizne, ostane navždy v srdciach tých, ktorí ju 
milovali.
S láskou a úctou spomína dcéra Marta s rodinou, synovia Milan a Marián  
s rodinami.

11. augusta uplynie 5 rokov...
Bernadetta „Babi“ FRANKOVÁ
... spomíname.
manžel, deti, zať, súrodenci a ostatná rodina

„Čo držíte v ruke? Spomienky. A prečo ich držíte tak silno? Pretože sú je-
diné, čo nám zostalo.“ 
12. augusta 2015 si pripomíname 9 rokov od tragického úmrtia nášho otca, 
manžela, dedka, syna a brata Jána KRÁĽA.
Spomíname s láskou a úctou. Prosíme, venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Jediné srdce sme na svete mali, čo nás dokázalo milovať. Aj keby láskou 
vzbudiť sme ho chceli, neozve sa nám viac. 
12. 8. 2015 uplynú 4 roky, odkedy nás navždy opustila moja milovaná mamička, 
babička, sestra, krstná mama a svokra Anna MOLNÁROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou dcéra Mária a ostatná smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Blízky človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás. Sú vety, 
ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy, na ktoré 
radi spomíname. Kto v srdci žije, neumiera.
S veľkou bolesťou v našich srdciach vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, 
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 22. 6. 2015 s mojím manželom, 
otcom, bratom, švagrom, ujom, svokrom, svatom a dedkom Dušanom  
MIKLOŠOM, ktorý nás opustil po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 69 rokov.
Zároveň úprimné poďakovanie patrí Pohrebnej službe R. Findura, Rím.-kat. 
farskému úradu v SNV, ZPOZ pri MsÚ v SNV, PhDr. J. Lapšanskému, PhD., 
za dôstojnú rozlúčku. 
S úctou a vďakou manželka s deťmi a ostatná smútiaca rodina.

28. 6. 2015 nás opustil milovaný otec, starý a prastarý otec, brat, švagor  
a príbuzný Rudolf TREMKO vo veku 80 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S úctou a vďakou dcéra a vnuci.

27. 6. 2015 uplynulo 10 smutných rokov, odkedy nás opustil náš drahý Jozef 
POKRIEVKA.
Venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Anna, deti Dana, Ľubica a Peter, Ivan a Mária, vnú-
čatá Lucia, Matej, Lívia, Ninka a ostatná spomínajúca rodina.

Už dva roky spomíname so smútkom v srdciach na nášho milovaného man-
žela, otca, dedka a pradedka Ladislava MACEJÁKA, ktorý nás navždy opustil 
14. júla 2013.
S láskou a úctou spomína manželka Anna, synovia s rodinami a ostatní smú-
tiaci príbuzní.

Odišli ste, už nie ste medzi nami, ale v našich srdciach 
žijete spomienkami. K Vášmu hrobu chodíme a pri pla-
mienku sviečky na Vás myslíme.
18. 7. 2015 uplynulo 10 rokov od úmrtia nášho milova-
ného ocka Františka GROMADU a 14. 6. 2015 uply-
nulo 8 rokov od úmrtia našej milovanej mamičky Cecílie 
GROMADOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Darina, Hela, synovia 

Jozef, Peter, Pavel s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá, sestra Vlasta a ostatná 
smútiaca rodina.

Odišla tichučko, ako odchádza deň.
24. 7. 2015 uplynulo 10 rokov od úmrtia našej milovanej dcéry Lucky  
JÁNOŠOVEJ, ktorá nás opustila po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 19 rokov.
S láskou a úctou na spoločné chvíle spomínajú rodičia, bratia a ostatná rodina.

Nie je pravda, že čas hojí rany, len tú bolesť zatláča 
tak hlboko do duše a srdca spomienkami. Už len ky-
tičku kvetov Vám môžeme dať a pri plamienku sviečky 
s úctou spomínať.
31. 7. 2015 uplynie 8 rokov, odkedy nás navždy opustil 
náš otec a dedko Jozef MIREK a 5. 8. 2015 uplynie 
rok od chvíle, kedy nás opustila naša mamka a babka 
Zuzana MIREKOVÁ.

S láskou a úctou spomína dcéra Iveta, syn Martin s rodinou a vnuk Dominik.

4. 8. 2015 uplynie rok od úmrtia mojej manželky, našej mamky a starej mamy 
Evy KAŽMÍROVEJ.
S úctou a láskou spomínajú manžel a synovia s rodinami.

Nezabúdame. Spomíname.
Každé leto je 4. august pre nás smutným a bolestivým dňom, lebo môj manžel, 
otec, starý otec Jozef SLIVKO odišiel na cestu, kam musí každý sám, len dvere 
spomienok nechal dokorán.
4. 8. 2015 uplynie 18 rokov, odkedy osud navždy zavrel knihu jeho života.
Prosíme tých, ktorí s ním spolupracovali, tých, ktorí ho mali radi, aby mu spolu 
s nami venovali tichú a láskavú spomienku.
manželka a deti s rodinami
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12. augusta 2015 si pripomenieme 10 rokov, odkedy už s nami nie je môj 
manžel Ladislav KUNDEK.
S láskou spomína manželka, syn s manželkou a vnuk so svojou rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

Odišiel si a už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
13. 8. 2015 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj milovaný manžel, 
náš ocko a dedko Jozef MAĽÁK. 
Navždy zostane v našich srdciach.
manželka Terka, dcéra Božka s rodinou a syn Jožko s rodinou

Buď nám svetlom na ceste životom.
Jozef MLYNÁR
19. augusta 2015 by sme si radi pripomenuli Tvoju 60-tku, no Pán života Ťa 
3. 1. 2014 povolal k sebe.

Tiež si spomíname na rodičov Máriu a Jána MLYNÁRO-
VÝCH, ktorí odišli pred 21 a 11 rokmi.

súrodenci František a Mária s rodinami a Tvoji synovia 
Vladimír a Jozef s rodinami

Už necítiš bolesť, necítiš žiaľ, srdiečko prestalo biť, hoci tak veľmi chcel si 
s nami byť. Deň Tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a žiaľu. Ostalo 
ticho a prázdno, odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach 
zostaneš stále s nami.
20. augusta 2015 si pripomíname 1. výročie, keď nás náhle opustil môj manžel, 
náš otec a dedko Jozef KLEIN.
S vrúcnou láskou spomína manželka Helena, synovia Ivan, Jozef, Silvester 
s rodinami. 

Odišla si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
21. 8. 2015 uplynie rok, odkedy nás opustila Anna BUŠOVÁ.
S láskou a úctou spomína mama, dcéra Anna, synovia Štefan a Peter.

Lúče spomienok na milovaného človeka nikdy nezmiznú v tieni smútku.
22. 8. 2015 uplynie 10 rokov, keď od nás nečakane a navždy odišiel do več-
nosti náš drahý Ladislav SOPKO.
S láskou a úctou spomínajú manželka Magda, dcéry Henrieta, Adriana, milovaní 
vnuci Adam, Matej, Andrej a ostatná rodina.
Tí, ktorí ste nezabudli, venujte mu s nami tichú a láskavú spomienku. 

23. 8. 2015 uplynie rok od úmrtia nášho drahého zosnulého Ing. Pavla  
BLAŠČÁKA.
Ďakujeme, že mu spolu s nami venujete tichú spomienku.
smútiaca rodina 

... tak málo života, tak veľa žiaľu...
23. 8. 2015 uplynie rok, odkedy nás opustil môj syn  
Pavol KUCHÁR a 30. 8. 2015 uplynie 10 rokov, odkedy 
nás opustil môj syn Jozef KUCHÁR.
Ďakujem za tichú spomienku.

Čas plynie, spomienky ostávajú.
25. 8. 2015 uplynie rok od úmrtia môjho manžela Ladislava MAGUTHA.
S láskou a úctou spomína manželka, syn a dcéra s rodinami.

Odišiel si, no v našich srdciach budeš žiť stále.
26. 8. 2015 si pripomenieme 2. výročie, odkedy nás náhle opustil náš otec, 
starký Ján MELIORIS.
S láskou, úctou a vďakou Ťa nosíme stále v srdciach.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
manželka, dcéra, syn s rodinou

Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy, 
na ktoré spomíname.
30. 8. 2015 uplynie 28 rokov, odkedy navždy odišiel náš otec, starý otec, 
prastarý otec Jozef ŠOLTÝS.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
deti s rodinami

Odišiel na cestu, kam odchádza každý sám, len dvere spomienok nechal 
otvorené dokorán.
30. 8. 2015 uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec 
a dedko Emil TOMAŠČÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra s rodinou a ostatná rodina.

Chýbaš nám, veľmi...
30. 8. 2015 uplynie smutný rok, odkedy od nás navždy odišla naša milovaná 
mamka, stará a prastará mama Jolana SZÉKELYOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
dcéry Milada a Dana s rodinami

Ďakujeme Ti, Barborka, za všetko, za tie radosti, čo si nám dávala. Ďaku-
jeme Ti za Tvoju lásku, čestnosť, statočné srdce a usmievavú tvár. Vieme, 
že si stále s nami.
Posledného augusta uplynie dlhých 7 rokov, čo nás vo veku 22 rokov opustila 
naša drahá, milovaná dcérka a sestrička Barborka MROVČÁKOVÁ.

Touto cestou sa chcem poďakovať neurologickému oddeleniu JIS – lekárom, sestričkám a celé- 
mu personálu za ich láskavý a milý prístup počas mojej liečby. 
pacientka Katarína Kuzmiaková

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 SLUŽBYDODATOK K HARMONOGRAMU
odstávok tepelných zariadení  

EMKOBEL, a. s., SNV, v letnom období
Z  dôvodu rekonštrukcie elektrických rozvádzačov doda-
točne oznamujeme odstávku od dodávky teplej vody na 
týchto tepelných zariadeniach: 

NÁZOV TEP. ZARIADENIA TERMÍN ODSTÁVKY

BANÍCKA 10. – 14. 8. 2015
HURBANOVA 17. – 21. 8. 2015
E. M. ŠOLTÉSOVEJ  24. – 28. 8. 2015

 Ing. Marián Bubeník, ved. technického útvaru
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Klub dôchodcov Lipa, 
Ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská Nová Ves

 9. 8. 2015
Mariánska Hora

Odchod autobusom od klubu  
o 13.00 h. Prihlásiť sa 3. 8. v klube.

22. 8. 2015
Autobusový zájazd  
na Červený Kláštor  
- Stretnutie Goralov. 

Odchod od DK o 12.00 h. 
Vystúpia Kollárovci, 

Veselá Trojka, Kašuba. 
Prihlásiť sa v klube len 14. 8. 

alebo telefonicky - 0911 968 950. 
Platba za autobus je 7 €  

a vstupné každý sám. 

Záujemcovia o rekreáciu  
- info 3. 8. 2015 o 14.00 h v klube. 

Od 3. 8. 2015 bude klub zatvorený.

OZNAMY, POZVÁNKY

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov  
na Slovensku v Spišskej Novej Vsi

pozýva svojich členov na tieto aktivity

4. 8. 2015 (utorok)
od 9.00 do 12.00 h  

v priestoroch MO JDS,
 prosíme zaplatiť doplatok za rekreačný pobyt

 (20. - 26. 9. 2015) v Penzióne ORAVSKÁ HORÁREŇ

26. 8. 2015 (streda)
Turistická vychádzka Lipovec  
- Lačnovský kaňon - Lačnov

Odchod z AS o 6.15 h - smer Levoča

POZOR ZMENA!
Od septembra 2015 budú služby vždy vo štvrtok  

od 9.00 do 12.00 h v priestoroch Klubu dôchodcov  
(Denného centra) na Levočskej ul. č. 1.

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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SVETOVÝ TÝŽDEŇ  
V DOJČENÍ 
Pondelok 3. 8. o 16.00 h 
Kde: v centre mesta SNV,  
v parku pri veľkej fontáne.
Prečo si bábätko žiada dojčenie  
aj keď sa práve dodojčilo?  
Kedy naozaj prijíma mlieko a kedy nie?  
Ako je to s dojčením v noci?  
Ako a kedy zavádzať príkrmy?  
Pitný režim dojčaťa v lete?  
Dokedy dojčiť?
Mám dosť mlieka?
Zaujímajú vás odpovede na tieto  
a iné otázky pri dojčení? Ak áno,  
príďte sa poradiť s poradkyňami  
o. z. MAMILA a zapojte sa tak  
do nultého ročníka reťaze dojčiacich 
matiek 2015 v SNV k príležitosti  
Svetového týždňa dojčenia.

KURZ NOSENIA DETÍ A VIAZANIA 
BABYŠATIEK I (základný kurz) 
Streda 5. 8. o 16.00 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.

PREMIETANIE DVD FILMU 
JACKA NEWMANA „NÁZORNÝ 
SPRIEVODCA DOJČENÍM“
Štvrtok 6. 8. o 17.00 h
Prihláška: najneskôr deň vopred  
na 0903 740 739. 
Poplatok: dobrovoľný.

ZÁZEMIE – KOMUNITNÁ  
ZÁHRADA ZÁZRAČNÉ  
ZELENÉ MIESTO  

(Vyšná hať) 
Bližšie info, termín workshopov  
a brigád na FB.

PONUKA SLUŽIEB 
V HERNI MC DIETKA 
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 
 JAZYK ŠPANIELSKY, JAZYK TALIANSKY 
pre začiatočníkov 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  MI-
NIVOLEJBAL pre 4. - 5. roč. ZŠ  MIDIVO-
LEJBAL - 4-kový volejbal pre 4. - 5. roč. 
ZŠ P  PLÁVANIE - pre ZŠ R  ROZTLIES-
KÁVAČKY S  stolný tenis  step - posilňo-
vanie ZŠ, SŠ  SPOLOČENSKÝ TANEC 
- latino 2. - 4. roč. ZŠ  STONOŽKA - MŠ  
SPINNING - 5. - 9. roč. ZŠ, SŠ T  turistika  
V  volejbal - ZŠ  volejbal SŠ  VÝTVARNÝ 
MŠ, ZŠ

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

4. 8. (utorok) o 18.00 h - Súťaž v obľúbenej 
a často hranej spoločenskej hre Carcasson-
ne. Štartovné: 1 €. Prví traja získajú zaujímavé 
ceny.

14. 8. (piatok) o 19.00 h - Gitarový chill 
out  v podaní dvojice hudobníkov Anton 
Smatana a Martin  Pižem. Zaznie ich 
vlastná tvorba a interpretácie známych piesní. 
Vstupné: 2 €.

20. 8. (štvrtok) o 19.00 h - Čo všetko môže-
te zažiť počas piatich rokov v Azerbajdžane 
vám porozpráva Alena Vojenčiaková. 

23. 8. (nedeľa) o 18.00 h - Čítanie mladej ta-
lentovanej študentky Diany  
Dzurillovej. Okrem čítanej 
poézie sa môžete tešiť aj na 
jej hudobné prevedenie.

Letná 63, SNV
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INZERCIA, OZNAMY, POZVÁNKY

Štefánikovo nám. 21 
(bývala Banícka šk.)
052 01 Spišská Nová Ves
mobil: 0903 616 981

vizáž    kozmetika
    pedikúra   depilácie
nastre¾ovanie náušníc

Oznam 
o pres
ahovaní 

prevádzky

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 €. 

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. - 2. 8. 2015
TESCO, Medza 15, tel.: 053/417 68 84

3. - 9. 8 . 2015
STATIM, Štefánikovo námestie 10, tel.: 053/442 82 77

10. - 16. 8. 2015
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19,  

tel.: 0901 961 073

17. - 21. 8. 2015
Signum, Nábrežie Hornádu 11, tel.: 053/441 01 92

22. - 23. 8. 2015 
TESCO, Medza 15, tel.: 053/417 68 84

24. - 30. 8. 2015 
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19,  

tel.: 0901 961 073

31. 8. 2015
Elixír, Zimná 70, tel.: 053/446 82 25

Oznam o zmene v prevádzkovaní 

ZBERNÉHO DVORA
Oznamujeme občanom mesta, že Zberný dvor  

na Sadovej ulici bude v termíne od 29. 8. 2015 do 
1. 9. 2015 zatvorený. Občania môžu služby Zberné-

ho dvora opäť využiť 2. 9. 2015.
MsÚ, odd. komunálneho servisu

Exekútorský úrad  
JUDr. Barbory Hovanovej,  

Gorkého 8, Spišská Nová Ves  
vykoná 17. 9. 2015 o 10.00 h dražbu 

rodinného domu v lokalite Ferčekovce 
na Muráňskej ul. 29 v SNV.  

Bližšie informácie  
na tel. č.: 053/429 98 07.

Detské dopravné 
ihrisko počas prázdnin

Detské dopravné ihrisko bude v auguste 
otvorené pondelok - piatok v čase  

od 9.00 do 17.00 hod.
Kontakt: Mgr. Titus Benko - 0917 619 499. 

Vstup: zdarma.

UPOZORNENIE PRE OBČANOV 
MESTA A MAJITEĽOV POZEMKOV  
V ZÁHRADKÁRSKYCH OSADÁCH 

Mestský úrad Spišská Nová Ves touto cestou podáva 
informáciu o písomnej požiadavke Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku SVP, štátny podnik, Rad-
ničné námestie 8, Banská Štiavnica, Odštepný závod 
Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy o zverejne-
nie „Oznámenia o odbere povrchovej vody“. V ozná-
mení sa uvádza, že dňom 15.  1.  2015 nadobudla 
platnosť novelizácia vodného zákona č. 364/2004 
Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (novela 
č. 409/2014 Z.  z. § 18 „všeobecné užívanie vôd“). 
Z uvedeného dôvodu žiada o vyrozumenie občanov 
mesta a majiteľov pozemkov v záhradkárskych osa-
dách o plnenie si povinností v súvislosti s odberom 
povrchovej vody na závlahy v zmysle už uvedenej no-
velizácie zákona. Operatívny správca vodných tokov 
bude vykonávať kontroly, pri ktorých sa budú kontro-
lovať odbery povrchovej vody z vodných tokov v lo-
kalitách záhradkárskych osád a následne oznamovať 
čierne odbery na Okresný úrad, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, ktorý bude v danej veci ďalej ko-
nať. V prípade záujmu o podrobnosti v danej oblasti 
kontaktujte SVP - p. Lukáčovú 053/446 87 17.
 oddelenie ÚPaSP, referát ŽP, MsÚ

KURZ OPATROVANIA  
otvárame  
17. augusta 2015 
Ak ste nezamestnaní uchádzači  
o zamestnanie - využite možnosť preplatenia  
kurzu prostredníctvom projektu RE - PAS. 
Bližšie informácie vám poskytnú na príslušnom ÚPSVaR. 
Žiadosť o preplatenie vzdelávania je potrebné si podať  
min. 14 dní pred začiatkom kurzu - aby ste stihli náš termín,  
tak je potrebné podať žiadosť na príslušnom ÚPSVaR,
najneskôr do 29. 7. 2015.
Kontakt: Slovenský Červený kríž, územný spolok  
Spišská Nová Ves, Nám. SNP 2.
E-mail: spisskanovaves@redcross.sk, T.: 0903 558 939.

Mesto Spišská Nová Ves  
pozýva pri príležitosti 71. výročia SNP na 

SPOMIENKOVÚ  
SLÁVNOSŤ 

spojenú s kladením vencov 
27. 8. 2015 o 14.00 h 
pred Pamätníkom oslobodenia  

na Radničnom námestí v Sp. Novej Vsi.

KOBUĽA FEST, Jamník
1. augusta 2015 od 13.00 hod. 
futbalové ihrisko OTJ Jamník

Vystúpia:
SÁM SEBOU 

BRIŽEČKY 
KABÁT REVIVAL
HARICHOVČAN 

DRIŠĽAK 
JAMNIČAN

ČAČINA 
ODTIAĽ POTIAĽ 

ESO 
JASPER

Množstvo atrakcií pre deti a dospelých.
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INZERCIA, DROBNÁ INZERCIA

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.

PREDÁM / PRENAJMEM

 Prenajmem 1-izb. byt v blízkosti centra mesta. Cena doho-
dou. T.: 0911 367 485.

 Predám 2-izb. byt v centre mesta na Gorazdovej ul. Cena 
dohodou. T.: 0917 572 455.

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

 Predáme 2-izbový byt s balkónom na sídl. Tarča v pôvod-
nom stave. T.: 0907 944 284.

 Predám 3-izb. byt - 68 m2 s garážou na sídl. Mier. Cena 
dohodou. Nie cez RK. T.: 0903 639 294.

 Predám 3-izb. byt na sídl. Mier v OV - slnečný, dobrá loka-
lita, plastové okná, bez balkóna, zateplený. Cena 38 000 €. 
T.: 0902 744 844.

 Ponúkam na prenájom 3-izb. byt s balkónom v OV na sídl. 
Mier, Wolkerova ul., 2. posch., zrekonštruovaný, plastové 
okná, plávajúce podlahy. Orientácia juh, kuchyňa sever, byt 
stredový, svetlý, suchý a teplý. Bytový dom zateplený. Cena 
dohodou. T.: 0904 245 454.

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

 Predám byt 4 + 1 na Komenského ulici v Spišskej Novej 
Vsi (výborná lokalita). 
Záujemcovia volajte na tel. č.: 0944 545 302.

 Predám slnečný 4-izb. byt na sídl. Tarča, 2. posch., s log-
giou, pôvodný stav, bytovka zateplená, plastové okná. V blíz-
kosti MŠ, ZŠ, tiež obch. centrum Madaras, zdrav. stredisko, 
lekáreň. Pri serióznom jednaní cena dohodou. RK nevolať. 
T.: 0904 306 520. 
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

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

 Predáme záhradku v lokalite Červený jarok s murovanou 
chatkou 17 m2 na dobrom mieste, záhrada 261 m2, elektrika 
380 V. T.: 0908 164 235, 0908 084 093.

 Predaj posledných stavebných pozemkov na IBV Malé 
pole nad Ferčekovcami s vybudovanými inžinierskymi 
sieťami. Cena za 1 m2 je 45 €. Viac na www.malepole.sk, 
T.: 0902 205 847.

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

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

 Predám stavebný pozemok v Kurimanoch o výmere 
560 m2. Bližšie informácie na tel. č.: 0907 924 529. Nie RK.

 Ponúkam chatu Pod Tepličkou na oddych a relaxáciu 
počas prázdnin v peknom, tichom prostredí - obývačka, 
2 spálne, kuchynka, jedálenský kút, veranda, sprcho-
vací kút, teplá a studená voda, veľká terasa, altánok, 
pec, krb, hojdačka. T.: 0949 506 425.

 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.

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

 Predám garáž s pivnicou a elektrinou na sídl. Tarča. 
T.: 0905 554 957.

 Predám garáž na sídl. Tarča pri požiarnej zbrojnici. Cena 
dohodou. T.: 0949 244 122.

 Zmenšili sme pre vás stavebné pozemky na IBV Malé 
pole nad Ferčekovcami s možnosťou postaviť si DVOJ-
DOM. Veľkosti pozemkov sa pohybujú od 330 m2 do 
568,5 m2. Viac na www.malepole.sk. T.: 0902 205 847.

 Predám * román „Ja svoje srdce dám“ od operného spe-
váka Štefana Hozu zo Smižian * nové vojenské kanady č. 10 
* Dejiny Medzinárodného Maratónu Mieru. 
T.: 055/642 38 84.

 Predám automatickú práčku zn. Whirlpool so sušičkou 
v dobrom stave. Cena: 250 €. T.: 0904 772 143.

 Predáme nábytok do študentskej izby a starší nábytok do 
obývacej izby. T.: 0907 944 284.

HĽADÁM

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

 Dôchodkyňa hľadá prácu. T.: 0903 204 570.
 HANDMADE TRHY: Predajte svoje ručné vyrobené ve-

cičky, šperky, keramiku, oblečenie, potraviny, atď. na „Spiš-
ských Handmade Trhoch“ v letnej záhrade Hotela Čingov 
26. 9. 2015. Kontaktujte nás: handmade.trhy@gmail.com 

RÔZNE

 LACNÁ DOVOLENKA V TORNALI. Ponúkam ubytova-
nie na plážovom kúpalisku v 2 chatkách s terasou, kapa-
cita 4 + 5 (aj jednotlivo) s kompletným vybavením - TV, 
chladnička, gril, kuchyňa. Vhodné pre rodiny s deťmi. 
T.: 0917 853 942.

 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. 

 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 EPOXI-
DOVÉ podlahy * Brúsenie drevených podláh * Potery * 
Nivelačné hmoty * Prestavby bytových jadier * Stavebná 
činnosť. www.opravy-podlah.sk * info@opravy-podlah.sk 
T.: 0905 188 813, 0948 535 256.

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

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

 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 Potravi-
nách Milkagro). Možnosť zakúpiť i unikátne BB krémy, 
hlboko hydratujúce čistiace prípravky či bavlnené 
masky. Viac o výrobkoch v predajni alebo na www.mis-
sha.sk, príp. na tel. č. 0903 811 689 alebo www.face-
book.com/HaDrogeria.

 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.

 HĹBKOVÉ TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, 
postele. PRIEMYSELNÉ ČISTENIE - jednorazové čiste-
nie: garáže, sklady, haly... T.: 0908 074 479.

 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.

 „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. 

 PREDAJŇA - ELEKTRO NÁRADIE EXTRA, 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. 

 HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých druhov 
matracov, postelí, kobercov a iných čalúnených nábyt-
kov v dvoch fázach. 1. Čistenie do hĺbky niekoľkých cm 
na sucho. 2. Čistenie na mokro špeciálnym čistiacim 
prostriedkom. T.: 0949 353 731.

 Oznamujem verejnosti, že KOZMETICKÝ SALÓN Ivety 
Rybárovej je PRESŤAHOVANÝ na Kolársku ul. 4, sídl. Zá-
pad I a je ROZŠÍRENÝ o PEDIKÚRU. Objednávky na tel. 
č.: 0904 330 287.

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

 Prázdniny sú v polovici, utrieme prach na polici, vy-
čistíme koberce, okná, podlahy, dá to trochu námahy.  
PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS 444 0119,  
0903 100 508, 0903 661 891. www.upratovaniesnv.sk

 PRIATEĽSKÁ POMOC PRI CESTE na letisko, do hotela, 
na liečebný pobyt a tam, kam sa potrebujete dostať.
T.: 0948 263 159, e-mail: odveziem4osoby@gmail.com

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

 Pozývame vás do novootvorenej predajne SUDOVÉHO 
VÍNA na sídl. Mier (vedľa CBA). Ponúkame: čerstvé 
vajíčka * ovčí syr * žinčicu * syrové korbáče * kvalitné 
klobásky... Zabezpečíme sudové víno na svadby 
a oslavy.

 Angličtina HELEN DORON pre deti vo veku od 3 me-
siacov do 19 rokov ponúka v SNV od septembra tieto 
kurzy: BABY´S BEST START pre deti od 3 do 24 mes. * 
IT´S a BABY DRAGON pre deti od 2 do 3 r. * FUN WITH 
FLUPE pre deti od 3 do 6 r. * JUMP WITH JOEY pre deti 
od 6 do 9 r. Neváhajte a prihláste vaše dieťa čím skôr!  
Pre ukážkové hodiny alebo viac informácií volajte  
0911 556 011. Nájdete nás aj na www.helendoron.sk 

 MASÉRKA MAŤKA MOKOŠOVÁ ponúka 20 % zľavu na 
30 min. masáž chrbta a šije - 7 €. Platí na letnom kúpa-
lisku v čase od 10.00 do 13.00 h. T.: 0904 325 343.

 OČNÁ OPTIKA BLIR - OPTIK (na Ul. odborárov 18) 
oznamuje svojim zákazníkom, že v dňoch od 26. 8. do 
16. 9. 2015 bude prevádzka zo zdravotných dôvodov 
zatvorená. Ďakujeme a tešíme sa na vás. 

 JABĹČKÁREŇ VITALITA - PRESŤAHOVANÁ na Hut-
nícku ul. 8, sídl. Západ I - predaj zeleniny * ovocia * medu 
* sušených jabĺk * 100 % štiav - cvikla, baza, jarabina 
a iné rôzne výťažky * ovocie, zelenina aj na zaváranie. 
T.: 0917 255 687.

 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.

 SOVAT SOUND – diskotékové hudobné produkcie 
* svadby, stužkové slávnosti, plesy, rodinné a firemné 
oslavy * verejné hud. produkcie * ozvučovanie kultúr-
nych, spoločenských a športových podujatí * prenájom 
zvukovej a svetelnej techniky. T.: 0905 554 394, 
e-mail: sovatsound@gmail.com

 ZA ROZUMNÚ CENU - PRERÁBANIE BYTOVÝCH JA-
DIER * INTERIÉR * EXTERIÉR * PRÁCA S KAMEŇOM * 
KOZUBY * OBKLADAČKY * DLAŽBA. Záruka 5 rokov. 
T.: 0944 461 159.
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2. 8., nedeľa, Radničné námestie 

16.00 h  PUF A MUF 
 rozprávka pre deti, Divadlo TUŠ Poprad 

17.00 h  SENIOR,  
 ROZMARÍN, LIPA
 spevácke skupiny zo Spišskej Novej Vsi 

9. 8., nedeľa, Radničné námestie 

16.00 h  STARÁ DIEVKA A ČERT 
 rozprávka pre deti, Divadlo na Predmestí  
 Spišská Nová Ves 

17.00 h  ŽELEZNIČIAR 
 koncert dychovej hudby  
 zo Spišskej Novej Vsi 

9. 8., nedeľa, pred Kinom Mier

17.30 h  STARÁ DIEVKA A ČERT 
 rozprávka pre deti, Divadlo na Predmestí SNV 
16. 8., nedeľa, Radničné námestie 

16.00 h  GUĽKO BOMBUĽKO
 rozprávka pre deti, Divadlo CILILING Prešov 

17.00 h  ĽUDOVÁ HUDBA  
 ROMANA BARABASA
 koncert ľudovej hudby zo Spišskej Novej Vsi
23. 8., nedeľa, Radničné námestie 

16.00 h  PALCULIENKA 
 rozprávka pre deti, Bábkové divadlo  
 BABADLO Prešov 

17.00 h  SPIŠSKÝ VÝBER 
 koncert rockovej skupiny venovaný zosnulému 
 kamarátovi a záchranárovi Dušanovi Leskovjanskému 

30. 8., nedeľa, Radničné námestie 

16.00 h  O KAČIČKE 
 rozprávka pre deti, Bábkové divadlo spod  
 Spišského hradu 

17.00 h  3NÁSŤ CIEST 
 koncert country skupiny zo Spišskej Novej Vsi

30. 8., nedeľa, Novoveská Huta 

17.30 h  O KAČIČKE
 rozprávka pre deti, Bábkové divadlo spod  
 Spišského hradu

PROMENÁDNE PODUJATIA 

1. 8., sobota 

STOROČNÝ STARČEK,  
KTORÝ VYLIEZOL 
Z OKNA A ZMIZOL
Film s najväčším rozpočtom v histórii švédskej kinematogra-
fie nakrútený podľa bestselleru Jonasa Jonassona. Rozpráva 
príbeh o jednom veselom úteku a zároveň o šialenom život-
nom príbehu svojhlavého muža, ktorý sa síce nikdy nezau-
jímal o politiku, ale napriek tomu bol vždy nejako zapletený 
do veľkých historických udalostí 20. storočia. Švédsko, dob-
rodružná komédia, 2013, 114 min., český dabing, MP-12. 

15. 8., sobota

NEJAKO SA TO  
KOMPLIKUJE
„Možno by sme mali spolu zostarnúť,“ hovorí s dávkou nostal-
gie exmanžel Alec Baldwin (Jake) svojej exmanželke Meryl 
Streep (Jane), ktorá sa v tej chvíli kúpe vo vani. „Niečo ti po-
viem. My sme už zostarli. Oddelene,“ reaguje nonšalantne 
na túto neskoro romantickú manželskú frázu. A ten suchý 
smiech, ktorým svoju iróniu okorení, si skutočne netreba 
nechať ujsť...
USA, komédia, 2009, 115 min., dabing, MP-12. 

22. 8., sobota

LADÍME 
Majú skvelé hlasy a sú kráľovnami v spievaní a capella, tak- 
že vo svojich vystúpeniach nepoužívajú hudobné nástroje... 
USA, hudobná komédia, 113 min., dabing, MP-12.

začiatok vždy 

o 21.15 hod.



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:


