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MESTO KULTÚRY 2019 / POSTÚPILI SME DO FINÁLE!
Fond na podporu umenia vytvoril pilotnú programovú schému, v  rámci ktorej 
vyberie jedno slovenské mesto a udelí mu titul Mesto kultúry 2019. V priebehu 
roka 2019 sa v danom meste bude odohrávať súbor umeleckých a kultúrnych 
aktivít, podujatí a prezentácií zameraných na rozvoj kultúry mesta a sprostred-
kovanie živej skúsenosti obyvateľom a návštevníkom s rôznymi druhmi a forma-
mi súčasného umenia a tradičnej kultúry.
Výber víťazného mesta prebieha v  dvoch kolách. Z  prvého kola otvoreného 
pre všetky mestské sídla postúpili tri projekty. Následne v júni 2018 bude vy-
brané mesto s najlepším projektom, ktorému bude pridelená podpora vo výš-

ke 200 000 - 300 000 €. O niekoľko mesiacov neskôr budú podporené ďalšie 
subjekty z  celého Slovenska, ktoré budú svoje projekty realizovať vo vybra-
nom meste kultúry.
Z podaných projektov nezávislá odborná komisia vybrala tri postupujúce mestá: 
Banskú Štiavnicu, Nové Zámky a Spišskú Novú Ves. Uvedené mestá sú povin-
né svoje projekty dopracovať do 20. 5. 2018 a v júni sa rozhodne o definitívnom 
víťazovi pilotného programu Mesto kultúry 2019.

zdroj: http://www.fpu.sk/sk/oznamy/423-pozname- 
finalistov-o-udelenie-titulu-mesto-kultury-2019

Foto: M. Paprčka
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BYTOVÉ DRUŽSTVO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
KAMENÁRSKA 5 , SÍDL. ZÁPAD 1 

Ako správca bytových domov ponúka svojim klientom 
okrem profesionálnej správy bytový domov aj: 

Pohotovostná služba BD SNV 24 hod. v oblasti 
Vodo-ústredné kúrenie, výťahy a elektro: 
053/41 66 501 | 0905 499 881 

realitné služby (sprostredkovanie kúpy a predaja bytov)

v rámci realitných služieb priame informácie o ekonomických 
nákladoch na bývanie, technickom stave  bytového domu 
a energetickej náročnosti.

vypracovanie kúpnych a darovacích zmlúv 

pravne@bdsnv.sk | tel. 053/41 66 560, 41 66 526
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KRIŽOVATKY POD DROBNOHĽADOM
Oddelenie výstavby a  dopravy MsÚ zabezpečilo v  minulom roku dopravný 
prieskum križovatiek, teda sčítanie automobilov na križovatkách: Rázusova – 
Elektrárenská a Letná – Zimná – Školská – Štefánikovo nám. – Elektráren‑
ská (ďalej označená ako „hlavná križovatka“).
Prieskum bol vykonaný v čase od 6.00 do 18.00 hod. Na „hlavnej križovatke“ 
prešlo za 12 hodín 24 529 vozidiel; na križovatke Rázusova  – Elektrárenská 
13 957. „Dopravná špička“ bola zaznamenaná ráno v čase medzi 7.00 a 8.00 
a popoludní medzi 15. a 16. hodinou.
Prieskum slúži ako podklad pre spracovanie signálnych plánov novej svetelnej 
križovatky, resp. možnosť optimalizácie signálnych plánov existujúcich svetel-

ných križovatiek, aby sa určilo priemerné dopravné zaťaženie jednotlivých ra-
mien križovatiek.
„Blížiace sa dokončenie OC Billa na Elektrárenskej ulici si vyžiada aj rekonštruk-
ciu ramena križovatky Rázusova – Elektrárenská (foto 1), ktorú bude realizovať 
spol. Billa. Konkrétne ide o rekonštrukciu komunikácie na Rázusovej ulici, kde sa 
cesta rozšíri o jeden jazdný pruh. Následne mesto zrealizuje svetelnú križovatku, 
a to v priebehu mesiacov apríl až máj. Taktiež sa upravia signálne programy exis-
tujúcich svetelných križovatiek,“ uviedol vedúci oddelenia výstavby a dopravy 
MsÚ Ing. Peter Susa.

(red)

AKTUÁLNE O REKONŠTRUKCII MIESTNYCH 
KOMUNIKÁCIÍ A VEREJNÝCH VODOVODOV
Mesto Spišská Nová Ves naplánovalo na roky 2017 ‑ 2018 veľkú rekonštrukciu miestnych komunikácií v objeme 5,9 mil. eur. V súvislosti 
s touto rekonštrukciou Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., realizuje rekonštrukciu problémových úsekov verejných rozvodov 
vody, resp. kanalizácie.

V roku 2017 sa rekonštrukcia ciest a chodníkov tý-
kala ulíc Brezová, Kollárova, B. Němcovej, Kováč-
ska, Stolárska, v  objeme cca  1,2 mil. eur. V  roku 
2018 je potrebné dokončiť čiastočne chodníky, 
vjazdy k nehnuteľnostiam a na sídl. Západ vozovku. 
Na Ul. Čsl. armády je potrebná rekonštrukcia vodo-
vodu a kanalizácie.
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v tomto roku podľa 
predloženého harmonogramu zhotoviteľom by mala 
prebiehať v týchto lokalitách:
Sídl. Západ I ‑ Kováčska, Stolárska, Strojnícka ul.:  
od 19. 3. do 15. 6. 2018 – chodníky, cesty. Práce 
sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri 
pokládke asfaltov.
Ul. J. Wolkera: od 19. 3. do 30. 4. 2018 – chodní-
ky, cesta. Práce sa realizujú za premávky, dopravné 
obmedzenia pri pokládke asfaltov.
Jilemnického ul.: od 20.  4.  do 15.  5.  2018  – re-
konštrukcia cesty. Práce sa realizujú za premávky, 
dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.
Ul. Fraňa Kráľa 1 ‑ 7: od 19. 3. do 30. 4. 2018 – 
cesta. Práce sa realizujú za premávky, dopravné 
obmedzenia pri pokládke asfaltov.
Hviezdoslavova ul. (od Levočskej po Školskú ul.):  
V  súčasnosti sa realizuje rekonštrukcia vodovodu. 
Ukončenie predpokladané do 31. 3. 2018. Techno-
lógiou zaťahovania do existujúceho potrubia. Ob-
medzenie v mieste štartovacích jám. Následne ná-
stup na rekonštrukciu komunikácie a chodníka: od 
4. 4. do 31. 5. 2018. Práce sa realizujú za premávky, 
ktorá bude zjednosmernená, dopravné obmedzenia 
pri pokládke asfaltov.
Pokračovanie rekonštrukcie vodovodu na Hviezdo‑
slavovej ul. (od Školskej po Chrapčiakovu ul.): od 
4. 4. do 15. 6. 2018. Práce sa realizujú za premávky 
(obmedzenie v  pozdĺžnom státí) technológiou za-
ťahovania do existujúceho potrubia. Obmedzenie 
v mieste štartovacích jám.
Ul. odborárov: od 16.  4.  do 22.  6.  2018  – cesta, 

chodník, pozdĺžne státie. Práce sa realizujú za pre-
mávky, ktorá bude zjednosmernená, dopravné ob-
medzenia pri pokládke asfaltov.
Sadová ul. (od Brezovej ul. k býv. závodu BMZ): 
rekonštrukcia vodovodu od 12. 3. do 20. 4. 2018, 
práce prebiehajú za premávky technológiou za-
ťahovania do existujúceho potrubia. Obmedzenie 
v  mieste štartovacích jám. Rekonštrukcia komu-
nikácie: od 1. 6. do 1. 7. 2018. Práce sa realizujú 
za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke 
asfaltov.
Ulica J. Hanulu: rekonštrukcia vodovodu od 
12. 3. do 15. 5. 2018, práce prebiehajú za premávky, 
technológiou zaťahovania do existujúceho potrubia. 
Obmedzenie v mieste štartovacích jám.
Rekonštrukcia komunikácie a  chodníka: po Spiš-
skom trhu od 23. 7. do 30. 9. 2018. Dopravné ob-
medzenia zatiaľ neurčené (po spracovaní dočasné-
ho dopr. značenia).
Banícka ul.: Rekonštrukcia vodovodu od 19. 3. do 
15. 5. 2018, práce prebiehajú v uzávierke technoló-
giou zaťahovania do existujúceho potrubia. Rekon-
štrukcia cesty a chodníka v časti medzi Ul. Ing. O. 
Kožucha po Škultétyho ul. od 16. 3. do 31. 5. 2018. 
Pokračovanie od Škultétyho ku Konrádovej ul. vrá-
tane šikmého parkovania priebežne do 30. 7. 2018. 
Práce za plnej uzávierky komunikácie.
Letecká ul.: Rekonštrukcia vodovodu od 19. 3. do 
15.  6.  2018, práce prebiehajú za premávky, ktorá 
bude zjednosmernená, technológiou líniovým výko-
pom. Rekonštrukcia cesty od 2. 5. do 15. 7. 2018. 
Práce sa realizujú za premávky, Dopravné obme-
dzenia zatiaľ neurčené (po spracovaní dočasného 
dopr. značenia).
Fándlyho ul.: od 15. 5. do 20. 6. 2018 rekonštrukcia 
chodníkov a cesty. Práce sa realizujú za premávky, 
dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.
Ul. obrancov mieru: od 2.  5.  do 20.  6.  2018 re-
konštrukcia chodníkov a  cesty. Práce sa realizujú 

za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke 
asfaltov.
Zábojského ul.: Rekonštrukcia cesty od 23. 4. do 
18. 5. 2018. Práce sa realizujú za premávky, doprav-
né obmedzenia pri pokládke asfaltov.
Zvonárska ul.: Rekonštrukcia cesty od 21.  5.  do 
13. 7. 2018. Práce sa realizujú za premávky, doprav-
né obmedzenia pri pokládke asfaltov.
Ul. Čsl. armády: Rekonštrukcia cesty od 11. 6. do 
13. 7. 2018. Práce sa realizujú za premávky, doprav-
né obmedzenia pri pokládke asfaltov.
Škultétyho ul.: Rekonštrukcia cesty a chodníka od 
1. 8. do 31. 8. 2018. Práce za plnej uzávierky ko‑
munikácie.
Ul. slobody: Rekonštrukcia cesty a  chodníka od 
16. 7. do 31. 8. 2018. Práce sa realizujú za premáv-
ky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.
Rybničná ul.: Rekonštrukcia cesty od 1.  8.  do 
15.  10.  2018. Práce za plnej uzávierky komuni‑
kácie etapovite.
Nitrianska ul.: Rekonštrukcia cesty po SKI klub 
od 20. 8. do 15. 10. 2018. Dopravné obmedzenia 
zatiaľ neurčené (po spracovaní dočasného dopr. 
značenia).

Prosíme občanov a motoristov o  porozumenie za 
obmedzenia, ktoré z dôvodu realizácie prác vzniknú 
a  žiadame o  dodržiavanie dočasného dopravné-
ho značenia, príp. pokynov zástupcov zhotovite-
ľa stavby. V  rámci jednotlivých lokalít sa snažíme 
upovedomovať občanov aj priamo oznámením na 
vchodoch jednotlivých nehnuteľností. Upozorňu-
jeme, že vzhľadom na rozsah, náročnosť a koordi-
novanie prác s  vodárenskou spoločnosťou, môže 
dôjsť k určitým zmenám v postupe prác a pláno-
vaných  termínoch výstavby. O  zmenách budeme 
priebežne informovať.

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

foto 2foto 1
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DAR PRE NOVORODENCOV AJ ÚČESY PRE PACIENTKY
Nemocnica / Detské oddelenie má nové prístroje. Pacientky oslávili netradične Medzinárodný deň žien.
Prístroj na kyslíkovú liečbu, fototerapeutická lampa či výhrevné lôžko. Nemoc-
nica Svet zdravia Spišská Nová Ves dostala od spoločnosti Lidl set neona-
tologických prístrojov pre novorodencov za približne 19  tisíc eur. Darovať ich 
nemocnici pomohli zákazníci potravinového reťazca, ktorí sa zapojili do pro-
jektu Dobré rozprávky. Urobili tak už tretí rok po sebe. Do našej nemocnice 
tak pribudol moderný prístroj na vysoko prietokovú kyslíkovú liečbu kontinuál-
nym pretlakom. „Prístroj sa využíva na podávanie zvlhčeného ohriateho kyslíka, 
ktorým je možné dieťaťu pomôcť pri ochoreniach srdca a pľúc a často sa tak 
stáva život zachraňujúcim,“ vysvetľuje primárka detského oddelenia nemocnice 
MUDr. Jana Kačmárová.
Novorodencom so žltačkou bude pomáhať fototerapeutická LED lampa, ktorá 
pôsobením svetla znižuje koncentráciu žlčového farbiva v krvi. Novorodenecká 
žltačka je veľmi časté ochorenie u novorodencov. „Vďaka tomuto modernému 
prístroju na liečbu novorodeneckej žltačky dnes vieme vyliečiť len pomocou fo-
toterapie aj ťažké formy ochorenia, ktoré v minulosti končili výmennou transfú-
ziou,“ podotýka primárka.
Novorodenecké výhrevné lôžko je zase nápomocné pri tom, aby sa bábätko po 
pôrode dobre adaptovalo na vonkajšie prostredie.
Svet zdravia oslávil netradične aj Medzinárodný deň žien. Po chodbách spiš-
skonovoveskej nemocnice chodili jej pacientky s novými strihmi a profesionál-
nymi účesmi. Do nemocnice zavítali tri študentky, budúce kaderníčky, zo Stred-
nej odbornej školy v Spišskej Novej Vsi spolu so svojou majsterkou. „Pacientky 
v nemocnici sme dnes česali po prvýkrát. Hoci už máme skúsenosť s domovom 

dôchodcov, toto bolo pre nás netradičné miesto a radi sme prijali pozvanie. Aj 
pre nás to totiž bolo výnimočné,“ podotkla majsterka Marcela Tkáčová.
Budúce kaderníčky spríjemnili deň pacientkam na oddelení dlhodobo chorých, 
neurologickom a fyziatricko-rehabilitačnom oddelení.

(red)

SPRAVODAJSTVO

VZÁCNA LISTINA DOSTALA NOVÚ PODOBU
Reštaurátorská dielňa Slovenského národného 
archívu (SNA) v  Bratislave zachránila poškodenú 
listinu z archívu v Spišskej Novej Vsi. Ide o  listinu 
baníckeho bratstva svätej Barbory, ktoré pôsobilo 
od 15. storočia. V listine sú spísané pravidlá, ktoré 
vychádzali z náboženského, spoločenského a kaž-
dodenného života baníkov.
„Členovia bratstva si za svoju patrónku a ochranky-
ňu zvolili svätú Barboru. Bohoslužby bratstva sa ko-
nali v kaplnke vo farskom kostole, kde svätej Barbo-
re postavili oltár a dali ho vysvätiť. Každý prijatý nový 
člen bratstva musel prispieť funtom vosku. Predsta-
venstvo neprijalo do bratstva nečestného človeka 
a nepoctivého zase vylúčilo. Každý člen bratstva bol 
povinný sláviť sviatok svätej Barbory a spolu s pred-
stavenými ísť na oferu, ak tak neurobil, zaplatil poku-
tu tri funty vosku,” citovala z listiny vedúca Archívu 
Spišská Nová Ves Nina Palková.
Listina baníckeho bratstva bola podpísaná rich-
tárom mesta, členmi mestskej rady a  opatrená 
visiacou pečaťou s erbom mesta. Vplyvom jej ne-

správneho uloženia za posledných 400 rokov bola 
značne poškodená. Archivári zo Spiša sa preto 
obrátili na odborníkov zo Slovenského národného 
archívu.
Pravidlá baníckeho spolku svätej Barbory boli na-
písané štvorfarebne na kozom pergamene. Iniciály 
boli napísané červeným pigmentom, samotný text 
je písaný renesančným švabachom, pričom na lis-
tine vyniká prvá iniciála, ktorá je zdobená v niekto-
rých kontúrach takzvaných mušľovým zlatom, ktoré 
sa pripravilo rozomletím alebo vymiešaním plátko-
vého zlata vo vode. Na listine sa podpísal nános 
rôznych nečistôt. Nebol to len prach a stopy rúk po 
používaní, ale škvrny po kvapkách vosku zo svie-
čok, rozmazané škvrny z  tekutého vosku a  nako-
niec fľaky vzniknuté vlhkosťou. V dolnej časti sa na 
poškodení listiny podpísali hlodavce, ktoré vyhrýzli 
pergamen. Na doplnenie chýbajúcich častí bola vy-
tvorená zmes kolagénových vlákien z  pergamenu 
a  svetlej usne doplnená prídavkom papierového 
vlákna získaného z  historického ručného papiera. 

Aby bola listina uchovaná a  jej životnosť predlže-
ná na maximum, bola vytvorená kartónová kazeta 
s pevným umiestnením pečate. Uložená a prístupná 
pre bádateľov bude v Štátnom archíve v Košiciach, 
pracovisku Archív Spišská Nová Ves.
Zdroj: https://spis.korzar.sme.sk/c/20763409/slo-
vensky-narodny-archiv-zachranil-400-rocny-doku-
ment-zo-spisa.html#ixzz59d2FHMjX

NA PARALYMPIÁDE MALA ZASTÚPENIE  
AJ SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
Na XII. Paralympijských zimných hrách v Južnej Kó-
rei nechýbal ani zástupca nášho mesta. Branislav 
Brozman je navigátorom lyžiara Jakuba Kraka, kto-

rý našu krajinu reprezentoval v zjazde. Na Braňovej 
prilbe sa objavila silueta našej Reduty, ktorej autorom 
je riaditeľ Mestského kultúrneho centra Emil Labaj: 
„Požiadali ma, aby som vyzdobil obe prilby, nevidia-
ceho lyžiara aj navigátora zo Spišskej Novej Vsi. Tr-
valo to dva týždne, použil som ornamenty z Čičmian, 
ktoré používa naša výprava oficiálne, ale aj motív 
Bojnického zámku na jednej prilbe a Spišiak ide do 
Ázie s motívom našej Reduty.  Dohodli sme sa, že za 
odmenu mi z Pchjongčangu donesú nejaký suvenír.“ 
Tým suvenírom sa nakoniec stala zlatá a tri striebor-
né medaily, ktoré J. Krako a B. Brozman spoločne 
vybojovali od 10. do  11. marca tohto roku (zjazd, 
obrovský slalom, slalom a super-G), k čomu im sr-
dečne blahoželáme!

(rep)
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RADNICA OSVETLENÁ NAMODRO
Mesto Spišská Nová Ves v  spolupráci s  Občian-
skym združením SPOSA Sp. Nová Ves sa v piatok 
30. marca už po druhýkrát zapojí do medzinárodnej 
kampane Light It Up Blue, čo v preklade znamená 
Rozsvieťme to namodro.
Druhý apríl je Svetovým dňom informovanosti o au-
tizme a  v  tento deň bude naša radnica osvetlená 
modrým svetlom podobne ako mnohé významné 
budovy a  pamätihodnosti po celom svete, napr. 
Empire State Bulding v New York, Opera v Sydney, 
Niagarské vodopády a ďalšie. Osvetlením význam-
ných budov na modro vyjadruje spoločnosť po-
chopenie a súcit autistom. Medzinárodnú kampaň 
vedie svetová organizácia pracujúca v  prospech 
autistickej populácie AUTIZM SPEAKS.
Mesto takto podporí akciu, ktorá je prejavom ľud-

skej tolerancie a pomáha v spoločnosti akceptovať 
ľudí s poruchami autizmu.
Pojem autizmus pochádza z gréckeho slova autos, 
čo znamená sám.
„Boja sa, keď sa my nebojíme a  nesmejú sa, keď 
sa my smejeme. Nerozumejú našim pravidlám. Náš 
svet im pripadá neštrukturovaný, chaotický, nepo-
chopiteľný, nejednoznačný, zbytočne komplikovaný 
a nejasný, preto potrebujú svoje stereotypy a rituály, 
aby s  nami dokázali žiť. Môžeme ich rešpektovať, 
oceniť, pochopiť, akceptovať a pomáhať im skvalit-
niť a zmeniť ich život k lepšiemu. Zároveň môžeme 
myslieť na to, že oni svojou prítomnosťou a  jedi-
nečnosťou často zaujímavým spôsobom menia ten 
náš,“ uviedla organizátorka tejto kampane Ľudmila 
Bačkaiová.

AJ VĎAKA SLOVÁKOM ZOSTÁVA 
EMBRACO VO SVETOVEJ ŠPIČKE
Na pravidelnom stretnutí vedenia spoločnosti Em-
braco Slovakia s  predstaviteľmi verejnej a  štátnej 
prezentovala firma svoje výsledky. Po šiesty raz 
za sebou zaznamenal závod Embraco Slovakia 
rekordný ročný objem výroby. Počet kompresorov 
a  kondenzačných jednotiek pre komerčné a  do-
máce chladenie, vyprodukovaných v  prevádzke 
v  Spišskej Novej Vsi v  roku 2017, dosiahol 5,364 
miliónov. Je to približne o 57-tisíc viac než v  roku 
2016. Vlaňajší obrat sa vyšplhal na úroveň 243,23 
miliónov eur.
Závod, ktorý si v súčasnosti pripomína 20 rokov od 
začiatku výroby, sa tak v rámci globálnej korporácie 
naďalej teší z kľúčového postavenia. „Výrazne pri-
spievame k tomu, že približne pätina hermetických 
kompresorov vo svete nosí značku Embraco,“ hovo-
rí riaditeľ prevádzky Marcelo Borba.
Embraco Slovakia sa za posledné obdobie stalo aj 
miestom pre vývoj a  inovácie. Otvorenie technolo-
gického centra v  máji 2017 prinieslo okrem iného 
rozšírenie kapacít na testovanie nových kompre-
sorov. Embracu a  jeho zákazníkom to pomáha pri 
prechode komerčného chladenia na blížiaci sa míľ-
nik – od roku 2020 bude totiž v EÚ úplne zakázané 
využívanie chladív prispievajúcich ku klimatickým 

zmenám. „Od otvorenia centra sme zadefinovali 101 
nových verzií kompresorov a pre našich zákazníkov 
sme optimalizovali minimálne 18 druhov aplikácií. 
Za týmito číslami je práca slovenských špecialistov,“ 
komentuje Branislav Poliak, manažér výskumu 
a vývoja v slovenskom Embracu.
Investície do vybavenia a budovy technologického 
centra dosiahli v  roku 2017 približne 1,54 milióna 
eur. Celkové investície korporácie do slovenského 
závodu v roku 2017 prekročili 4,6 milióna eur.

(red)
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SR vyhodnotilo žiadosti z Integrovaného regionál-
neho operačného programu (IROP) zamerané na 
zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučo‑
vaní. Medzi úspešnými žiadateľmi je aj jedenásť 
škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti Košického sa-
mosprávneho kraja (KSK), ktorých projekty budú 
podporené nenávratným príspevkom v  celkovom 
objeme takmer 5 miliónov eur. SOŠ drevárska us-
pela s projektom Modernou praktickou prípravou 
k zamestnanosti (509 474 €) a Technická akadé‑
mia s projektom Strojárstvo, elektrotechnika a ro-
botika bližšie k žiakom a praxi (548 133 €).

Netradičný zážitok plný farieb a zaujímavých poku-
sov prežili deti v Materskej škole na Gorazdovej 
ulici. Ako priblížila učiteľka Petra Hybenová, fa‑
rebný týždeň sa konal už po druhýkrát a cieľom 
bolo deťom priblížiť farby zážitkovou formou. Malí 
výskumníci vytvorili „dúhové mlieko“ či „žabí sliz“.

Hnutie kresťanskej rodiny zorganizovalo v Spišskej 
Novej Vsi víkendový program pre páry, ktoré 
plánujú vstúpiť do manželstva. Duchovné cvičenie 
Ohne ‑ stretnutie snúbencov je vhodné ako prí-
prava na manželstvo alebo na prehĺbenie vzájom-
ného vzťahu.

Smrť novinára Jána Kuciaka a  jeho priateľ‑
ky Martiny nenechala chladnými ani obyvateľov 
Spišskej Novej Vsi. Približne 50 ľudí si v  utorok 
27.  februára podvečer prišlo na námestie v Spiš-
skej Novej Vsi uctiť ich pamiatku zapálením svie-
čok. Ďalšie zhromaždenia tentokrát pod hlavičkou 
Za slušné Slovensko sa uskutočnili 9.  3. a  16.  3. 
pred Redutou.

Horská záchranná služba (HZS) Slovenský raj 
informovala, že súvislý a bezpečný prechod Prie-
lomom Hornádu po zamrznutej hladine začiatkom 
marca nebol možný. Súvislo zamrznuté boli iba 
kratšie úseky, ktoré boli nasledované súvislejší-
mi úsekmi bez kompaktného ľadu. Obchádzanie 
týchto častí bolo podľa HZS miestami veľmi nároč-
né a nebezpečné. Klasická turistická modro zna-
čená trasa bola otvorená a schodná.

V polovici januára sme si pripomenuli nedožité 80. 
výročie narodenia Ivana Paloviča, významnej 
osobnosti slovenského klavírneho umenia druhej 
polovice 20. storočia a v závere tohto roka súčas-
ne uplynie aj 25 rokov od predčasnej smrti tohto 
vynikajúceho klaviristu a  pedagóga VŠMU. Po 
usídlení sa v Švábovciach pri Poprade dochádzal 
štrnásťročný Palovič raz do týždňa súkromne do 
Spišskej Novej Vsi na hodiny klavíra k Magdaléne 
Móryovej-Szakmáryovej (bola žiačkou Emila von 
Sauera, Lisztovho žiaka), ktorej rodinu stihol po-
dobný osud. Móryová ho pripravila na skúšky a už 
od roku 1953 študoval u Anny Kafendovej na brati-
slavskom Konzervatóriu.

V Spišskej Novej Vsi prišli občianski aktivisti s ini-
ciatívou zastaviť hazard v  meste. Inšpirovali sa 
Starou Ľubovňou, Levočou, Sabinovom či Galan-
tou, kde už dali hazardu definitívnu stopku. Organi-
zátori iniciatívy Spišská bez hazardu sú momentál-
ne v prípravnej fáze.

Koniec prázdnin si mohli deti v Spišskej Novej Vsi 
vychutnať v slávnostnom duchu. Už po 13× sa ko-
nal v koncertnej sieni Reduty Ples CVČ a MKC.

PREZENTÁCIA LOKÁLNYCH 
OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ V PARKU
V piatok 16. 3. 2018 začala Výstava občianskych 
združení v parku pri Evanjelickom kostole v Spiš-
skej Novej Vsi. Výstava ma za cieľ prezentovať lokál-
ne občianske združenia, ich činnosť a zároveň je to 
návod pre Novovešťanov, ktorí môžu darovať svoje 
2 % z daní, aby si vybrali komu. Výstava bude trvať 
do 15. 4. 2018.
Do výstavy sa zapojilo 11 občianskych združení. 
Tie sa venujú hlavne ľudom s nejakým hendikepom, 
chorobou alebo ľudom, ktorí sa ocitli z rôznych dô-
vodov v ťažkej situácii, ľudom zo sociálne slabšieho 
prostredia a podobne. Sú to predovšetkým organi-
zácie zamerané na pomoc, záchranu, podporu či 
prevenciu.
Organizácie, ktoré sa zapojili do výstavy:
Nezisková organizácia Alžbetka
Spoločnosť priateľov detí z  detských domovov 
Úsmev ako dar – pomoc deťom z detských domo-

vov, náhradným rodinám a rodinám v kríze
Domov sociálnych služieb „Náš dom“ – Zdru-
ženie na pomoc ľuďom s  mentálnym postihnutím 
v Spišskej Novej Vsi
OZ Mamma – ochrana práv žien s  onkologickým 
ochorením prsníka a ľudí s inými rakovinovými cho-
robami
OZ Hana – poradenské centrum vytvorené ženami 
pre ženy a ich deti zažívajúce násilie
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Caritas – Spišská katolícka charita
Sposa Spišská Nová Ves – Spoločnosť na pomoc 
osobám s autizmom
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Hniezdo záchrany
OZ Venus – pomoc ženám trpiacim rakovinou prs-
níka

Zdroj TS: Mgr. Tomáš Cehlár
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PROVINČNÝ DOM V MALOM
Historicky významná budova v našom meste sa dočkala vskutku unikátnej makety.
Budova Provinčného domu bola pôvodne posta-
vená ako radnica. Traduje sa, že v  roku 1443 bol 
v nej uzavretý mier medzi kráľom Vladislavom Jage-
lonským a Jánom Jiskrom z Brandýsa. Postavili ju 
v 14. storočí. Budova pôvodne pozostávala z dvoch 
susedných domov, okolo polovice 18. storočia bola 
poschodová. Na streche mala vežičku so zvonom, 
na ktorom sa zvonilo pri začatí súdov, jarmokov, pri 
popravách, pred búrkami či pri požiaroch. Po ukon-
čení poľského zálohu (1412 – 1772) mesto budovu 
predalo 17. marca 1775 za 9 000 uhorských zlatých. 
Odvtedy sa zaužíval jej názov Provinčný dom.
Vyhotovená maketa je z  dreva, dá sa rozobrať 
a návštevníci ju môžu vidieť v Múzeu Spiša. Je 
vyrobená presne podľa plánov Františka Bartela, 
ktorý zachytil jej vývoj v roku 1786, a zhotovená zo 
sibírskej brezy v mierke 1 : 50. Keďže je rozobera-
teľná, návštevníci tak môžu presne preskúmať ako 
Provinčný dom vznikol či vyzeral pred 500 rokmi.
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Spišské osvetové stredisko v  spolupráci s  Mest-
ským kultúrnym centrom pripravili výstavu foto-
grafií členov  Foto klubu Spiš s  názvom Spišská 
fotografia. Expozícia je od 1.  3.  2018 umiestne-
ná vo foyeri Domu kultúry Mier. „Cieľom výstavy 
je predstaviť tvorbu fotografov zo Spiša rôzneho 
tematického a  žánrového zamerania,“ priblížila 
M.  Bukovinská s  tým, že kolekcia pozostáva zo 
48  fotografií od 19 rôznych autorov. Na výstave 
tak môžu návštevníci vidieť fotografie od Ladislava 
Vikartovského, Kazimíra Štubňu, Dávida Ilkoviča, 
ale aj Dáši Kollárikovej, Viliama Mjartana, Ivy Lip-
tákovej či Anny Slebodovej. Zaujať môžu fotky aj 
od Tibora Morihladka, Miroslava Olejníka, Mareka 
Kollárika či Michala Bobka, Jozefa Halčina, Jirka 
Salzmanna, ale aj Františka Dulíka, Miloša Fiľu, 
Aleny Šulcovej, Františka Krajňáka, tiež Ingrid Zgo-
davovej a Jany Blahútovej.

Pravidelné predveľkonočné stretnutie rodín s  ná-
zvom Veľka noc prichodzi zorganizovala Okresná 
organizácia Únie žien Slovenska. Podujatie sa ko-
nalo 19. marca v koncertnej sieni Reduty.

Tomáš Fusko, prezident Slovenského zväzu biat-
lonu, hodlá dobudovať malé strelnice, ktoré 
v minulosti boli - v Prešove, v Bardejove, v Levoči, 
v Spišskej Novej Vsi a na ďalších miestach.

Fraňo Kráľ sa narodil 9. marca 1903 v meste Bar-
ton v americkom štáte Ohio do rodiny slovenského 
vysťahovalca Michala Kráľa a  jeho manželky Evy. 
Prvé dva roky svojho života prežil na americkom 
kontinente, potom sa spoločne s matkou a súro-
dencami vrátil na územie dnešného Slovenska do 
Smrečian. V roku 1925 zmaturoval na učiteľskom 
ústave v Spišskej Novej Vsi. Spiš ho inšpiroval aj 
pri tvorbe – jeho zážitky z  liečenia v Tatranských 
Matliaroch boli základom diela Čenkovej deti.

Pripomíname si najtragickejšie železničné ne‑
šťastie na Spiši, ktoré sa odohralo v  pondelok 
9. marca 1953. Do motorového vozňa Levočanka 
narazil vagón s guľatinou. Na mieste zahynuli ruš-
ňovodič, avizérka stanice Spišská Nová Ves a skle-
nár z  Harichoviec. Tridsiatištyria zranení, viacerí 
ťažko, boli prevezení do nemocnice v  Levoči. Na 
následky zranení tam o niekoľko dní zomreli ešte 
muž a žena z Levoče. Viacerí z  tých, ktorí prežili, 
utrpeli zranenia ako zlomeniny končatín, chrbtice, 
lebky či odtrhnutie končatiny. Mnohí tak mali zdra-
votné následky na celý život.

V  priestoroch Multifunkčného banícko-energetic-
kého centra (Multicentra) sa súťažilo vo vedo‑
mostiach o  vesmíre. Podujatie sa uskutočnilo 
14. 3. 2018. Súťaž bola určená pre záujemcov o as-
tronómiu zo základných a  stredných škôl v okre-
soch Spišská Nová Ves a Gelnica. Víťazi z  regio-
nálneho kola postúpili do krajského kola, ktoré sa 
bude konať 24., 25. a 26. apríla 2018 vo Verejnej 
knižnici Jána Bocatia v Košiciach.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) sa rozhodol 
umiestniť ďalších päť defibrilátorov na štadió‑
noch druholigových klubov: Lokomotíva Košice, 
Nové mesto nad Váhom, Spišská Nová Ves, Ko-
márno a Trebišov. Päť nových prístrojov, určených 
pre laické aj odborné poskytovanie prvej pomoci, 
si prevzali zástupcovia SFZ 13. marca 2018.

Bežkári mali k dispozícii okruh 2,7 km na tunajšom 
letisku, Grajnári a novú bežkársku trať na Šulerlo-
chu, kde ju využívali aj naši mladí biatlonisti.

ĽUDOVÁ HUDBA 
ŠTEFANA CÍNU VYDÁVA CD
Ľudovú hudbu Štefana Cínu tvoria štyria hudobníci, 
absolventi a študenti konzervatórií a vysokých škôl 
s  hudobným zameraním, z  okolia Spišskej Novej 
Vsi: Štefan Vansáč, Martina Ďuriková Cínová, 
Štefan Cína a Peter Pavlík. Hudbu založil Štefan 
Cína v roku 2007. Okrem domácej scény pôsobia aj 
v zahraničí, hrali už v Česku, Poľsku, Rumunsku, Tu-
recku, Španielsku, Sardínii, Taliansku. V roku 2017 
sa zúčastnili folklórnej show Zem spieva, kde sa 
primáška a speváčka Martinka dostala do semifiná-
le. Pri príležitosti vydania nového CD sme vyspove-
dali Štefana Cínu:

Folklór na Spiši je živý, čoho svedectvom je aj 
vaša ľudová hudba. Koľko mladých ľudí sa dnes 
venuje folklóru?
„Myslím, že folklór a  láska k  nemu sa vytvára už 
v rannom detstve človeka, či už v rodine alebo v zá-
kladných umeleckých školách, čo bol aj môj prípad. 
Rodičia mi vštepovali lásku k ľudovej piesni, ktorú 
som mohol rozvíjať aj na základnej umeleckej škole. 
Keďže dnes aj ja vyučujem, vidím, že deti na Spiši 
sú vedené k ľudovej piesni v mnohých folklórnych 
zoskupeniach. Zároveň pozorujem, že deti a mládež 
majú o spišský folklór záujem a spolu s pedagógmi 
sa snažia zachovávať ľudové tradície a zvyky.“

Ľudia vás poznajú zo show RTVS Zem spieva, 
kde ste zaujali publikum aj porotu. Prezraďte 
nám niečo zo zákulisia tejto reality show a aký 
má vplyv na vaše životy?
„Ja i moji spoluhudobníci to považujeme za veľkú 
skúsenosť v našich životoch, nakoľko sme boli sú-
časťou nakrúcania v  štúdiu plnom svetiel, kamier, 
ale hlavne osobností slovenského folklóru. Zo záku-
lisia tejto súťaže môžeme prezradiť len toľko, že tam 
vládla priateľská atmosféra, či už zo strany réžie, 
poroty, ale aj účinkujúcich. Bolo vidno, že folklór na 
tomto mieste naozaj vyhral a ukázal sa vo svojich 
bohatých podobách. Pozitívne hodnotenie poroty 
nás potešilo a zároveň motivovalo do ďalšej práce, 
ktorej výsledkom je aj naše nové CD.“

Kedy sa ho vaši fanúšikovia dočkajú a  čo na 
ňom nájdu?
„Naše nové CD s  názvom „Ja chlapec chudobni“ 

uvedieme do života koncertom, ktorý sa uskutoční 
už 6. apríla o 19.00 v Dome kultúry Mier. Fanúši-
kovia a  všetci milovníci a priaznivci ľudovej tvorby 
na ňom môžu nájsť piesne nielen z  oblasti Spiša, 
Šariša a Zemplína, ale aj piesne z Podpoľania, rusín-
ske piesne a  zároveň aj tvorbu Slovákov žijúcich 
v Maďarsku a Srbsku. Na našom prvom CD sme ne-
pracovali sami, svojou hrou a spevom nám ho spes-
trili naši hostia, na ktorých sa poslucháči CD môžu 
rovnako tešiť. Zároveň sme sa pri tvorbe tohto CD 
pozastavili pri starých koreňoch Spiša, a dúfame, že 
aj touto formou spopularizujeme staré zabudnuté 
piesne, ktoré v tomto regióne vznikli. Nedá nám ne-
spomenúť titulnú pieseň Ja chlapec chudobni, ktorej 
autorom hudby som ja a autormi textu sú všetci čle-
novia nášho zoskupenia. Zámerom nášho CD nie je 
ukázať len technickú stránku hry a spevu, ale taktiež 
prebudiť v poslucháčovi emóciu.“
Ďakujeme za rozhovor.

(rep)
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Novozvolený predseda KSK Rastislav Trnka 
navštívil prvý raz oficiálne Spišskú Novú Ves, 
v  rámci ktorej sa zoznámil so Strednou priemy-
selnou školou drevárskou, Gymnáziom Školská, 
Spišským osvetovým strediskom a  Múzeom Spi-
ša. Predsedu R. Trnku prijal na radnici aj primátor 
mesta J. Volný.

Čitatelia Spišskej knižnice sa zišli na podujatí 
Stretnutie s umeleckým slovom, kde prezento-
vali slovenskú poéziu.

Spišské osvetové stredisko usporiadalo výtvarnú 
súťaž Vesmír očami detí pre žiakov tunajších škôl.

Žiaci ZŠ Lipová prežili multikultúrny deň, počas 
ktorého spoznávali tradície a  špecifiká šiestich 
športovcov z rôznych národov.

Nezamestnanosť v  okrese Spišská Nová Ves 
klesla na úroveň 8,02 percenta, konkrétne ide 
o približne 4 000 ľudí.

ZOO krúžok v pavilóne Aquaterra zaujal počas jar-
ných prázdnin ďalšie deti. Dozvedeli sa viac o lese 
a zvieratách, ktoré v ňom žijú.

Výstava unikátnych fotografií Petra Župníka sa 
presťahovala z Levoče do Spišskej Novej Vsi. Ide 
o umelecký pohľad na dielo svetoznámeho Majstra 
Pavla.

Mesto v  spolupráci s ďalšími subjektmi opäť pri-
pravilo rad podujatí v rámci Medzinárodného dňa 
turistických sprievodcov. Pobočka Slovenského 
technického múzea pripravila výstavy a prednášku 
Tatry na historických fotografiách, vernisáž a  vý-
stavu Alexander Luczy – tulák hôr a viacero pred-
nášok s témou Vysokých Tatier a turistiky na Spiši.

Múzeum Spiša spolupracuje s Banským múzeom 
v Banskej Štiavnici, čoho dôkazom je aj súčasná 
výstava historických banských máp. Ďalšou novin-
kou múzejníkov v našom meste je aj projekt Spiš 
v kocke, ktorý vznikal niekoľko rokov a v súčas-
nosti je k dispozícii návštevníkom digitálna mapa 
Spiša s podrobnosťami o regióne.

Členovia Základnej organizácie č.  13 Sloven‑
ského zväzu zdravotne postihnutých sa stre-
tli 11.  3.  2018 na výročnej členskej schôdzi 
v reštaurácii Hotela Preveza, kde sa bilancoval rok 
2017 a plánovali akcie na tento rok. K 31. 12. 2017 
bolo zapísaných 231 členov.

Tanečná skupina DENZZ INDUSTRY pri Centre 
voľného času sa zúčastnila Slovenskej kvalifiká-
cie na postupovú tanečnú súťaž DANCE STAR 
10. – 11. 3. 2018 v Nitre. Tejto kvalifikácie sa zúčast-
nilo 5 krajín s 330 choreografiami, v 6 tanečných 
štýloch a 43 choreografiách v kategórii HIP HOP. 
V hlavnej vekovej kategórii (+16 rokov) tancovalo aj 
našich 15 tanečníkov pod vedením Kataríny Hala-
sovej a Anety Petríkovej. Obsadili 2. miesto, a kva-
lifikovali sa na Majstrovstvá sveta Dance Star 
v Chorvátsku, vo výkonnostnej kategórii A, čo je 
obrovský úspech.

Tento školský rok SOŠ drevárska organizovala 
pre učiteľov a študentov osem stáží v projekte Era-
smus + Odborné vzdelávanie a príprava s názvom 
Remeslo 2018. Ide už o  10 rokov organizovania 
stáží, ktoré všetkým zúčastneným poskytujú ne-
formálne vzdelávanie, odborné skúsenosti z praxe 
v  zahraničí, nové vedomosti pre svoju odbornú 
činnosť. V rámci tohto projektu sa škola zapojila aj 
do Európskeho týždňa odborných zručností s  fo-
tosúťažou na tému Remeslo má zlaté dno. Ve-
rejnosť mohla sledovať postup výroby modelového 
dreveného domu, ktorý realizujú študenti odboru 
Technik drevostavieb v átriu školy. V apríli privítajú 
partnerov - učiteľov a študentov z Vilniaus Statybi-
ninku Rengimo Centras z Vilniusu.

NOVOVEŠŤANIA SA MÔŽU 
TEŠIŤ NA VYNIKAJÚCE KONCERTY
Občianske združenie Človek a  Umenie pripravuje 
viacero zaujímavých koncertov. Ako prvý sa 5. au-
gusta predstaví ansámbel Le nuove musiche – po‑
klady raného baroka v medzinárodnom obsadení 
v  sprievode vynikajúcich slovenských sopranistiek 
Helgy Varga‑Bach a Hildy Gulyás.
O dva týždne neskôr, 19. 8. 2018, vystúpi Il Cuore 
Barocco, mladí hudobníci, ktorí svoje bohaté skú-
senosti zbierali na školách v  zahraničí. Michaela 
Popik‑Kušteková zaspieva árie z opier G. F. Händla 
či N. Porporu. Táto úspešná mladá sopranistka sa 
predstaví aj v septembri (9. 9. 2018) spolu s tenoris-
tom Matúšom Šimkom na koncerte komorného sú-
boru Zlatý vek gitary. Spoločne uvedú duety, ale aj 
sóla od Mozarta a Schuberta. Inštrumentálny sprie-
vod im budú robiť husle spolu s  romantickou gita-
rou. Umelci zahrajú skladby od talianskeho virtuóza 
N. Paganiniho a vhodne tak doplnia vokálne skladby.
Október a jeseň patrí hudbe A. Vivaldiho, 7. 10. 2018 
zahrá v  našom meste súbor Il Cuore Barocco 

program VivaVivaldi. Tentokrát sa súbor predstaví 
vo veľkom obsadení a zaznejú concertá grossá od 
A. Vivaldiho, A. Corelliho či F. Geminianiho.
V  novembri - 9.  11.  2018 - k  nám zavíta svetovo 
renomovaný súbor Solamente naturali s koncert-
ným projektom Nonstop. Ide o  výnimočný počin, 
kedy sa mladí umelci učia pod vedením vynikajú-
ceho huslistu Miloša Valenta, vedúceho súboru. 
Program je vystavaný z  komorných diel začínajú-
cich sólom. Umelci sa postupne pripájajú až vytvo-
ria kvintet a  zas sa postupne vytrácajú až ostane 
jeden sólista. Program je tak stále znejúcim nádher-
ným pásmom hudby.
Bližšie informácie o  miestach konania koncer-
tov nájdete v  Informátore vždy mesiac pred 
uskutočnením koncertu alebo sa môžete prihlá-
siť na odoberanie noviniek na mailovej adrese 
clovekaumenie@gmail.com či telefonicky na 
tel. č. 0904 196 306.

Jakub Mitrík

SPIŠSKÁ NOVÁ VES A SLOVENSKÝ RAJ 
NA VÝSTAVÁCH CESTOVNÉHO RUCHU 
Prípravy na letnú turistickú sezónu sú už v plnom 
prúde. Ich súčasťou bola aj prezentácia nášho mes-
ta a regiónu na výstavách cestovného ruchu doma 
a v zahraničí. Zúčastnili sme sa ich spolu s Oblast‑
nou organizáciou cestovného ruchu Slovenský 
raj & Spiš (OOCR) a  obcou Hrabušice. Okrem 
tradičnej ponuky sme na výstavách predstavili aj 
novinky, ktoré sme pripravili pre návštevníkov mes-
ta a Slovenského raja. Či už je to možnosť využiť 
mobilnú aplikáciu, ktorú pripravilo Mesto Spiš‑
ská Nová Ves alebo aj novú regionálnu turistickú 
kartu Slovenský raj & Spiš a brožúru, ktoré vyšli 
z dielne  našej OOCR. 
Prezentáciu ponuky Spišskej Novej Vsi, Slovenské-
ho raja a  Spiša pre aktuálnu sezónu sme odštar-
tovali v  Bratislave na medzinárodnej výstave ITF 
SLOVAKIATOUR (25. – 28. 1. 2018) v spoločnom 
stánku Krajskej organizácie cestovného ruchu Ko-
šického kraja - Košice Región Turizmus. Jedným 
z lákadiel našej expozície bola živá socha predsta-
vujúca M. R. Štefánika, ktorá pozývala návštevníkov 
do Spišskej Novej Vsi na Medzinárodný festival Živé 
sochy (24. – 25. 8. 2018). 
Turisti z Čiech sa stále držia na druhom mieste v náv-

števnosti nášho regiónu a svoj záujem o Spiš a špe-
ciálne o Slovenský raj nám potvrdili na oboch čes-
kých výstavách, ktorých sme sa tento rok zúčastnili. 
Začiatkom roka (18. – 21. 1. 2018) to bol veľtrh GO 
a REGIONTOUR v Brne a o mesiac neskôr (15. – 
18. 2. 2018) výstava HOLIDAY WORLD Praha. Veľ-
kú skupinu návštevníkov nášho stánku tvorili českí 
vodáci, ktorých potešila možnosť splavovať rieku 
Hornád práve na území Slovenského raja.  
Prezentácia nášho regiónu pokračovala v mar-
ci v  Maďarsku, Nemecku a  Poľsku na veľtrhoch 
UTAZÁS Budapešť (1. – 4. 3. 2018), MENJUNK 
VILLÁGÁ Miškolc (9. – 10. 3. 2018) a  ITB Berlín 
(7. – 11. 3. 2018). Predveľkonočný víkend patril vý-
stave GLOBALNIE Katovice (23. – 25. 3. 2018). 
V národnom stánku Slovenska boli najčastejšími té-
mami nielen turistika a cykloturistika, ale aj atrakcie 
pre rodiny s deťmi, špeciálne ponuky pre seniorov 
a kultúrno-spoločenské akcie počas letnej sezóny. 
Aj na týchto veľtrhoch sa potvrdilo, že kombinácia 
dovolenky, kde sa spája turistika v horách s mest-
skou turistikou, príp. zaujímavým festivalom, je veľ-
mi žiadaná a obľúbená.

Ing. Jana Barbuščáková
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Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV 17.  2.  2018 začal 
trestné stíhanie pre prečin neoprávneného vyrobe-
nia a  používania platobného prostriedku, elektro-
nických peňazí alebo inej platobnej karty, ktorého 
sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že 
17. 2. 2018 si v SNV v čase po 12.30 hod. bez súhla-
su a vedomia poškodeného R. Z. obstaral jeho plat-
nú platobnú kartu VISA Electron, ktorú poškodený 
zabudol vybrať z  jeho zimnej bundy predtým, ako 
bundu na Nábreží Hornádu vyhodil do kontajnera 
spolu s  lístkom, na ktorom bol pri platobnej karte 
uvedený jej PIN kód a  následne toho istého dňa 
v  čase o 14.17 hod. v SNV zo zatiaľ bližšie nezis-
teného bankomatu vykonal úspešnú transakciu vý-
ber sumy 50 € a v čase o 15.00 h na Mlynskej ul. zo 
zatiaľ bližšie nezisteného bankomatu vykonal výber 
sumy 150 €, čím R. Z. nedovoleným použitím jeho 
platobnej karty spôsobil škodu vo výške 200 €.

Poverený príslušník OO PZ SNV 17. 2. 2018 z pre-
činu nebezpečné vyhrážanie obvinil M. Č., ktorý 
16.  2.  2018 v  čase okolo 15.00 hod. na Duklian-
skej ul. v  blízkosti železničného priecestia zozadu 
s nožom v ruke pristúpil k poškodenému ml. R. K. 
s úmyslom pichnúť ho a po tom, čo bol poškode-
ný L. G. upozornený na nebezpečenstvo reflexívne 
v  sebaobrane rukou nôž vyrazil a  vzdialil sa. Ob-
vinený sa mu slovne vyhrážal, čím takéto konanie 
obvineného M. Č. u poškodeného ml. R. K. vzbudilo 
dôvodnú obavu o jeho život a zdravie. Obvinený bol 
zadržaný a umiestnený do CPZ.

Poverený príslušník OO PZ SNV z prečinu poško-
dzovanie cudzej veci obvinil P. K. z Prešova, ktorý 
20. 2. 2018 v čase okolo 00.40 h na Markušovskej 
ceste na benzínovom čerpadle Slovnaft rozbil skle-
nenú výplň pravého krídla dverí o rozmere 212 x 56 
cm a  dvere vysadil z  mechanizmu slúžiaceho na 
posun dverí. Takto pre spoločnosť Slovnaft, a. s., 
spôsobil škodu vo výške 500 €.

Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV 22.  2.  2018 začal 
trestné stíhanie pre zločin krádež, ktorého sa do-
pustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že v dobe 
od 16.00 h 21. 2. 2018 do 13.50 h 22. 2. 2018 na 
sídlisku Západ I v časti radových garáží za potokom 
Brusník nezisteným predmetom vypáčil uzamknuté 
pravé krídlo dverí garáže jedného z vlastníkov, od-
kiaľ odcudzil vŕtačku, príklepovú vŕtačku, rázový 
uťahovač a sadu gola kľúčov, čím spôsobil majite-
ľovi škodu vo výške cca 370 € a presne nezistenú 
škodu poškodením garážových dverí.

Poverený príslušník OO PZ SNV z prečinu nebez-
pečné vyhrážanie 9.  3.  2018 obvinil E. O., ktorý 
9. 3. 2018 v čase medzi 16.00 a 20.19 h zaslal svo-
jej družke vulgárnu a výhražnú SMS, kde následne 
v ten istý deň v čase 20.40 h sa jej v kuchyni bytu 
na Ul. P.  Jilemnického vyhrážal zabitím, pričom 
takéto konanie vzhľadom k predchádzajúcim vzá-
jomným konfliktom a znalostiam jeho povahových 
vlastností vzbudilo u  nej dôvodnú obavu o  život 
a zdravie.

Hliadka MsP riešila 2.  3.  2018 na uliciach mesta 
zistené priestupky, ktorých sa dopustili J. M., K. 
R., V. S, ktorí zaberali verejné priestranstvo (VP)
vozidlami, ktoré vykazovali známky vraku a  boli 
bez platných STK a EK. Priestupky boli vyriešené 
v  kompetencii MsP. Majitelia osobných motoro-
vých vozidiel boli vyzvaní na ich odstránenie z VP 
v zákonnej lehote.

Hliadka MsP riešila 8. 3. 2018 na Leteckej ul. zis-
tený priestupok, ktorého sa dopustila A. B. tým, 
že nemala psa označeného evidenčnou známkou. 
Priestupok riešený v kompetencii MsP.

Hliadka MsP 9. 3. 2018 riešila na Sládkovičovej ul. 
zistený priestupok, ktorého sa dopustil P. G., ktorý 
parkoval s  osobným motorovým vozidlom na vy-
hradenom parkovisku pre Taxi napriek tomu, že sa 
nejednalo o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhra-
dené. Priestupok bol riešený v kompetencii MsP.

Z ČINNOSTI MESTSKÉHO ÚRADU
Mestský úrad je výkonným or-
gánom mestského zastupiteľ-
stva a  primátora mesta. Mest-
ský úrad je zložený z viacerých 
oddelení a  referátov. V  tomto 
seriáli sa pokúsime priblížiť vám 

činnosti, ktoré zabezpečujú jednotlivé oddelenia.

Pokračujeme predstavením oddelenia školstva, 
ktoré zabezpečuje plnenie úloh na úseku školstva, 
výchovy, vzdelávania, práce s mládežou a  športu 
prostredníctvom 6 zamestnancov. Oddelenie riadi 
Ing. Dana Mrnková.
Oddelenie školstva vykonáva prenesený výkon 
štátnej správy na úseku základných škôl a originál-
ny výkon vo vzťahu k materským školám, základnej 
umeleckej škole a  k  školským zariadeniam, ktoré 
sú v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská 
Nová Ves. To je zriaďovateľom 7 základných škôl so 
školskými klubmi detí a  jedálňami, 14 materských 
škôl s 13 jedálňami a 1 výdajňou, základnej ume-
leckej školy a centra voľného času.
Oddelenie školstva vykonáva činnosti školského 
úradu aj pre školy a školské zariadenia v zriaďova-
teľskej pôsobnosti obcí Harichovce a Markušovce.

V rámci svojich kompetencií oddelenie školstva:
• zriaďuje a ruší školy a školské zariadenia v zria-

ďovateľskej pôsobnosti mesta na základe návrhu 
MsZ a rozhodnutia MŠVVaŠ SR,

• navrhuje a realizuje zmeny v sieti škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

• určuje školské obvody pre jednotlivé školy for-
mou všeobecne záväzného nariadenia (VZN),

• určuje miesto a  čas zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v  základnej škole 
formou VZN,

• vedie evidenciu detí s trvalým pobytom na území 
mesta o plnení povinnej školskej dochádzky,

• vykonáva štátnu správu v  2. stupni vo veciach, 
v ktorých v 1. stupni rozhodol riaditeľ základnej 
školy, ktorej je mesto zriaďovateľom,

• vykonáva štátnu správu v  1. stupni vo veciach 
ohrozovania výchovy a  vzdelávania maloletého 
alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú škol-
skú dochádzku žiaka neplnením povinnej škol-
skej dochádzky,

• rieši alebo spolupracuje pri riešení sťažností, 
podnetov a petícií občanov a zákonných zástup-
cov žiakov škôl a  školských zariadení v  oblasti 
výchovno-vzdelávacieho procesu,

• kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelá-
vania s  výnimkou kontroly úloh prislúchajúcich 
štátnej školskej inšpekcii, metodicky usmerňuje 
a kontroluje činnosť školských jedálni,

• zabezpečuje agendu súvisiacu s voľbami do obec-
nej školskej rady, rád škôl a školských zariadení,

• zabezpečuje agendu súvisiacu s výberovým ko-
naním a vymenovaním riaditeľov škôl a školských 
zariadení, vedie ich personálnu agendu,

• pripravuje plán investícií a  rozpisuje finančné 
prostriedky pre ZŠ, MŠ, ZUŠ a šk. zariadenia vo 
svojej pôsobnosti, pripravuje návrh rozpočtu, sle-
duje a vyhodnocuje jeho plnenie, navrhuje úpravy 
rozpočtu v priebehu kalendárneho roka,

• navrhuje výšku dotácie pre školy a školské zaria-
denia zriadené na území mesta formou VZN,

• navrhuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v škol-
ských zariadeniach zriadených mestom formou 
VZN,

• mesačne prideľuje školám a  školským zariade-
niam finančné prostriedky podľa schváleného 
rozpočtu mesta,

• predkladá ÚPSVaR žiadosť a  prideľuje školám 
dotácie na podporu výchovy k plneniu školských 
povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúče-
ním a dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúče-
ním, vykonáva ich zúčtovanie,

• poskytuje metodickú a  poradenskú činnosť pri 
finančnom a personálnom riadení škôl,

• zabezpečuje zber štatistických výkazov pre po-
treby financovania škôl tzv. EDUZBER,

• zabezpečuje zber mimoriadnych štatistických 
výkazov a  štvrťročných výkazov o  mzdách, iné 
podklady a  prehľady požadované MŠVVaŠ SR 
a Okresným úradom Košice,

• organizuje metodický deň pre pedagogických za-
mestnancov,

• vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl 
a školských zariadení, najmä organizačné pokyny 
na príslušný školský rok,

• realizuje vzdelávacie podujatia a vedomostné sú-
ťaže, projekty,

• zabezpečuje a  organizuje ocenenie pedagogic-
kých a  nepedagogických zamestnancov pri prí-
ležitosti Dňa učiteľov,

• zabezpečuje ocenenie žiakov a  študentov, ktorí 
dosiahli úspechy v  športových a  vedomostných 
súťažiach na krajskej, štátnej a  medzinárodnej 
úrovni,

• vypracúva koncepciu rozvoja športu v meste,
• vedie agendu Rady športových klubov,
• vedie evidenciu TJ a telovýchovných organizácií 

pôsobiacich na území mesta, ako aj vypracúva 
prehľad o ich činnosti a členskej základni,

• každoročne vypracúva kalendár športových 
podu jatí na území mesta,

• organizačne zabezpečuje a  vyhodnocuje Mest-
skú športovú olympiádu,

• organizuje Večerný beh mestom, Spišské špor-
tové hry, bežkárske preteky Grajnár, plaveckú 
štafetu,

• organizuje a  zabezpečuje vyhodnotenie ankety 
Najúspešnejší športovci mesta Spišská Nová Ves.
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MESTO PLNÉ DETÍ / 7. 6. (štvrtok) ✓

DNI HUMORU / 8. − 9. 6. (piatok - sobota) ✓

63. SPIŠSKÝ TRH / 12. − 15. 7. (štvrtok - nedeľa) ✓

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL ŽIVÉ SOCHY  
24. − 25. 8. (piatok - sobota) ✓

DNI MESTA / 23. TRH ĽUDOVÝCH REMESIEL  
31. 8. – 2. 9. (piatok - nedeľa) ✓

TERMÍNY 

PLÁNOVANÝCH 

PODUJATÍ  

2018
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Hliadka MsP riešila 13.  3.  2018 v  záhradkárskej 
osade Ferčekovce oznámený priestupok v zmysle 
zák. NR SR č. 282/2002 Z. z. (ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov), ktorého sa ne-
rešpektovaním jeho ustanovení dopustil J. G., kto-
rý nemal dostatočne zabezpečeného psa a  tento 
napadol poškodeného V. Ú. Priestupok riešený 
v kompetencii MsP.

Na stálu službu MsP 13. 3. 2018 telefonický ozná-
mil prevádzkar z ubytovne Limba na Markušovskej 
ceste, že v budove je nežiaduca podnapitá osoba. 
Jednalo sa o J. M., ktorý po výzve hliadky, budovu 
ubytovne opustil.

Hliadky MsP spolu s  hliadkami OO PZ SR 
17. 3. 2018 asistovali pracovníkom RZP pri ošetro-
vaní L. P., ktorý sa v mieste bydliska údajne porezal 
na skle.

23. 2. 2018 o  19.45 h bola na Duklianskej ul. 
v  blízkosti firmy AUTOVES nájdená finanč‑
ná hotovosť v  papierových bankovkách.  
PC: IC 258/2018

23. 2. 2018 o 12.05 h bola na Námestí SNP náj‑
dená peňaženka čiernej farby s finančnou ho‑
tovosťou. PC: IC 243/2018 

20. 2. 2018 o 8.15 h bol na Hviezdoslavovej ul. 
pri lekárni Dr. MAX nájdený zväzok kľúčov 
v počte 10 ks. PC: IC 228/2018 

7. 2. 2018 o 13.00 h bol na Radničnom námes‑
tí nájdený mobilný telefón zn. MYPHONE.  
PC: IC 173/2018

Nálezy sú uložené na MsP. Staršie nálezy nájdete 
na www.spisskanovaves.eu v sekcii Mestská polícia 
v rubrike „Straty a nálezy“.

STRATY A NÁLEZY
MESTSKÁ POLÍCIA V SNV
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LARA A NEBO
Skvelá atmosféra, chytľavé melódie, spev, básničky, 
dramatizácia. Aj takúto podobu môže mať prezen-
tácia knihy. 21. februára 2018 sa v Spišskej knižnici 

stretli deti s tvorcami knihy Lara a nebo. Zbyňo Dža‑
doň nezaprel v  sebe hudobníka, textára, speváka, 
moderátora, spisovateľa v jednej osobe. Ilustrátorka 
Janka Kalixová si všetkých získala nádhernými ilu-
stráciami a tvorivými dielňami, ktoré si pre deti pri-
pravila. Všetci, ktorí sa tohto stretnutia zúčastnili, si 
odnášali nielen pekné dojmy, ale aj výtvarné dielka, 
kde mohli dotvárať obrázky z knižky podľa vlastnej 
fantázie a  predstavivosti. Lara a  nebo je knihou, 
ktorá v  čitateľovi vyvolá pozítívne emócie. Vďaka 
hravým dialógom Lary a jej strýka prezentuje detský 
a zároveň dospelý uhol pohľadu vo vnímaní sveta, 
ktorý nás obklopuje, ktorého sme súčasťou.

Mgr. Renáta Korbová
úsek literatúry pre deti a mládež

ZMENY V MHD
Spoločnosť eurobus, a. s., s platnosťou od 4. 3. 2018 vykonala zmeny v cestovnom poriadku MHD.
Týkali sa týchto liniek:
Linka 810102, spoj 34 premáva v sobotu po trase Aut. stanica (11.50) - Tarča - Sídl. Východ - Aut. sta-

nica (opačne ako doteraz)
Linka 810103, spoje 31, 59 premávajú o 5 minút neskôr - o 14.35 hod.
Linka 810103, spoj 34 premáva o 2 minúty neskôr - o 15.01 hod.
Linka 810109, spoj 22 premáva aj v nedeľu a štátom uznaných sviatkoch (doteraz iba prac. dni)
Linka 810109, spoj 9 premáva o 2 min. skôr - 13.33 hod. z dôvodu neskorého príchodu do Embraca
Linka 810110, spoj 3 premáva o 5 min. skôr - 15.25 hod.
Linka 810111, spoj 5 je pre malé využitie zrušený
Linka 810113, spoj 9 premáva o 10 minút skôr - o 15.05 hod. - prípoj od rýchlika z Bratislavy
Linka 810113, spoj 12 premáva o 7 minút skôr - o 15.27 hod. (doteraz 15.34)
Linka 810114, spoj 14 je zrušený, nahrádza ho linka MHD č. 9 s rovnakým odchodom a cieľovou zastáv-

kou Aut. stanica
Linka 810114, spoj 7 neobsahuje zastávky Radnica, Zimná a Sídl. Východ - ide aj MHD 15
Linka 810115, spoj 21 zrušený - nulové využitie

MALI SME KEDYSI 
PRAVIDELNÚ LETECKÚ LINKU?
Podľa viacerých internetových zdrojov je to pravda, 
konečné slovo však povedia až historici. Naše zdroje 
hovoria o tom, že v roku 1938 zaviedli Českosloven-
ské štátne aerolínie linku Praha - Bratislava - Spiš-
ská Nová Ves - Slatinské Doly. Na letisko Užhorod 
do 5. novembra 1938 a od 5. novembra 1938 až do 
16. marca 1939 lietali na letisko Slatinské Doly osem-
miestne dopravné lietadlá ČSA Avia F VII b/3 m. Pia-
teho novembra 1938 odletela z  Užhorodu Avia 
Fokker F.IX D OK-AFG s československými zamest-
nancami civilnej správy a letiskovým personálom.
Konečnou stanicou mali byť Slatinské Doly. Tie sa 
dnes volajú Solotvino, sú jednou z najstarších osád 
v Zakarpatí. Existujú dôkazy o tom, že už v druhom 
storočí pred naším letopočtom sa tam ťažila soľ. 
Nájdeme tu unikátne  Solotvinské jazerá.  Slanosť 
vody v týchto nádržiach je asi 200 ppm (200 g soli 
na liter vody). Podľa odborníkov majú Solotvinské 
jazerá lepšie liečivé vlastnosti vody, ako bahno Mŕt-

veho mora. Slatinské Doly sú známe ešte niečím 
- 10. 6. 1923 sa v chudobnej židovskej rodine v Sla-
tinských Doloch  narodil  Ján  Goh Ludwig, neskôr 
známy ako Robert Maxwell - britský lord, mediálny 
magnát a  majiteľ celosvetového vydavateľského 
impéria. Takže ho letecké spojenie s naším mestom 
zastihlo ako 15-ročného.
Ak by ste vy, naši čitatelia, mali bližšie informácie 
o  tom, či je letecká linka skutočnosťou alebo fik-
ciou, dajte nám vedieť, aby sme mohli informovať 
celú verejnosť Spišskej Novej Vsi.
Použité zdroje:
http://www.ondrejkovics-sandor.com/?s=139&l-
g=1&galb=64
http://www.vrtulnik.cz/ww2/protektorat-snv.htm
https://issuu.com/csph/docs/carpatho-ukraine
http://www.ukrajina.sk/sk/ukrajina/kupele-a- 
rekreacne-zariadenia-na-zakarpatskej-ukrajine/15- 
faktov-o-solotvine-a-o-solotvinskom-jazere/

JÁN PAVOL II. – 
SPOMIENKA NA 
1. SLOVANSKÉHO 
PÁPEŽA AJ 
V SPIŠSKEJ
Vyše dvojhodinové dielo priblíži pontifikát poľ-
ského pápeža, ktorý je neodmysliteľne spoje-
ný aj so Slovenskom. Podujatie je jednou zo 
sprievodných akcií tohtoročnej Levočskej púte. 
Informovali o tom organizátori na sociálnej sieti. 
Predstaví sa vyše 120 umelcov pozostávajúcich 
z  56 členov orchestra, 40 členov speváckeho 
zboru, 30-členného detského zboru a  štyroch 
sólistov. „Viac ako dvojhodinové putovanie 
po životných cestách Jána Pavla  II. spríjemnia 
prednesom svetoznámych hudobných diel Mo-
zarta, Pucciniho, Čajkovského či Verdiho, ako aj 
príjemným sólovým a zborovým spevom. Sklad-
by ako je Lacrimosa od Mozarta, Zbor Židov 
od Verdiho, ale aj Bárka – pieseň Jána Pavla II., 
v závere vás aspoň na chvíľu vytrhnú z prostre-
dia každodenného zhonu a starostí,” avizujú or-
ganizátori koncertu na stránke Ticketportal, kde 
si môžete oficiálne zakúpiť lístky. Multimediálne 
dielo, ktoré svojím námetom a spracovaním oži-
ví návštevu pápeža z  roku 1995 na Levočskej 
púti, uvidia diváci na našom zimnom štadióne 
10. júna 2018 o 18.00 hod.
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ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva, pripomína rodičom detí narodených  

od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční 

4. až 10. apríla 2018 (vrátane) 
v čase od 8.00 do 17.00 h 

v priestoroch základných škôl.

V dňoch 4. a 5. apríla 2018 budú v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Spišská Nová Ves zapisované len deti, ktorých bydlisko je na území mesta 

Spišská Nová Ves, a to podľa školských obvodov.

V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ chceme osloviť rodičov, resp. starých rodičov  
detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a nie je predpoklad, že povinnú školskú 
dochádzku budú plniť na území Slovenska, v základnej škole v Spišskej Novej Vsi,  

aby informáciu o mieste pobytu alebo potvrdenie o návšteve školy doručili  
na Mestský úrad, odd. školstva, 1. posch., č. d. 219, PaedDr. Štefan Šimko  

alebo elektronicky na adresu stefan.simko@mestosnv.sk, tel. č.: 053/415 22 36.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves  

na školský rok 2018/2019 sa bude konať v termíne 

od 2. mája do 31. mája 2018
Miestom na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa  

do materských škôl (zoznam viď www.ssz.snv.sk) je každá materská škola.  
V nich sú zverejnené podmienky prijatia.  

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do zariadenia vydáva  
v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školy.

Materská škola na Ul. P. Jilemnického 2  
poskytuje diétne stravovanie pre deti trpiace celiakiou.

Správa školských zariadení

MATERSKÁ ŠKOLA, P. JILEMNICKÉHO 2, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
pozýva rodičov budúcich škôlkarov na  

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
19. 4. 2018 (štvrtok) od 9.30 do 11.00 h

Môžete si prezrieť naše priestranné, veľmi dobre vybavené triedy 
a spolu so svojimi detičkami zažiť zaujímavé chvíľky v rozprávkovom, 
výtvarnom či digitálnom centre, príp. sa trocha zapotiť v telocvični.

053/446 36 55; msjilemnickeho@mestosnv.sk;  
msjilemnickehosnv.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ING. O. KOŽUCHA 11 
v Spišskej Novej Vsi 

otvára pre budúcich prvákov 
 

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 
PRE DETI S PORUCHOU REČI 

(LOGOPEDICKÝMI PROBLÉMAMI) 

Ponúkame rodičom, ktorých deti majú 
nastúpiť do 1. roč. a majú poruchy reči 

(nečistá výslovnosť hlások,  
problémy s vyjadrovaním, chudobná  

slovná zásoba, zajakavosť), 
aby využili možnosť zaškolenia ich detí 

 
v PRÍPRAVNOM ROČNÍKU 
na ZŠ Ing. O. Kožucha 11 

v Spišskej Novej Vsi.

Celý vyučovací proces bude vedený 
hravou formou a za pomoci logopéda 

vedome zacielený k zlepšeniu 
rečového prejavu, výslovnosti, slovnej 

zásoby a rečovej pohotovosti.

Po absolvovaní prípravného ročníka môže 
dieťa nastúpiť do 1. ročníka akejkoľvek ZŠ.

Viac informácií na tel. č.: 0905 443 136.

CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM ŠTEFANA MIŠÍKA
oznamuje záujemcom o štúdium, že v školskom roku 2018/2019

OTVÁRA JEDNU TRIEDU PRVÉHO ROČNÍKA
Viac informácií nájdete na webovej stránke školy www.gymmisika.sk

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA
A SOCIÁLNEJ PRÁCE

SV. ALŽBETY, BRATISLAVA
Palackého 1, 811 02 Bratislava

Prečo študovať na VŠZaSP 
sv. Alžbety v Bratislave

• VŠ bola prijatá za člena EUA  
a medzi signatárov Veľkej Charty  

Bolonskej univerzity
• VŠ s najnižším školným v SR

Je tu možnosť študovať 
na detašovanom pracovisku:

v Spišskej Novej Vsi,  
študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA.

Prihlášky odoslať na adresu:  
VŠZaSP sv. Alžbety, P. O. Box 104,  

810 00 Bratislava

Informácie ‑ tel. č. 0911 104 940, 
resp. Zimná ul. 48, SNV

Ďalšie informácie nájdete na  
www.vssvalzbety.sk
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PREDSTAVUJEME STREDNÉ ŠKOLY

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
MARKUŠOVSKÁ CESTA 4
Štatistické údaje o škole
Škola ponúka širokú škálu študijných a učebných 
odborov v  oblasti beauty a  krajčírskych služieb, 
elektrotechniky, strojárstva, stavebníctva, geodé-
zie aj geológie či environmentalistiky. V súčasnosti 
školu navštevuje 411 žiakov denného štúdia a 118 
žiakov externého štúdia v  19 triedach. Výchov-
novzdelávací proces zabezpečuje 27 interných 
učiteľov, 1 externý učiteľ, 31 majstrov odborného 
výcviku. Okrem nich sa na chode školy podieľa-
jú ešte 4 technicko-hospodárske pracovníčky, 10 
prevádzkových zamestnancov. Škola má aj pod-
nikateľskú činnosť v  ubytovacích službách  – tu-
ristická ubytovňa LIMBA, zváračská škola posky-
tuje možnosť širokej verejnosti získať zváračský 
preukaz. Sme jediná stredná škola v meste, ktorá 
umožňuje žiakom získať formou dištančného štú-
dia nižšie stredné vzdelanie, ktoré je odrazovým 
mostíkom pre žiakov s neukončením 9.  ročníkom 
ZŠ pre získanie výučného listu v trojročných učeb-
ných odboroch.

Charakter školy
V novom konkurenčnom prostredí musí škola uspieť 
predovšetkým pestrou ponukou odborného vzdelá-
vania, ktoré bude vychádzať z potrieb spoločnosti, 
ale aj z predstáv rodičov, žiakov, budúcich zamest-
návateľov a tiež z predstáv učiteľov, ktorí budú ga-
rantovať naplnenie zvolených výchovno-vzdeláva-
cích smerov. Zameranie SOŠ vychádza z  analýzy 
potrieb a požiadaviek trhu práce. Prioritou školy je 
spokojný zákazník a  úspešný absolvent schopný 
uplatniť sa na trhu práce. Kladieme dôraz na aktívne 
osvojenie vedomostí, ale hlavne zručností a posto-
jov našich žiakov využívaním najmä tvorivých metód 
a postupov. Škola vo výučbovej stratégii uprednost-
ňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmoni-
zácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profe-
sionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi 
ľuďmi. Škola má vo svojej sieti aj učebné a študijné 
odbory, ktoré sú nedostatkové, preto žiaci majú 
možnosť poberať motivačné štipendium. Školské 
vzdelávacie programy sú vypracované v spolupráci 
s budúcimi odberateľmi absolventov. Filozofiu školy 
je potrebné spájať s odpoveďami na základnú otáz-
ku, kto vlastne je? SOŠ na Markušovskej ceste 4 
v Spišskej Novej Vsi:
• stredná škola, ktorá má bohaté skúsenosti pri 

práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného pro-
stredia,

• škola, ktorá spolupracuje a vyhľadáva odberate-
ľov absolventov,

• škola so širokou ponukou učebných a študijných 
odborov, ktoré sú dostatočne atraktívne pre žia-
kov,

• škola, ktorej absolventi sa uplatňujú v  praxi na 
rôznych úrovniach,

• škola, ktorá sa zapája do väčšiny aktivít v  rámci 
mesta a okolia,

• škola, ktorá sa svojimi športovými výsledkami dl-
hodobo zaraďuje medzi úspešné v rámci okresu,

• škola s úspešnou reprezentáciou odborov na ce-
loslovenských súťažiach.

Štruktúra odborov
Stredná odborná škola na Markušovskej ceste 
4 v  Spišskej Novej Vsi má vo svojej sieti študijné 
a  učebné odbory, ktoré sú podporované štátom 
a  budúcimi zamestnávateľmi formou motivačného 
štipendia. Motivačné štipendiá sú poskytované tým 
žiakom, ktorí sa pripravujú na povolanie v študijnom 

alebo učebnom odbore zaradenom do zoznamu 
s nedostatočným počtom absolventov pre potreby 
trhu práce. Títo žiaci podľa dosiahnutého prospe-
chu dostávajú každý mesiac štipendium vo výške: 
cca 59 € do prospechu 1,8
cca 41 € do prospechu 1,8 - 2,4
cca 23 € do prospechu 2,4 - 3,0
Sú to tieto odbory ‑ študijné odbory: 
2157 M geológia, geotechnika a environmentalistika 
učebné odbory: 
2683 H 12 elektromechanik - automatizačná technika 
2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika.
Okrem týchto odborov v škole žiaci môžu študovať 
aj v týchto študijných a učebných odboroch:
Študijné odbory 4‑ročné: (maturitné vysvedčenie 
+ výučný list)
2426 K programátor obrábacích a zváracích  

strojov a zariadení
2697 K mechanik elektrotechnik
6446 K kozmetik
Študijné odbory 4‑ročné: (maturitné vysvedčenie)
3650 M staviteľstvo
3692 M geodézia, kartografia a kataster
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomuniká-

ciách
Učebné odbory 3‑ročné: (výučný list)
3661 H murár
3663 H tesár
3668 H montér suchých stavieb
3672 H kamenár
3675 H maliar
3678 H inštalatér
3684 H strechár
3683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
2487 H 01 autoopravár - mechanik
6456 H kaderník
3152 H 02 krajčír - dámske odevy
6424 H manikér - pedikér
Žiaci po absolvovaní 3-ročných učebných odbo-
roch môžu pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom 
štúdiu a tým získajú maturitné vysvedčenie.
Nadstavbové odbory 2‑ročné: (maturitné vysved-
čenia)
2675 L 02 elektrotechnika
3125 L odevníctvo
2414 L 01 strojárstvo
2493 L predaj a servis vozidiel
6423 L starostlivosť o ruky a nohy
6426 L vlasová kozmetika
Učebné odbory 2‑ročné:
2478 F strojárska výroba
3178 F výroba konfekcie
3383 F spracúvanie dreva
3386 F stavebná výroba

Úspechy školy
Žiak Michal Jančiar sa zúčastnil súťaže GPC 
WORLD CHAMPIONSHIP 2017, kde v  disciplí-
ne tlak na lavičke v  kategórii do 90 kg obsadil 
1. miesto a v absolútnom hodnotení dorastencov 
získal 3.  miesto. Žiačky študijného odboru koz-
metik a učebného odboru kaderník sa každoroč-
ne zúčastňujú celoštátnej súťaže INTERBEAUTY 
v Bratislave, kde Petra Veličková v líčení získala 
3.  miesto, 2. miesto obsadila kaderníčka Kami‑
la Šterbáková. V  rámci veľtrhu INTERBEAUTY 
PRAHA sa konali Majstrovstvá Českej republiky 
v make-upe 2017 s medzinárodnou účasťou Slo-
venska, Ukrajiny, Ruska a Kazachstanu. Súťažilo 
sa v kategórii JUNIOR (študent) a PROFESIONÁL 
s postupom na ME do Mníchova. Kozmetičky ško-

ly po peknom úspechu v domácej súťaži išli zabo-
jovať aj k našim západným susedom. V konkuren-
cii 21 súťažiacich si Aneta Holubová vybojovala 
1. miesto. V stavebných odboroch (murár) – súťaž 
Mladý remeselník v  Prešove - 5. miesto na Slo-
vensku.

Škola sa zapája do projektov a  v  rámci projektu 
Erasmus sa žiaci zúčastňujú aj stáží v  zahraničí, 
žiaci odboru kaderník získavali zručnosti v nových 
trendoch v  Slovinsku v  meste Kopper. Chlapci 
v  stavebných odboroch zase získavajú odborné 
zručnosti v  našich partnerských školách v Havlíč-
kovom Brode a v Hornom Benešove a na odplatu 
žiaci zo stavebnej priemyslovky zase prichádzajú na 
odbornú geodetickú stáž na našu školu. Škola má 
aj skúsenosti pri organizovaní kaderníckej súťaže 
pre všetkých žiakov našich satelitných škôl v rámci 
Košického samosprávneho kraja a účasť nepohrd-
nú ani študenti z Popradu. Škola má aj Centrum od-
borného vzdelávania pre kadernícke a kozmetické 
služby, v  ktorom žiačky môžu získať rôzne certifi-
káty od akreditovaných školiteľov nových trendov 
v beauty službách. Aj v  iných odboroch je možné 
získať certifikáty, napr. elektrotechnická spôsobilosť 
alebo zváračský preukaz.

Poslanie a vízie školy
Cieľom SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská Nová 
Ves je kvalita školy a  v  nej prebiehajúci kvalitný 
vyučovací proces. Cieľom je vybudovať modernú, 
dobre organizovanú a  úspešnú školu orientovanú 
na žiaka podporujúcu jeho tvorivosť, aktivitu a roz-
víjajúce kľúčové kompetencie v rámci regiónu Spiš.
V záujme napĺňania svojej vízie prijala škola politiku 
kvality, ktorá vychádza z  koncepcie rozvoja školy 
a  smeruje k  naplneniu strategického plánu školy 
a k vytváraniu profilu absolventa školy. Kladieme si 
za cieľ viesť školu k trvalému rozvoju. Zaväzujeme 
sa plniť požiadavky zákazníka, zainteresovaných 
strán, plniť požiadavky kladené na trvalé zlepšova-
nie kvality.

Plány do budúcnosti
• stála modernizácia odborných učební, učební 

praktického vyučovania, dielní a materiálno-tech-
nického vybavenia školy,

• spolupráca so zamestnávateľmi  – realizácia od-
bornej praxe u zamestnávateľov v daných odbo-
roch,

• zapájanie sa do projektov na obnovu odborných 
učební, výchovno-vzdelávacieho procesu, na 
podporu mobility odbornosti a rozvoj komunikač-
ných zručností,

• oprava a  rekonštrukcia strechy na dielňach od-
borného výcviku na Drevárskej ul.,

• výstavba športovej haly (medzinárodná úroveň 
športových hier).

Kontaktné údaje školy:
Stredná odborná škola,
Markušovská cesta č. 4
052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 053/446 13 90, 053/446 29 23
Fax: 053/446 13 60
E-mail: skola@soussnv.sk
Web: https://soussnv.edupage.org/

Kontaktná osoba:
Ing. Vasiľ Kolesár, riaditeľ školy
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OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ 
DODÁVKY VODY
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.  s., oznamuje, že 
z  dôvodov rekonštrukcie vodovodného potrubia bude prerušená dodávka 
pitnej vody v termíne

7. 3. – 10. 4. 2018
v oblasti ulíc: 
Sadová, Tepličská cesta, Podskala.
O  presných časoch odstávok budeme vopred informovať.  Prosíme 
vás o  pochopenie a  trpezlivosť. V  tejto súvislosti vás žiadame 
o predzásobenie pitnou vodou.
Viac informácií na zákazníckej linke PVPS, a.  s., 0850 111 800 alebo 
na dispečingu spoločnosti  053/415 52 16. Podtatranská vodárenská 
prevádzková spoločnosť, a. s., sa vám vopred ospravedlňuje za spôsobené 
potiaže a ďakuje za trpezlivosť.

OZNÁMENIE  
O VÝKUPE  
PAPIERA  
V RODINNÝCH DOMOCH
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., 
v rámci akcie „Výkup papiera na vašej ulici“ oznamuje termíny vý-
kupu od rodinných domov v  jednotlivých lokalitách mesta. Výkup 
papiera sa bude realizovať formou výmeny za toaletný papier, ku‑
chynské utierky alebo hygienické vreckovky. Presné podmienky 
výkupu budú k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný 
zber. Ako stanovištia mobilného výkupu budú slúžiť vybrané miesta 
pristavenia veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú pristavované pra-
videlne na jar a jeseň. Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:

MsV č. 1 – Novoveská Huta 9. 4. 2018
1. Horská 60 16.00 - 16.15
2. pri parku (námestie v Nov. Hute) 18.25 - 18.40
3. pri pionierskom tábore 17.45 - 18.00
4. Horská 35 a 50 16.45 - 17.00
5. Kvetná 17 17.05 - 17.20
6. pri Hasičskej stanici 18.05 - 18.20
7. Tichá 10 16.20 - 16.35
8. Kozákova vila 17.25 - 17.40

MsV č. 3 – Ferčekovce 10. 4. 2018
9. Muráňska 2 16.00 - 16.15
10. Muráňska 26 16.20 - 16.35
11. križovatka ulíc Muráňskej a Trenčianskej 16.45 - 17.00
12. Muráňska 60 17.05 - 17.20
13. Nitrianska ul. 17.45 - 18.00
14. Laborecká ul. 18.25 - 18.40
15. Trnavská ul. 17.25 - 17.40
16. Dunajská ul. 18.05 - 18.20

MsV č. 6 – Staré mesto (juh) 11. 4. 2018
17. Fándlyho ul. - Železorudné bane 17.15 - 17.35
18. F. Urbánka 25 - Kozí vrch 16.00 - 16.20
19. pred Zimným štadiónom - hotel Šport 17.40 - 18.00
20. Tehelná ul. - obchod 16.25 - 16.45
21. Gorkého 19 18.30 - 18.50
22. križovatka ulíc Hurbanovej a Leteckej 16.50 - 17.10

MsV č. 7 – Staré mesto (východ) 12. 4. 2018
23. križovatka ulíc J. Hanulu a Škultétyho 17.35 - 17.50
24. Pod Tepličkou 16.00 - 16.15
25. Pod Tepličkou (pri moste) 16.20 - 16.35
26. Drevárska ul. - garáže Nového domova 16.45 - 17.00
27. Zábojského ul. 17.55 - 18.10
28. Zvonárska ul. 18.15 - 18.30
29. MPC starý vchod – Mlynská ul. 18.35 - 18.50

MsV č. 8 – Staré mesto (sever)
30. Vajanského ul. (smer k Medzi) 11. 4. / 18.05 - 18.25
31. Vajanského ul. (smer k stanici) 16. 4. / 18.25 - 18.45
32. J.C. Hronského 12. 4. / 17.10 - 17.25
33. Hviezdoslavova ul. - soc. zariad. Katarínka 16. 4. / 18.00 - 18.20

MsV č. 9 – Telep 16. 4. 2018
34. Bernolákova ul. 17.35 - 17.50
35. Kuzmányho ul. 17.15 - 17.30
36. Kmeťova ul. - podjazd 16.55 - 17.10
37. Jánskeho ul. 16.25 - 16.45
38. križovatka ulíc Ľaliovej a Púpavovej 16.00 - 16.20

UPOZORNENIE: Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby! 
Obaly od vajec neberieme! 
Neberieme papier v igelitových vreciach!
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Soboty / 21. 4. * 26. 5. * 23. 6. * 21. 7. * 
25. 8. * 22. 9. * 27. 10. * 24. 11. * 22. 12.

Spišská burza  
starožitností  
a kuriozít 2018

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

❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃

od 8.00 do 15.00 hod na starom trhovisku oproti OC Sintra
Tel. č.: +421 910 149 926
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OZNAMY

OZNÁMENIE O VÝMENE BIO - NÁDOB
Mesto Spišská Nová Ves informuje občanov, ktorí 
bývajú v rodinných domoch v lokalite Ferčekov‑
ce (Karpatská, Šarišská, Zemplínska, Magurská, 
Spišská, Pieninská, Muráňska, Gemerská, Lip-
tovská, Turčianska, Oravská, Čergovská, Kysuc-
ká, Rajecká, Považská, Pohronská, Detvianska, 
Trenčianska, Nitrianska, Podunajská, Dunajská, 
Laborecká, Inovecká, Trnavská, Tatranská) a Kozí 
vrch (ulice: Borodáčova, F. Urbánka, Palárikova,  
R. Jašíka, F. Hečku, S. Tomášika, I. Stodolu) 
o možnosti výmeny „starej“ hnedej BIO nádoby 
o objeme 140 l alebo 240 l (prideľované v období 
rokov 1993 – 2000) za novú BIO nádobu o ob‑
jeme 240 l.

O výmenu nádoby môžu občania požiadať formou 
vyplnenia žiadanky, ktorú odovzdajú v podateľni 
Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1, Spišská 
Nová Ves. 

Uzávierka žiadaniek je 15. apríla 2018.

Výmenu nádob v  zmysle doručených žiadaniek 
pre uvedené lokality budeme realizovať 17. apríla 
v  čase od 8.00 h. Zberové nádoby budú 
v  jednotlivých rodinných domoch vymieňané 
priebežne. Upozorňujeme občanov, že pridelenie 
novej zberovej nádoby je viazané na odovzdanie 
starej. Nádoba musí byť zbavená odpadu 
a  opláchnutá vodou. Pri preberaní nádoby je 
potrebné preukázať sa platným OP. Pri nesplnení 
týchto podmienok výmenu nádoby Mesto Spišská 
Nová Ves nezrealizuje.

Občania, ktorí nebudú v  uvedenom čase 
zastihnutí si môžu zberovú nádobu vymeniť 
v  areáli Regionálneho centra zhodnocovania 
biologicky rozložiteľných odpadov, Kúdelník 2, 
Spišská Nová Ves - každý pracovný pondelok 
v čase od 8.00 do 13.00 h.

odd. komunálneho servisu, MsÚ

ŽIADANKA – VÝMENA NÁDOBY  
NA BIO - ODPAD

Lokalita: Ferčekovce a Kozí vrch

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

..............................................................................

..............................................................................

Adresa:

..............................................................................

..............................................................................

Tel. kontakt:

..............................................................................

OZNÁMENIE O ZBERE OBJEMNÉHO ODPADU A ZBERE KONÁROV
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, 
oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves 
termíny pre jarný zber objemných odpadov a od-
padov z orezu stromov a krov v jednotlivých čas-
tiach mesta.

ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV
Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý svojím 
rozmerom nie je možné uložiť do štandardnej ná-
doby – napr. sanita, matrace, nábytok… (nepatria 
sem nebezpečné odpady, elektroodpady, staveb-
né odpady).
• Pre bytové domy formou pristavenia veľkoka‑
pacitných kontajnerov:

1. bytovka býv. VKaŠ (Nov. Huta) 10. 4.
2. Gaštanová ul. - býv. Overall 10. 4.
3. Lipová ul. 10. 4.
4. Kamenný obrázok 11. 4.
5. Agátová ul. 11. 4.
6. Z. Nejedlého / Tr. 1. mája 11. 4.
7. Štúrovo nábr. - parkovisko pri OD Prima 12. 4.
8. Štúrovo nábrežie 11 - 13 12. 4.
9. Hutnícka ul. 12. 4.
10. Strojnícka ul. 17. 4.
11. E. M. Šoltésovej 17. 4.
12. Hurbanova - pri kotolni 17. 4.
13. Za Hornádom - zadná strana obchodu 18. 4.
14. Medza - pred obyt. domom Panoráma 18. 4.
15. sídl. Východ - Fraňa Kráľa 18. 4.
16. Rázusova ul. 19. 4.
17. sídl. Východ, Slovenská 44, pri kotolni 19. 4.
18. Koceľova ul. 19. 4.
19. Filinského ul. – bytovka 19. 4.

Vyzývame občanov bývajúcich v  bytových do-
moch, aby nepotrebný objemný odpad umiestňo-
vali do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. 
Upozorňujeme, že kontajnery nie sú určené na 
ukladanie stavebného odpadu, zeminy, koná‑
rov z orezov stromov a krov, nebezpečného od‑
padu (akumulátory, „vyjazdený“ olej, žiarivky, 
televízory, monitory…), elektroodpadu.

• Pre rodinné domy formou kalendárového 
zberu ‑ občania bývajúci v  rodinných domoch 

v deň zberu objemného odpadu vo svojej loka‑
lite, vyložia objemný odpad pred svoj rodinný 
dom tak, aby neohrozoval chodcov a dopravu. 
Zber začína o 12.00 h. Upozorňujeme, že pokiaľ 
nebude odpad pripravený k odvozu podľa hore‑
uvedeného postupu alebo sa na stanovišti bude 
nachádzať iný odpad, bude odpad ponechaný 
na stanovišti a  pôvodcovi odpadu môže byť 
uložená sankcia do výšky 1 500 €.

Termíny zvozu objemných odpadov pre jed-
notlivé lokality rodinných domov:
MsV č. 1; MsV č. 2 a MsV č. 3 dňa 3. 4. 2018
Novoveská cesta, Hnilecká cesta, Kvetná, Lúčna, 
Horská, Poľná, Rybničná, Tichá, Záhradná, Dúho-
vá, Jasná, Slnečná, Snežná, Bronzová, Medená, 
Rudná, Sadrovcová, Železná, Stražanská, Vyšný 
Hámor, Kamenný obrázok, Karpatská, Šarišská, 
Zemplínska, Magurská, Spišská, Pieninská, Mu-
ráňska, Gemerská, Liptovská, Turčianska, Orav-
ská, Čergovská, Kysucká, Rajecká, Považská, 
Pohronská, Detvianska, Trenčianska, Nitrianska, 
Podunajská, Predná Huta, Dunajská, Laborecká, 
Inovecká, Trnavská, Tatranská), Smreková, Limbo-
vá, Jedľová;
MsV č. 6 a MsV č. 7 dňa 4. 4. 2018
Kalinčiaka, A. Mickiewicza, Stojan, Malá, J. Bot-
tu, Kukučínova, Obrancov mieru, Borovského, 
Tajovského, M. Gorkého, E. M. Šoltésovej, Elek-
trárenská, Šestnástka, Za Šestnástkou, Slobody,  
T. Vansovej, Borodáčova, F. Urbánka, Palárikova, 
R. Jašíka, F. Hečku, S. Tomášika, I. Stodolu, Te-
helná, Letecká, S. Chalupku, J. Wolkera (rodinné 
domy), J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, Hurba-
nova, J. Kostru, Záborského, Limbová, Jedľová, 
Mlynská, Brusník, Drevárska, J. Hanulu, Čsl. armá-
dy, Škultétyho, I. Krasku, Rybárska, Zábojského, 
Zvonárska, Pod Tepličkou;
MsV č. 8 a MsV č. 9 dňa 5. 4. 2018
Vajanského, Chrapčiakova, Hviezdoslavova,  
J. Fabiniho, Ing. Straku, Duklianska 1 - 71, Ing. Roj-
koviča, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Krížova, Or-
lia, Jesenského, Tolstého, Mišíkova, Puškinova, 
Železničná, Mudroňova, Kollárova, Slovenská, 
Svätoplukova, Rastislavova, Levočská, Školská, 
Odborárov, Starosaská, Nad Medzou, Hronského, 

Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, 
Kmeťova, Radlinského, Filinského cesta, Hari-
chovský chodník, Jána Janského, Ľaliová, Púpa-
vová, Astrová, Narcisová, Nezábudková.

Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznika-
júci pri bežných udržiavacích prácach sú občania 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
č.  2/2015 o  nakladaní s  komunálnymi a  drobný-
mi stavebnými odpadmi na území mesta Spišská 
Nová Ves povinní odovzdať na Zbernom dvore 
drobných stavebných odpadov – areál Regio‑
nálnej skládky odpadov Kúdelník II (ut - pi / 8.00 
- 16.00; so / 8.00 - 12.00) a nebezpečný odpad 
na Zbernom dvore na Sadovej ulici (ut - pi / 8.00 
- 16.00; so / 8.00 - 12.00). Tento odpad bude ob-
čanom prevzatý po predložení občianskeho preu-
kazu a  za podmienok určených v horeuvedenom 
všeobecne záväznom nariadení.

ZBER ODPADU Z OREZOV STROMOV A KROV
Konáre z  orezov stromov a  krov môžu občania 
odovzdať na Zbernom dvore na Sadovej ulici 
alebo v rámci celomestského zberu, ktorý sa v jed-
notlivých lokalitách bude realizovať v  nasledov-
ných termínoch (zoznam ulíc pre jednotlivé MsV 
ako pri zbere objemného odpadu):
MsV č. 1; č. 2 a č. 3 10. 4. a 24. 4. 2018
MsV č. 6 a č. 7 11. 4. a 25. 4. 2018
MsV č. 8 a č. 9 12. 4. a 26. 4. 2018

Žiadame občanov, ktorí sa chcú do uvedené‑
ho zberu zapojiť, aby v  deň zberu pripravené 
konáre vyložili pred svoj rodinný dom tak, aby 
neohrozovali chodcov a dopravu. Zároveň žia‑
dame občanov, aby konáre mali maximálnu 
dĺžku 50 cm, boli uložené na kope a drobné ko‑
náre boli zviazané alebo uložené vo vreci. Zber 
začína ráno o 7.00 h. Upozorňujeme, že pokiaľ 
nebude odpad pripravený k odvozu podľa hore‑
uvedeného postupu alebo sa na stanovišti bude 
nachádzať iný odpad, bude odpad ponechaný 
na stanovišti a  pôvodcovi odpadu môže byť 
uložená sankcia do výšky 1 500 €.

odd. komunálneho servisu, MsÚ



14 APRÍL 2018

KULTÚRNO ‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
POZVÁNKY

Multifunkčné energetické a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

T.: 053/429 754 6, e-mail:
dana.rosova@gmail.com

Vstupné do expozície, na výstavu:
dospelí 2 €, žiaci; študenti a dôchodcovia 1 €; 
deti do 6 rokov a dôchodcovia nad 70 rokov 

zdarma
Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h 

Prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00 h 
voľný vstup.

Na vernisáže a prednášky v popoludňajších 
hodinách vstup voľný.

STÁLE VÝSTAVY
• HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI

• ZBIERKA NERASTOV
• ODKRYTÁ KRÁSA V KAMENI  

V TVORBE TIBORA GURINA
VÝSTAVY

do 22. 4. 2018
ALEXANDER LUCZY – TULÁK HÔR

do 5. 4. 2018
Slovenská poľovnícka komora organizačná 

zložka Obvodná poľovnícka komora Sp. N. Ves 
CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA  

TROFEJÍ 2017 – 2018
od 3. 4. do 4. 4. denne 10.00 – 17.00 h;  

5. 4. 10.00 – 12.00 h

PREDNÁŠKA

10. 4. 2018 o 16.00 h
NAJVÄČŠIA PODZEMNÁ  

WOLFRÁMOVÁ BAŇA NA SVETE 
V RAKÚSKOM MITTERSILLE
Prednášateľ: Ing. Boris Bartalský

Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA
srdečne pozýva všetkých priaznivcov  

zborového spevu na

Slávnostný koncert pri príležitosti

30. výročia 
vzniku zboru,

ktorý zaznie v nedeľu 15. 4. 2018 o 17.00 h 
v koncertnej sieni Reduty

Program koncertu:
17.00 - 18.00 h 

1. časť koncertu + videoprojekcia
18.00 - 18.20 h 

prestávka
18.20 - 19.20 h 

2. časť koncertu + videoprojekcia

Súčasť koncertu: videoprojekcia,  
výstava fotografií, predaj DVD a CD

Predaj vstupeniek: TIC - Letná ul. a MKC - 
zadný vchod Reduty

Cena vstupenky: 10 €

…Kvet vzal mušku do kalicha, preliateho 
rozkošou. Hríbok vôňou lásky dýcha 

v plienkach machu pod rosou. 
Hora túhou onemela, pláňou pláva, 

pláva tíš. Dnes v záhyboch svojho tela 
moju túhu spopolníš. (Fraňo Kráľ)

Miestny odbor Matice slovenskej, 
Spišská knižnica, DS Hviezdoslava 

a Gymnázium, Školská ulica

pozývajú pri príležitosti 
115. výročia narodenia na

STRETNUTIE S POÉZIOU 
FRAŇA KRÁĽA

16. 4. 2018 o 15.30 h
v Spišskej knižnici, Letná ulica 28

Realizované s finančnou podporou 
mesta Spišská Nová Ves.

KLUB DÔCHODCOV 
KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov 
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční  
5. 4. 2018 (štvrtok) o 14.00 h  
v reštaurácii Hotela Preveza.

Zároveň vás pozývame na stretnutie, 
ktoré sa uskutoční  
12. 4. 2018 (štvrtok) 
o 10.00 h  
v Klube dôchodcov  
na Levočskej ul.

Tešíme sa na vás.

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

4. 4. 2018 (utorok) | Turistická vychádzka, 21. ročník výstupu na Dreveník
Odchod z AS 8.00 h

12. 4. 2018 (streda) | Prehliadka Gréckokatolického chrámu Premenenia Pána
Stretnutie o 13.00 h pred chrámom

16. 4. 2018 (piatok) | Turistická vychádzka na Sivec
Odchod - osobným vlakom do Margecian o 7.11 h

25. 4. 2018 (streda) | Autobusový zájazd Betliar, kaštieľ, park a Mauzóleum
Poplatok 6 €, prihlásiť sa do 18. 4. Odchod z parkoviska oproti okresnému súdu o 8.00 h

REKREAČNÉ POBYTY V ROKU 2018
Turčianske Teplice, hotel Vyšehrad (plná penzia) 1. – 7. 7. (7 dní / 6 nocí, cena 25 €/deň, záloha 50 €)

Turčianske Teplice, penzión Milka 26. 8. – 1. 9. (7dní / 6 nocí, cena 21 €/deň, záloha 50 €)
Piešťany, hotel Harmónia, 23. – 29. 6. (7 dní, 6 nocí, cena 159 €, záloha 50 €)

Bratislava, hotel Turist, polpenzia, 8. – 14. 9. (cena pre účastníka nad 70 r. - 129 € 
a pre účastníka do 70 r. - 139,20 € - v cene miestna daň, platiť sa bude celý pobyt v mesiaci jún)

Bližšie informácie a zaplatenie zálohy, každý štvrtok v KD od 9.00 do 11.00 h.

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves
  6. 4. 2018 Aprílové žartíky v klube o 14.00 h
13. 4. 2018 Varenie a ochutnávka múčnych jedál
20. 4. 2018 Vychádzka do Markušovskej doliny 

Odchod z aut. stanice SNV o 9.05 h - smer Poráč
27. 4. 2018 Varenie a ochutnávka múčnych jedál
Vychádzka na Dreveník, dátum konania podľa programu JDS v SNV

ŽIVOT / ROZHODNUTIE / POSLANIE

7. 4. 2018 o 10.00 h
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA

S OTCOM BISKUPOM ŠTEFANOM SEČKOM

VSTUPNÉ: SYMBOLICKÉ 1 €
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV OD 9.00 H V HALE

WWW.KOMISIA.SK

STRETNUTIE VYVRCHOLÍ POOBEDE O 15.00 H 
SLÁVNOSTNOU SV. OMŠOU PRE MLADÝCH 

VO FARSKOM KOSTOLE. 

VYKROČ
ODVAHA

DIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE
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V prípade záujmu o psíka 
volajte 0905 315 070 

(ak zamestnanec útulku nepracuje, 
číslo je nedostupné, 

skúste preto volať viackrát) 
alebo bezplatnú linku 159.

Každý adoptovaný psík 
môže bezplatne absolvovať 
kurz výcviku v MKK Tatran 

t. č. 0949 351 119.

ZVIERATKÁ
NA ADOPCIU

PAŤKA
Ročná sučka k nám prišla z Gel-
nice. Je to mierumilovné psíča. 
Veľkosťou tak akurát, vhodná na 
dvor aj do interiéru. Má krásny 
béžový kožúšok.

CILKA
Je mladučká cca  9-mesačná 
sučka, ktorá sa chce ešte hrať. 
Je z nej roztomilý oriešok, bude 
vhodná ako do bytu, tak aj do 
exteriéru. Kto si ju chce zobrať 
domov?
BALTAZÁR
Krásny a  pohodový psík k  nám 
pricestoval z  Nálepkova. Je cca 
2-ročný, váhou do 15 kg. Nemá 
problém s ostatnými psíkmi a  je 
to ukážkový spoločník ľudí.
ROZÁLKA
Psia slečna, cca  1,5-ročná 
k nám prišla z osady. Je malin-
ká, váhou do 5 kg, zaujímavo 
sfarbená a  veľmi milá. Kto jej 
ponúkne istý domov, plný psie-
ho porozumenia?
ZAK
Zak je krásny, cca  9-mesačný 
psík, kríženček strednej veľkos-
ti do 18 kg. Je bezproblémový, 
vyrovnaný.

ERIK
Cca 2-ročný psík bol pre týranie 
odobraný úradom RVPS. Keď sa 
osmelí, upravíme mu kožuštek 
a bude z neho veľký fešák.

DITA
Je strednej veľkosti cca po ko-
lená, je veľmi milá a  učenlivá, 
má cca  13 mesiacov. Vhodná 
na dvor.

Materské centrum - DIETKA - 
Spišská Nová Ves

JE TU JAR
Všetko sa prebúdza po zime, aj u nás 
si rastlinku zasadíme. Ochutnáme, 
ovoniame aj kvetiny rozpoznáme.
Jasné, bude hudba a zábava. A veľa 
nových kamarátov. Budeme radi, ak 
prídete medzi nás v sobotu 21. 4. 
od 15.00 h
Nezabudnite sa vopred nahlasovať 
na t. č.: 0903 493 922 alebo fb, 
kapacita priestorov je obmedzená.

BESEDA NA TÉMU: 
DENTÁLNA HYGIENA U DETÍ
Na stredu 11. 4. o 17.00 h pre vás 
pripravujeme besedu zameranú 
na ústnu hygienu od prvých dní 
dieťatka až po správne používanie 
zubnej kefky či zubnej nite. Tiež 
sa dozvieme, aká zubná pasta je 
vhodná a ako často zúbky čistiť.
Prihlášku: najneskor deň vopred 
na tel. 0903 493 922 Pozor, počet 
účastníkov obmedzený!
Príspevok: 5 €/osobu

BESEDA NA TÉMU: UŽ CHODÍ!
Beseda s fyzioterapeutkou Julianou 
Pramukovou a odborníčkou na 
barefoot obuv Veronikou Palkovou 
o vývoji detskej nohy, o barefoot 
obúvani, o rozdieloch medzi 
klasickou a barefoot obuvou a veľa 
praktických informácií ohľadom 
obúvania nielen detí. 
Piatok 20. 4. o 10.00 h.
Prihlášku: najneskôr deň vopred 
na tel. 0948 480 510. Pozor, počet 
účastníkov obmedzený!
Príspevok: 5 €/osobu

BESEDA NA TÉMU: 
ABECEDA STRAVOVANIA
Pod záštitou Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva prinášame 
v stredu 25. 4. o 17.00 h besedu 
o vhodne zvolenej strave pre 
dospelých. Podtémou budú 
informácie o akrylamidoch, tie 
predstavujú zdravotné riziko pre 
človeka a ani netušíme, že ich často 
prijímame v potrave my i naše deti.
Prihlášku: min. deň vopred -  
t. č. 0903 493 922, z kapacitných 
dôvodov je potrebné sa vopred 
nahlásiť. Príspevok: 2 €/osobu, 
určené pre dospelých

ŠKÔLOČKA MC DIETKA
Aj vaše dieťatko od septembra 

nastúpi do škôlky? Ponúkame 
možnosť adaptačnej škôlky.
Dieťa si zvykne na kolektív, naučí sa 
byť pár hodín bez rodičov a zaručene 
strávi 3 hodinky v kreatívnom 
prostredí pod kvalifikovaným 
dozorom.
Každú stredu od 8.30 do 12.00 h
Nahlasujte sa na tel. č. 0904 307 286 
najneskôr deň vopred, kapacita 
priestorov je obmedzená.
Príspevok: 7 €/dieťa

TVORIVÉ DIELNE
Pondelky od 17.00 do 18.45 h 
popustíme uzdu fantázii pri tvorbe 
umeleckých výtvorov (pre deti od 
4 rokov bez účasti rodičov) pod 
vedením Mgr. Art. Amálky.
Prihlášku: min. deň vopred  
na t. č. 0908 269 914
Príspevok: 5 €/dieťa

OBJAVUJEME RÚČKAMI
Vždy vo štvrtok o 16.30 h si detičky 
vyskúšajú všetko zaujímavé, čo 
by ste im doma nedovolili. Farby, 
plastelína, pena, dokonca aj blato.
Určené pre deti do 3 rokov.
Prihlášku: min. deň vopred -  
t. č. 0915 329 344
Príspevok: 4 €/dieťa

JA SI VYSKOČÍM, JA SI 
POSKOČÍM A AJ SA ZATOČÍM
Každý piatok o 16.30 h máme pre 
najmenších pripravené popoludnie 
plné hudby a tanca. Bude sa spievať 
a tancovať a bude to veľká zábava 
pre všetkých.
Určené pre detičky do 6 rokov.
Prihlášku: min. deň vopred -  
t. č. 0917 618 368
Prispevok: 4 €/dieťa

STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIACICH 
MATIEK A TEHULIEK
V pondelok 16. 4. o 9.30 h
Skupina je otvorená aj pre nové 
maminy. Zmena programu 
vyhradená.
Prihlášku: najneskôr deň vopred na  
t. č. 0948 040 203 formou sms.
Pod vedením poradkýň v dojčení  
OZ Mamila: A. Ogurčáková,  
S. Pramuková a J. Novotná
Príspevok: 3 €/osoba

STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY NOSIACICH 
RODIČOV
V pondelok 9. 4. o 9.30 h

Stretnutie rodičov nosiacich svoje 
ratolesti v šatkách a ergonomických 
nosičoch. Prihlášku: najneskôr deň 
vopred na t. č. 0910 554 177
Pod vedením kvalifikovaných 
poradkýň: B. Vajová, V. Smiková  
a J. Novotná
Príspevok: 3 €/osoba

V pondelok 23. 4. o 9.00 h 
pozývame na VYCHÁDZKU 
NOSIACICH MAMIČIEK. Miesto 
stretnutia a trasa a tiež prihlasovanie 
najneskôr deň vopred na  
t. č. 0910 554 177.
V prípade nepriaznivého počasia 
v Herni MC Dietka (v tom prípade 
príspevok 3 €).

KURZ NOSENIA DETÍ 
A VIAZANIA BABYŠATIEK I 
(ZÁKLADNÝ)
V utorok 10. 4. o 15.30 h
Ak je potrebné, šatky na účely tohto 
kurzu požičiame.
Prihlášku: najneskôr deň vopred na  
t. č. 0948 480 510
Pod vedením kvalifikovanej 
poradkyne Mgr. B. Vajovej
Príspevok 12 €/rodinu

HERŇA DIETKA
Ste vítaní v utorky a štvrtky od 9.00 
do 12.00 h a v stredu od 16.00 
do 19.00 h. Jednoducho sa príďte 
zahrať a stráviť čas s mamkami 
a deťmi. V utorky v rámci herne 
možnosť komunikovať anglicky,  
vo štvrtok nemecky.
Príspevok za jednorazový 
vstup: 1,50 €/rodina

STRÁŽENIE DETÍ
Bližšie info na t. č. : 0903 493 922

DETSKÁ NARODENINOVÁ 
OSLAVA (SOBOTA, NEDEĽA)
Objednávky: 0903 493 922
Príspevok: 10 €/2 h (možnosť 
doobjednania animátorských aktivít, 
maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

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

PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ
Mgr. Barbora Vajová - 0948 480 510 
alebo barbora.vajova@gmail.com, 
MUDr. V. Smiková - 0910 554 177 
alebo veronika.smikova01@gmail.com

PROGRAM MATERSKÉHO
CENTRA DIETKA
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Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3

Klub kaktusárov Spišská Nová Ves pozýva na prednášku

KAKTUSY RODU ECHINOCACTUS
24. apríla 2018 o 16.00 h

v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
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Knižné
novinky

Spišskej knižnice

Centrálna budova, Letná 28
PRE DETI

Alexander McCALL SMITH:  
Škola pod plachtami
Školu, do ktorej chodia súrodenci Ben a Fee, by 
im určite kadekto závidel. Je totiž na mori, na 
palube plachetnice menom Tobermory. Jedné-
ho dňa sa pri lodi objaví filmový štáb a Ben do-
konca dostane ponuku zahrať si vo filme…

Henriette WICH: Pozor, pusa!
Blíži sa deň zaľúbených a Kim, Franci a Mariu 
naplno zamestnáva láska. A navyše je na obzore 
nový prípad…

Hanna JOHANSEN: Ja som tu len mačka
Mačka Ilsebill žije v päťčlennej rodine. Jej pozí-
ciu ohrozuje pes a ešte aj bábätko. Ilsebill veselo 
rozpráva o strastiach svojho citového života.

PRE DOSPELÝCH – beletria

Paula HAWKINS: Do vody
V malom mestečku zmizli v temných vodách dve 
ženy. Ich smrť rozčerila hladinu rieky i pokojný 
život tamojších obyvateľov.

Zuzana ŠIROKÁ: Jabloňové lásky
Román o mágii jabloňových sadov, o papiero-
vých snoch a  láske klíčiacej v srdciach silných 
a múdrych žien.

Eugen Ovidiu CHIROVICI: Kniha zrkadiel
Do literárnej agentúry príde ukážka rukopisu. 
Autor sľubuje vysvetlenie neobjasnenej brutál-
nej vraždy. Potom zomrie aj on a  zvyšok textu 
záhadne zmizne.

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Pamela DRUCKERMAN: A dosť!
Túžite vychovať vyrovnané, sebestačné a  spo-
kojné dieťa? Inšpirujte sa francúzskym spôso-
bom výchovy detí.

Nigel CUMBERLAND:  
100 vecí, ktoré robia úspešní ľudia
Človek je skutočne úspešný, len ak má zároveň 
pocit spokojnosti a naplnenia. Ako sa dopraco-
vať k úspechu a zároveň k dobrému životu, na to 
vám dá odpoveď táto kniha.

Jiří GEBELT: Ve stínu islamu
Blízky východ nereprezentuje len dominantné ná-
boženstvo – islam. Žije tu množstvo náboženských 
menšín, ktoré sú západnému svetu neznáme.
Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
PRE DETI

Barry HUTCHISON: Raťafák Malone: 
Najväčší klamár na svete
Čo sa stane, ak notorickému klamárovi jedného 
dňa začne z úst vychádzať iba pravda?

PRE DOSPELÝCH – beletria

Jean-Michel GUENASSIA:  
Valčík stromov a oblohy
Autor ponúka okrem príbehu zakázanej lásky 
Vincenta van Gogha a mladučkej Marguerite, aj 
príbeh konca storočia a obrovských zmien, kto-
ré predznamenávajú novú éru.

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Doris LESSING:  
Väzenia, v ktorých sme sa rozhodli žiť
V  týchto výnimočných textoch sa zdôrazňuje 
význam nezávislého myslenia, spochybňujú sa 
zaužívané myšlienkové schémy a vzorce.

Herné pondelky - v apríli budeme dobývať červenú planétu 
v strategickej hre Mars: Teraformácia. Medziplanetárne 
korporácie medzi sebou súťažia v pretváraní Marsu na 
obyvateľnú planétu.

7. 4. (sobota) o 17.00 h ‑ Socialistická Solidarita – 
Demokratická ľavica na Slovensku a v Česku. Má ľavica šancu opätovne získať relevantný vplyv 
na spoločenské dianie? Vieme si predstaviť skôr koniec sveta, než koniec kapitalizmu? Pozývame 
vás na unikátnu diskusiu s českými hosťami. Vstupné dobrovoľné.

14. 4. (sobota) o 18.00 h ‑ KVÍZovanie v Alchýmke. Zábavné kvízové súťaženie v tímoch  
(2 - 4 hráči) v štyroch kolách - obrázkové, hudobné, tipovacie a vedomostné kolo. Víťazi si odnesú 
milé malé ceny. Účastnícky poplatok: 1 €/osoba. Príďte sa zabaviť i zmúdrieť.

28. 4. (sobota) o 18.00 h ‑ KineDok. V cykle najnovších dokumentárnych filmov z Európy 
predstavíme ďalšiu zo snímok, ktoré v posledných mesiacoch vzbudili rozruch a búrlivé diskusie. 
Bližšie info na Facebooku. Vstupné dobrovoľné.

Letná 63
SNV
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Spišská katolícka charita, Mestské kultúrne centrum,  
Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Klub detí a mládeže v Spišskej Novej Vsi pozýva na

XXII. PLES ĽUDÍ S DOBRÝM SRDCOM
14. 4. 2018 (sobota) o 16.00 h, Koncertná sieň Reduty

Účinkujú: Sláčikový orchester ZUŠ SNV pod vedením Mariany Kacvinskej
Hudba: bratia Luňákovci

Vstupné: 15 €; deti do 12 rokov ‑ 10 €;
žiaci SŠ sv. M. M. Kolbeho a SZZP Klubu detí a mládeže v SNV - zdarma

Predpredaj vstupeniek: Spojená škola sv. M. M. Kolbeho SNV - 053/441 43 01, 0904 930 644.

16. 4. 2018 (pondelok) o 18.00 h, Koncertná sieň Reduty

KAVIAREŇ REDUTA – HUDOBNÝ KOKTAIL PETRA STAŠÁKA
Hudobný program P. Stašáka a jeho hostí – televízne nahrávanie.

Účinkujú: Peter Stašák, Robo Kazík, Karol Konárik, Veselá trojka, Marta Vančová, Dominika Kleisová, 
Silvia a Peter Klimentovci, Petra Čegiňová, Ľudovít Kašuba, Pavol Stašák

a hudobná skupina Petra Stašáka.
Vstupné: 15 €

22. 4. 2018 (nedeľa) o 16.00 h, Dom kultúry Mier

TANEČNÉ DIVADLO ATAK: D4VID
Tanečné divadlo ATak uvádza vo svojej jubilejnej 20. sezóne premiéru inscenácie D4V1D.

Netradičné a moderné zobrazenie osoby starozákonného kráľa Dávida, prerozprávané cez jeho 
známe žalmy, ktoré zhudobnila výrazná osobnosť mladej gospelovej scény na Slovensku - speváčka 

Dominika Gurbaľová.
Vstupné: 6 €

P R I P R A V U J E M E :
10. 5. 2018 (štvrtok) o 18.00 h, Koncertná sieň Reduty

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE
Sólistka: AYAKO YONETANI – husle (Japonsko) * Dirigent: Leoš Svárovský (ČR)

Program: W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij
Vstupné: dospelí – 8 €; deti do 15 r. – 5 €

19. 5. 2018 (sobota) o 18.00 h, Športová hala Spišská Nová Ves

Nezmeškajte dve nezameniteľné osobnosti na jednej scéne. Skvelá hudba, prežité texty, jedinečná 
interpretácia aj nové skladby z albumu 55. To všetko podčiarkne intímna spoveď, bezprostredné 

komentáre a vtipné dialógy. Richard Müller bude divákom bližšie ako kedykoľvek predtým.  
Nenechajte si ujsť koncert, na ktorom sa vďaka Adele dozviete viac.

Vstupné: 25 €, 23 €, 21 €, 18 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51, MKC - Dom kultúry Mier, 053/442 87 66

TIC - Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

APRÍL
GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ ZŠ

10. – 12. 4. od 8.00 h
okresné majstrovstvá - ZŠ Komenského

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA E
(BOTANIKA, ZOOLÓGIA, GEOLÓGIA)

11. 4. o 8.00 h  |  ZŠ Ing. O. Kožucha 11

FUTBAL CHLAPCOV SŠ
13. 4. od 8.00 do 13.00 h

okresné kolo - Futbalový štadión

Matematická olympiáda 
Z6, Z7, Z8

17. 4. o 8.00 h  |  MsÚ, veľká zasadačka

VOLEJBAL DIEVČAT SŠ
19. 4. od 8.00 do 15.00 h

krajské kolo - Športová hala

MIX VOLEJBAL ŠKOLSKÝCH 
PRACOVNÍKOV

20. 4. od 12.00 h  |  Športová hala

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA D
25. 4. o 8.00 h  |  ZŠ Ing. O. Kožucha 11

„SLÁVIK SLOVENSKA 2018“
obvodné kolo 28. ročníka  

celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže 
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne

25. 4. * ZŠ okolie od 9.00 h v ZUŠ, J. Fabiniho
26. 4. * ZŠ mesto od 9.00 h v ZUŠ, J. Fabiniho

PONUKA NA LETNÉ PRÁZDNINY
RELAXAČNO-TURISTICKÝ TÁBOR

2. – 6. 7. 2018  |  Tatranská Lomnica 
ubytovanie pod Lomnickým štítom

pre deti od 7 do 15 r.

Olympijský letný pobytový tábor
16. – 20. 7. 2018  |  Rekreačno-športové  
stredisko SKI Centrum Mraznica Hnilčík

pre deti od 7 do 15 r.

POBYTOVÝ PRÁZDNINOVÝ 
ŠPORTOVÝ TÁBOR

6. – 10. 8. 2018
Porač park - rekreačné stredisko

pre deti od 9 do 12 r.

Denný zážitkovo poznávací tábor
9. – 13. 7. 2018

Klub mladých, Zimná 48, SNV 
pre deti od 7 do 12 r.

denný TVORIVO KREATÍVNY tábor
23. – 27. 7. 2018

CVČ Hutnícka SNV a okolie
pre deti od 7 do 10 r.

denný ŠPORTOVO-TURISTICKÝ tábor
30. 7. – 3. 8. 2018
13. – 17. 8. 2018
20. – 24. 8. 2018

CVČ Hutnícka SNV a okolie
pre deti od 9 do 12 r.

Podrobnejšie informácie o pripravovaných 
táboroch nájdete na www.cvcadam.sk

Hutnícka 18, cvcsnv@azet.sk 
www.cvcadam.sk
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STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA

AKTUÁLNE VÝSTAVY
Trvanie výstav: 5. 4.–1. 7. 2018
Vernisáž výstav 3 v 1 / 5. 4. 2017 (štvrtok) 
o 17.00 h

BIEDERMEIER C+S
Autori: Ronda Bautista (ES) - Vladimír 
Broniševský - Ondrej Jurín - Peter Lipko-
vič - Andrea Lipkovičová - Ivan Novotný 
- Stanislav Šalko - Viktor Šefčík - Franti-
šek Turcsányi - Edita Vološčuková - Júlia 
Zelená
Konfrontácia predmetov z obdobia bieder-
meieru s dielami 11 súčasných umelcov 
voľného spolku C+S inšpirovanými rôznymi 
aspektmi tohto obdobia. V spolupráci so 
Šarišskou galériou v Prešove.

BIENÁLE MAĽBY VI.? 
Abstrakcia / Metóda a metafora
Autori: Katarína Balúnová, Rita Koszorús, 
Martin Kudla, Henrieta Kurčíková, Martin 
Lukáč, Roland Neupauer, Simona Štule-
rová
Pokračovanie úspešného cyklu výstav 
o súčasnej maľbe tentoraz interpretujúci 
rôzne metódy a metafory abstrakcie v tvorbe 
siedmich umelcov nastupujúcej generácie. 
V spolupráci s Mestskou galériou Rimavská 
Sobota.

SOODY SHARIFI: 
MAXIATÚRY / Moslimské tínedžerky
Fotografické projekty o súčasnosti a minu-
losti iránskeho života a kultúrnej histórie. 
Maxiatúry zasahujú súčasnými obrazmi do 
tradičných miniatúrnych perzských malieb. 
Dokument o moslimskej mládeži reflektuje 
modernú dobu v konzervatívnom svete. 
V spolupráci s Domom fotografie.

PROGRAMY / DIELNE 
PRE VEREJNOSŤ
18. 4. 2018
SVETOVÝ DEŇ 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
10.00 – 16.00
GOTIKA NA DOTYK

Program vhodný pre rodiny s deťmi a školské 
skupiny. Na tvorivú dielňu je potrebné objed-
nať sa vopred. Vstup voľný.

Prehliadka stálej expozície Terra Gothica  
s odborným výkladom a tvorivá dielňa 
venovaná významnej kultúrnej pamiatke 
Spiša uvedenej v Zozname UNESCO. Maľba 
akrylom „tupovaním“ prostredníctvom papie-
rových šablón, kde interpretáciou sa stane 
umelecké dielo Spišská katedrála od národ-
ného umelca Jozefa Fabiniho. V spolupráci 
s Mestom Spišská Nová Ves.

20. 4. 2018
GALERIJNÝ PIATOK
16.00 – 19.00
ŽENY ON LINE 6 
SVETLO ZEME / Umenie z odpadu
Vstupné: 3 €/os.
Priestorová a úžitková tvorba funkčných 
dekoratívnych stolových svietidiel z odpado-
vého materiálu určených na ozdobu príbytku. 
Podujatie organizované ku Dňu Zeme (22. 4.).

DETSKÉ PROGRAMY / 
DIELNE PRE ŠKOLY: 
MŠ, ZŠ A ZUŠ
Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma; 
v cene - prehliadka výstavy a výtvarný mate-
riál. Doba trvania: cca 60 - 90 min. Na tvorivú 
dielňu je potrebné sa objednať 1 deň vopred!

3. – 30. 4. 2018, pondelok – piatok  
9.00 - 16.00
DEKORATÍVNA TAPETA / BIEDERMEIER
Tvorivá dielňa zameraná na tvorbu tapety 
v „retro“ štýle - inšpiráciou budú dekoratívne 
prvky biedermeierovského nábytku inštalo-
vaného na výstave. Žiak technikou maľovania 
dekoratívnym maliarskym valčekom vytvorí 
základ falošnej tapety, ktorú dozdobí vlastný-
mi detailnými vzormi. Obrázok môže doplniť 
podľa vlastnej fantázie nábytkom vyrobeným 
z kartónu.

3. – 30. 4. 2018, pondelok – piatok  
9.00 - 16.00
GEOMETRIA V OBRAZE
Tvorivá dielňa zameraná na tvorbu geo-
metrických tvarov aplikovaných rôznymi 
výtvarnými technikami na obraz. Inšpiráciou 
budú diela inštalované na výstave. Žiak vy-
tvorí na výkres A3 geometrickú kresbu fixou 
doplnenú o monotypiu a sprejovú maľbu 
prostredníctvom papierových šablón, ktoré 
si sám zhotoví. Výsledkom bude výtvarná 
práca obohatená o rozmanité abstraktné 
prvky vytvorené z kombinácií rôznorodých 
výtvarných techník.

2. 4. 2018
Veľkonočný pondelok 
ZATVORENÉ

NEDELE ZA 10 CENTOV 
SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ 
PRE VŠETKÝCH NÁVŠTEVNÍKOV

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Otváracie hodiny: 
utorok – piatok / 9.00 - 16.30 
nedeľa, 11.00 - 16.00 

T.: 053/417 46 21, 0948 882 718 
E-mail: sekretariat@gus.sk 
FB: Galéria umelcov Spiša, www.gus.sk

15. 3. – 15. 5. Kaštieľ, výstava

JONSY GALL - „Z ATELIÉRU”

15. 4. (nedeľa) o 15.00 a 17.00 h,  

Spoločenská sála KD

CHODÍTE SEM ČASTO?
Premiérové divadelné predstavenie ochotnícke-

ho divadla RaJ pri OKC v Smižanoch

Vstupné: 2 € (limitovaný počet vstupeniek), 

predpredaj v KD

19. a 21. 4. (štvrtok, sobota)

1-dňový zájazd do Nitry

GARDENIA 2018
22. medzinárodná výstava

Nástupné miesto: Smižany KD

Cena zájazdu: 27 € 

v cene + prehliadka hradu Ľupča

30. 4. (pondelok) o 17.00 h., pred Radnicou

STAVANIE OBECNÉHO MÁJA
Vítanie jari s FSk Smižančanka,  

ZUŠ D. Štraucha

www.okcsmizany.sk

Už tradične sa na Veľký piatok 30. 3. 2018 

uskutoční pre všetkých veriacich  

kresťanských cirkví  

Veľkopiatkový ekumenický sprievod  

so začiatkom o 13.00 h  

pred Evanjelickým kostolom  

v Sp. Novej Vsi. 

1. zastavenie: krátke zamyslenie 

2. zastavenie: Rímskokatolícky farský  

kostol Nanebovzatia Panny Márie  

- krátke zamyslenie 

3. zastavenie: Gréckokatolícky chrám  

Premenenia Pána - krátke zamyslenie  

Spoločné odrieknutie modlitby a vyvrcho-

lenie sprievodu záverečným požehnaním 

„Láska Kristova nech nás spája.“
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FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúka-
me vám možnosť zakúpiť si nový člen-
ský preukaz, ktorý platí celý rok 2018 na 
celom Slovensku. Cena je 5 € a na každý 
klubový film je zľava. Vstup pre divákov, 
ktorí nie sú členmi FK, je neobmedze-
ný. Tešíme sa na stretnutie s vami každý 
utorok pri dobrom filme v Kine Mier.

PROGRAM A VSTUPENKY  
nájdete aj online na  
www.mkc.snv.sk
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
1. – 2. 4. o 15.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
KRÁLIK PETER
USA, 94 min., MP
ROZPRÁVKA - ČESKÝ DABING
1. 4. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €, 2D
2. 4. o 17.00, vstupné: 6 € / 5,50 €, 3D
SHERLOCK GNOMES
USA/VB, 90 min., anim. komédia, MP-12
1. 4. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
MÁRIA MAGDALÉNA
USA, historická dráma, 130 min., titulky
2. 4. o 19.00, vstupné: 6 € / 5,50 €, 3D
READY PLAYER ONE:  
HRA SA ZAČÍNA
USA, 130 min., tit., akčný, scifi, triler
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE
3. 4. o 10.00, vstupné: 4 €
VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ SNY
Nemecko, 84 min., MP

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
4. 4. o 17.00, vstupné: 4 €
TANEČNÍK
Veľká Británia/USA/Rusko/Ukrajina, 
tanečný, život., dok., 85 min., MP-12
3. – 5. 4. TÝŽDEŇ FRANCÚZSKEHO 
FILMU CRÉME DE LA CRÉME 5
3. 4. o 19.00, vstupné: 3,50 €
OBÁVANÝ
autobiografická dráma/ komédia, FRA, 
francúzština, titulky, 107 min., MP 15
4. 4. o 19.00, vstupné: 3,50 €
ISMAELOVE PRÍZRAKY
FRA, dráma, titulky, 114 min., MP 15
5. 4. o 19.00, vstupné: 3,50 €
MÔJ SYN
FRA/BEL., dráma, 84 min., tit., MP-15
6. 4. KINO MIER NEPREMIETA
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
7. – 8. 4. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
KRÁLIK PETER
USA, 94 min., MP
7. – 8. 4. o 19.00
9. 4. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
APOŠTOL PAVOL
USA, historická dráma, 107 min., 
slovenské titulky, MP-12
TÝŽDEŇ SLOVENSKÉHO FILMU
9. 4. o 19.00, vstupné: 3 €
ČIARA
SR, krimi triller, 112 min. MP-15
10. 4. o 19.00, vstupné: 3 €
PIATA LOĎ
SR, dráma, 85 min., MP-12
ROZPRÁVKA PRE MATERSKÉ ŠKOLY
10. 4. o 9.30, vstupné: 2,50 €
VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ SNY
Nemecko, 84 min., MP
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
11. 4. o 19.00, vstupné: 4 €
ERIC CLAPTON
VB, čes. titulky, 135 min., MP-12

AKCIA PRE DÔCHODCOV
12. 4. o 17.00, vstupné: 3 €
OTCOVA VOLGA
ČR, komédia, 90 min., MP-12
12. 4. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €, 2D
13. – 14. 4. o 19.00, vstupné: 6 € / 
5,50 €, 3D
BESNENIE
USA, akčný, dobrodružný, 107 min., 
slovenské titulky, MP-12
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
14. 4. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
KRÁLIK PETER
USA, 94 min., MP
ROZPRÁVKA - ČESKÝ DABING
15. 4. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
SHERLOCK GNOMES
USA/VB, 90 min., anim. komédia, MP-12
15. – 16. 4. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
STRATILI SME STALINA
FRA., VB, 106 min., titulky, MP-15
16. 4. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
APOŠTOL PAVOL
FILMOVÝ KLUB
17. 4. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
TANEČNÍK
Veľká Británia/USA/Rusko/Ukrajina, 
tanečný, život., dokument, 85 min., MP-12
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
18. 4. o 19.00, vstupné: 4 €
ERIC CLAPTON
VB, čes. titulky, 135 min., MP-12
19. – 21. 4. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
PEPÍK
ČR, tragikomédia, 90 min., MP-12
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
20. – 21. 4. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
DVE A POL KAČKY
USA, 91 min., MP
22. – 23. 4. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
MÁRIA MAGDALÉNA
USA, historická dráma, 130 min., titulky

22. 4. o 16.00 divadlo ATak Bratislava,  
vstupné: 6 €
PREMIÉRU INSCENÁCIE D4V1D
Netradičné a moderné zobrazenie 
osoby starozákonného kráľa Dávida, 
prerozprávaná cez jeho známe žalmy
FILMOVÝ KLUB
24. 4. o 19.00, vstupné: 3 € /4,50 €
VNÚTORNÉ SLNKO
FRA., čes. titulky, 94 min., MP-15
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
25. 4. o 19.00, vstupné: 4 €
DUBČEK
SR, dráma, 87 min., MP-12
26. 4. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €, 2D
27. 4. o 19.00, vstupné: 6 € / 5,50 €, 3D
28. 4. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €, 2D
AVENGERS: NEKONEČNÁ VOJNA
USA, dobrodr., akčný, fantasy, sci-fi, 
slovenské titulky, 155 min., MP-12
ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY AJ 
PRE VEREJNOSŤ
27. 4. o 14.00, vstupné: 3 €
LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA
TAL./POĽ., 82 min., slov. dabing, MP
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
28. – 29. 4. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
DVE A POL KAČKY
USA, 91 min., animovaná komédia, MP
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
30. 4. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
KRÁLIK PETER
USA, 94 min., MP
29. – 30. 4. – 1. 5. o 19.00, vst.: 5 € / 4,50 €
DVE NEVESTY A JEDNA SVADBA
ČR, romant. komédia, 90 min., MP-15
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia 
Kina MIER  
finančne podporil

facebook.com/Kino.Mier.SNV

PLÁN PREMIÉR

5. 4.
APOŠTOL

DEŇ ČO DEŇ
STRATILI SME STALINA

12. 4.

BESNENIE
FAKJÚ PÁN PROFESOR 
STRUNY ČASU, TAXI 5
MANŽEL NA SKÚŠKU

19. 4.

PEPA
DVE A POL KAČKY

DUBČEK
SÚBOJ POHLAVÍ

26. 4.

AVENGERS: NEKONEČNÁ VOJNA
BLOKOTI

DVE NEVESTY JEDNA SVADBA
AŽ NA DNO

FEBRUÁR 2018
  Program Spišského osvetového strediska

13. 2. 2018 o 16.30 h
LIQUID ACRYLIC

Tvorivá dielňa zameraná na výtvarnú techniku - liquid acrylic, kde si môže každý účastník 
vytvoriť vlastné dielo na plátne, ktoré si odnesie domov. Technika je vhodná pre dospelých 

a vďaka svojej efektívnosti si nachádza stále viac nadšencov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
na osveta6@osvetasnv.sk do 5. 2. 2018. Maximálny počet tvorivých účastníkov: 16 osôb

Lektorka: Zdenka Koštialová. Vstupné: 15 €/osoba
do 18. 2. 2018

ŠTETEC VERZUS OBJEKTÍV
Výstava 80 fotografií a 32 výtvarných diel z plenérov, ktoré sa uskutočnili v septembri 2017. 

Vstup voľný.
20. 2. – 20. 3. 2018

VESMÍR OČAMI DETÍ
Vernisáž s odovzdaním cien - 20. 2. o 10.00 h. Regionálna výtvarná súťažná výstava  

pre MŠ, ZŠ, ZUŠ. Vstup voľný.
20. 2. 2018 o 16.30 h  |  Galéria umelcov Spiša

CINEAMA
Regionálna súťažná prehliadka neprofesionálnej filmovej tvorby. Vstup voľný.

APRÍL 2018

  Program Spišského osvetového strediska

do 15. 4. 2018  |  Výstavná miestnosť 

VILLA NOVA ART
Výstava súťažných diel neprofesionálnych výtvarníkov. Najlepšie ocenené diela 

postupujú do krajského kola celoslovenskej súťaže Výtvarné spektrum.
Vstup voľný.

do 29. 4. 2018  |  Foyer 

VILLA NOVA PHOTO
Výstava súťažných fotografií neprofesionálnych autorov.

Najlepšie ocenené fotografie postupujú do krajského kola  
celoslovenskej súťaže Amfo 2018.

Vstup voľný.

do 30. 4. 2018  |  Foyer v Dome kultúry Mier, Šafárikovo nám. 7

SPIŠSKÁ FOTOGRAFIA 2017
Výstava fotografií neprofesionálnych autorov, členov Foto klubu Spiš  

pôsobiacich pri Spišskom osvetovom stredisku.

Ďalšie informácie o podujatiach konaných mimo mesta SNV nájdete na  
web stránke www.osvetasnv.sk, https://www.facebook.com/osvetasnv/ 

e‑mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, 053/442 52 50 
Zimná 47, Spišská Nová Ves
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5. 4. (štvrtok) o 10.00 h VSTUPNÉ: 3 €
HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK:

PALCULIENKA
Poetická rozprávka o malej bytosti, ktorá si hľadá svoje miesto na svete.
5. 4. (štvrtok) o 19.00 h VSTUPNÉ: 6 €
JOZEF MOKOŠ:

JÁNOŠÍK ALEBO PRAVDA JE LEN JEDNA
Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina a legenda.
6. 4. (piatok) o 19.00 h VSTUPNÉ: 8 €
16. 4. (pondelok) o 10.00 h, pre dôchodcov mesta SNV a okolia VSTUPNÉ: 4 €
28. 4. (sobota) o 19.00 h VSTUPNÉ: 8 €
MICHAL BABIAK:

AŽ TRI V TAŇCU NA VIDERMAŇCU
Ľúbostný trojuholník poprepletaný humornými dialógmi v spišskom nárečí.
8. 4. (nedeľa) o 16.00 h VSTUPNÉ: 3 €
PETER PALIK:

KRÁSKA A NETVOR
Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.
13. 4. (piatok) o 19.00 h VSTUPNÉ: 8 €
19. 4. (štvrtok) o 19.00 h       15. repríza VSTUPNÉ: 8 €
GEORGES FEYDEAU:

DÁMSKY KRAJČÍR
Francúzska situačná komédia plná komických situácií, zvratov, klamstiev.
14. 4. (sobota) o 19.00 h VSTUPNÉ: 6 €
Martin Kukučín/ PETER PALIK:

RYSAVÁ JALOVICA
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.
15. 4. (nedeľa) o 16.00 h VSTUPNÉ: 3 €
Martin Barčík:

BALTAZÁR BANÁN
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o zelenáčovi Banánovi.
17. 4. (utorok) o 10.00 h        25. repríza VSTUPNÉ: 2 €
22. 4. (nedeľa) o 16.00 h VSTUPNÉ: 3 €
FRANTIŠEK PAVLÍČEK:

TRI ZLATÉ VLASY DEDA VŠEVEDA
Rozprávka o dobrom Plavčíkovi, krutom kráľovi a o múdrom dedovi Vševedovi.
20. 4. (piatok) o 10.00 h VSTUPNÉ: 3 €
Monika Gerbocová (na motívy Rozprávky bratov Grimmovcov):

SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV
Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni otrávenú krásavicu.
20. 4. (piatok) o 19.00 h VSTUPNÉ: 8 €
CARLO GOLDONI:

ŠKRIEPKY NA KORZE
Skvelá komédia korenená talianskym temperamentom.
27. 4. (piatok) o 19.00 h           25. repríza VSTUPNÉ: 8 €
BRANDON THOMAS / EMIL SPIŠÁK:

CHARLEYHO TETA
Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias.

Štúdio SD
4. 4. (streda) o 19.00 h VSTUPNÉ: 3 €
IGOR BAUERSIMA:

NORWAY.TODAY
Milostný „romantický“ príbeh dvoch mladých ľudí, ktorí nakoniec nájdu zmysel života.
11. 4. (streda) o 19.00 h VSTUPNÉ: 3 €
ANTOn PAVLOVIČ Čechov:

UJO VÁŇA (A TÍ DRUHÍ)
Komické príbehy ľudí, ktorí sa spovedajú zo svojich nenaplnených túžob.
18. 4. (streda) o 19.00 h VSTUPNÉ: 3 €
PETER PALIK/ JÁN JENDRICHOVSKÝ:

STOROČIE PODĽA MÁRIE
Obraz človeka a krajiny maľovaný goralským temperamentom a folklórom.
Zmena programu vyhradená! www.spisskedivadlo.sk

ROZPRÁVKOVÝ BICYKEL
Kolesá sa roztáčajú

8. 4. 2018 o 16.00 h
Zahrajte sa s nami na krajinu Dopravných pravidiel.

www.babkovedivadlosnv.eu/rezervacie
Podkrovie Domu Matice slovenskej,

Zimná 68, Spišská Nová Ves

15. apríl 2018
RON HUTCHINSON: MESIAC A MAGNÓLIE

• 17.00 h ‑ rodinné predstavenie, vstupné 5 €; študenti, deti a dôchod. 3 €
• 19.00 h ‑ večerné predstavenie, jednotné vstupné 6 €

Vynikajúca komédia o zákulisí vzniku filmu „Odviate vetrom”. Legendárny 
hollywoodsky producent David O. Selznick zamyká režiséra a scenáristu 

vo svojej kancelárii a prinúti ich k nadľudskému výkonu…
Výborné obsadenie, duchaplný humor, briskné dialógy,  

závratné tempo a neskutočná zábava.

18. apríl 2018 o 19.00 h
F. M. DOSTOJEVSKIJ: ZLOČIN A TREST

HOSŤ DIVADLA: Martin Juríček
Predstavenie vzniklo na základe súčasnej interpretácie známeho 

románu ako experimentálny projekt realizovaný metódou devisingu. 
Výsledkom tejto spolupráce sa stala monodráma Zločin?, ktorá sa snaží 
prostredníctvom známej predlohy reflektovať stav dnešnej spoločnosti.

Vstupné: 5 €

21. apríl 2018 o 19.00 h
SAMUEL BECKETT: SÓLO (A PIECE OF MONOLOGUE)
Nezvyčajné divadlo. Nezvyčajný autor. Jeden z najkrajších poetických 

textov Samuela Becketta. Súboj s časom. Súboj o život.  
Cesta k neuniknuteľnosti… Nevšedný umelecký zážitok.  

Predstavenie, ktoré získalo uznanie na mnohých zahraničných festivaloch.
Vstupné: 5 €

30. apríl 2019 o 19.00 h
RON HUTCHINSON: MESIAC A MAGNÓLIE

Vynikajúca komédia o zákulisí vzniku filmu „Odviate vetrom”.
Vstupné: 8 a 6 €

Kapacita sály v Kontre je len 30 miest.
Je lepšie si rezervovať miesto vopred! Rezervácie: 0907 908 986

DIVADLO
KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

APRÍL 2018

DIVADLO
NA

OPÄTKOCH

uvádza
TO JE OHROMNÉ, MILÁČIK

komédia
27. 4. 2018 o 19.00 h

v podkroví Domu Matice slovenskej, Zimná 68, Vstupné: 3 eur
rezervácie: divadlonaopatkoch@gmail.com

0904 254 930

KARAVANA RÝB
divadlo poézie z tvorby autoriek spišského regiónu

20. 4. 2018 o 19.00 h

KULTÚRA
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KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
Veľkonočné 
prázdniny

2. 4. pondelok 14.00 - 20.00
3. 4. utorok 9.00 - 20.00
7. 4. sobota 9.00 - 12.00
8. 4. nedeľa 16.00 - 20.30
14. 4. sobota 8.00 - 12.00

14. 4. 2018 – 14. Seniorské majstrovstvá mesta v plávaní ‑ 4 dráhy
Počas pretekov budú pre verejnosť k dispozícii zostávajúce 4 dráhy!

Ostatné dni podľa nasledovného rozpisu:
Ranné plávanie Školy Verejnosť

pondelok 6.30 - 7.45 15.00 - 20.00
utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
sobota 9.00 - 20.30
nedeľa 9.00 - 20.30

SAUNA a CERAGEM T.: 053/416 63 54
SAUNA 1 SAUNA 2 CERAGEM

pondelok sanitár sanitár sanitár
utorok 14.00 - 20.00 M 14.00 - 20.00 Ž 13.00 - 19.00
streda 14.00 - 20.00 Ž 14.00 - 20.00 M 13.00 - 19.00
štvrtok 14.00 - 20.00 M 14.00 - 20.00 Ž 13.00 - 19.00
piatok 14.00 - 20.00 Ž 14.00 - 20.00 M 13.00 - 19.00

sobota 7.30 - 12.00 M 7.30 - 12.00 Ž 8.00 - 19.0013.00 - 19.00 Ž 13.00 - 19.00 M

nedeľa 7.30 - 12.00 M 7.30 - 12.00 Ž 8.00 - 19.0013.00 - 19.00 Ž 13.00 - 19.00 M

MASÁŽE
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, 
lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, 
lávové kamene, chiropraxia, mäkké techniky.
utorok - piatok 14.00 - 20.00
sobota - nedeľa 9.00 - 20.00

Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č. 0905 954 792, 0904 325 343.

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35
Cenník prenájmu: športová príprava

športová príprava pondelok - piatok 7.00 - 14.00 14 €/hod
14.00 - 22.00 28 €/hod

sobota - nedeľa 8.00 - 20.00 28 €/hod
podujatie nešportového charakteru 780 €/deň

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!

7. 4. sobota 10.00 
-14.00 Diecézne stretnutie mládeže

8. 4. nedeľa

9.00 BK04 - Inter Bratislava, basketbal, starší žiaci
11.00 BK04 - Michalovce, basketbal, juniori
13.00 BK04 - Svit, basketbal, mladší žiaci
16.00 ŠBK - Poprad, basketbal, staršie žiačky

14. 4. sobota
9.30 VK - Stropkov A, volejbal, staršie žiačky

14.00 BK04 - Bardejov, basketbal, starší mini žiaci
18.00 BK04 - Inter Bratislava, basketbal, kadeti

15. 4. nedeľa 9.00 BK04 - BSC Bratislava, basketbal, kadeti
11.00 BK04 - Košice, basketbal, žiaci

19. 4. štvrtok 8.00 Krajské kolo vo volejbale žiačok

21. 4. sobota 17.00 BK04 - Žiar nad Hronom, basketbal, starší žiaci
22. 4. nedeľa 9.30 BK04 - Levice, basketbal, starší žiaci

28. 4. sobota
9.30 ŠBK - Krompachy, basketbal, žiačky

12.30 BK04 - Poprad, basketbal, žiaci
15.30 ŠBK - Ivanka pri Dunaji, basketbal, kadetky

29. 4. nedeľa 9.30 ŠBK - Trnava B, basketbal, kadetky
30. 4. pondelok 20.00 Koncert orchestra CIGÁNSKI DIABLI

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466

UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu:

Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 36 €/hod.
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 60 €/hod.
½ hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/hod.

Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.

6. 4. piatok 16.30 FK NOVES - Slavoj Trebišov, 
II. liga SFZ dospelí

8. 4. nedeľa 10.00 
-11.30

Mladší žiaci FK NOVES U13/U12 - FK Humenné, 
I. liga

11. 4. streda 16.30 FK NOVES - FK Železiarne Podbrezová B, 
II. liga SFZ dospelí

14. 4. sobota 15.00 FK NOVES - FK Poprad,  
II. liga ženy

15. 4. nedeľa 10.00 
-11.30

Mladší žiaci FK NOVES U13/U12 - MFK Vranov 
nad Topľou, I. liga

21. 4. sobota 17.00 FK NOVES - AFC Nové Mesto nad Váhom, 
II. liga SFZ dospelí

28. 4. sobota 17.00 FK NOVES - FC ŠTK 1914 Šamorín, 
II. liga SFZ dospelí

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935

Cenník prenájmu: 16 €/hod./4 dráhy

7. 4. sobota 12.30 TJ Tatran SNV - Luhačovice, interliga
7. 4. sobota 16.30 TJ Tatran SNV B - Play off, finále 

14. 4. sobota 12.30 TJ Tatran SNV B - Play off, finále 
28. 4. sobota 11.00 MSR dorastenky U18, juniorky U23 - kvalifikácia
29. 4. nedeľa 11.00 MSR dorastenky U18, juniorky U23 - finále

TENISOVÝ AREÁL T.: 0903 403 459

V prevádzke už len tenisová pretlaková hala.

Otváracie hod.: po - ne 10.00 - 21.00

Cenník vstupu: tenisové kurty
10.00 - 14.00 4 €/hod./kurt
14.00 - 21.00 6 €/hod./kurt
permanentka 35 €/10 hodín

Cenník vstupu: tenisová hala 10.00 - 14.00 10 €/hod./kurt
14.00 - 21.00 13 €/hod./kurt

ZIMNÝ ŠTADIÓN: T.: 053/446 10 86

Zimný štadión v mesiacoch apríl ‑ júl mimo prevádzky!

www.stez.sk

UPOZORNENIE NA PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
V zmysle ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike oznamujeme, že pre uvedené odberné miesta bude prerušená  
distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho / vysokého napätia v termínoch:

4. 4. / 7.20 - 14.30 h
Ľaliová: 12; Astrová: 1, 2
Harichovský chodník: 10, 12; Narcisová: 9, 11

9. 4. / 7.00 - 14.30 h 
Červený Jarok: 3011, 3012, 3013, 3014, 3016, 3019, 3021, 7001, 7003, 7004, 
7005, 7007, 7008, 7011, 7012, 7014, 7015, 7020, 7066, 7074, 7076, 7078

Nakoľko v čase uzávierky Informátora boli zverejnené len vyššie uvedené termíny prerušenia distribúcie elektriny, upozorňujeme, že aktuálne informácie 
týkajúce sa ďalšieho plánovaného prerušenia distribúcie elektriny a informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD - www.vsds.
sk v časti Plánované odstávky.
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ODLOŽENÝ ZAČIATOK 
FUTBALOVEJ JARI 
Na prvý marcový víkend bol naplánovaný štart 
2. futbalovej ligy. Futbalisti Spišskej Novej Vsi mali 
odohrať prvý majstrák tohto roka proti FK Pohro-
nie. Pre nepriaznivé počasie a  snehovú prikrývku 
na hracej ploche bol zápas preložený na stredu 
28. marca. A tak priaznivci futbalu v Spišskej Novej 
Vsi si museli počkať na druholigový futbal ešte ďalší 
týždeň, hoci aj ďalšie jarné zápasy v marci boli ohro-
zené. Ani stretnutie 19. kola 2. ligy s Podbrezovou 
B sa pre zlý stav hracej plochy neodohral. Spišiaci 
si tak na generálku na jarnú časť pozvali na umelú 
trávu v sobotu účastníka 3. ligy Šarišské Michaľany. 

Diváci tak v  generálke mohli vidieť zloženie muž-
stva na jarnú časť. Káder by mal mať túto podo-
bu - brankári: Huszárik, Hirko, obrancovia - Kunzo, 
Barányi, Sedláček, Lazarus, Zekucia, stredopoliari 
- Vitkaj, Šoltés, Kováč, Sirko, Otruba, Martinko, Fe-
renc, Kavulič, Majko, Augustin, Pavlovský, útočníci: 
Vilkovský, Mazur, Boroš. 
Počas zimnej prestávky z  mužstva odišli: Kubus, 
Kubík, Vantroba, Botvinik, Adekuroye, Kanu.  Prišli: 
Hirko, Lazarus, Otruba, Ferenc, Martinko, Mazur, 
Majko, Augustin, Pavlovský. 

Jozef Petruška

17. februára 2018 nás navždy opustil vynikajúci 
bežec – maratónec a skvelý priateľ Peter Hus 
vo veku 47 rokov. Miloval náročné vytrvalostné 
a extrémne behy. V minulom roku pred štartom 
Medzinárodného maratónu mieru v  Košiciach 
bol ocenený ako člen Diamantového klubu 
MMM, keď odbehol bez prerušenia 28 košic-
kých maratónov. Celkom odbehol takmer sto 
maratónov. V rámci extrémneho behu do vrchu 
vybehol 29. 7. 2017 na Slavkovský štít vo Vy-
sokých Tatrách časom 1:42:53 s neuveriteľným 
prevýšením 1 427 metrov.
Peter, budeš početnej bežeckej komunite zo 
Spišskej Novej Vsi veľmi chýbať.
V  pokoji dobehni svoj posledný nebeský ma-
ratón.

Foto a text: O. Kozák

STRELECKÉ PRETEKY
Strelecký šport v  zastúpení Športovo‑strelecké‑
ho klubu Rušňové depo Spišská Nová Ves má 
v  meste dlhoročnú tradíciu a  vychovalo veľa 
úspešných strelcov. Mená ako Mlynarčíkovci, Da-
niel sú známe po celom Slovensku, ale aj na me-
dzinárodnom poli. Za úspechom športovcov z tohto 
klubu stojí aj systematická dlhoročná práca s mlá-
dežou. Príkladom toho boli aj víkendové preteky 
Národná liga mládeže vzduchové zbrane.
Na dvoch miestach v ZŠ Z. Nejedlého a krytej strel-
nici v Spišskej Novej Vsi súťažili mladí strelci z celé-
ho Slovenska. Medzi sto prihlásenými účastníkmi sa 
výborným výsledkami prezentovali aj strelci.
Už v prvý deň sa Novovešťania prezentovali výborný-
mi výsledkami. Prvé miesto za najlepšiu streľbu získal 
Michal Gabonai, pred Petrom Petkom, u  dievčat 
v tejto vekovej kategórii skončila Veronika Šimová 
na druhom a Lenka Šimová na štvrtom mieste.
Výborné prvé miesto získal z chlapcov do 14 rokov 
Patrik Fridmanský. U dievčat túto vekovú kategó-
rii ovládli Spišiačky, keď obsadili od prvej po piatu 
priečku.

V nedeľu pokračovala súťaž druhým dňom a opäť 
strelci zo Spišskej Novej Vsi vo svojich disciplínach 
dosiahli medailové umiestnenia.
U  dorastencov opäť dominoval Michal Gabonai 
pred Petrom Petkom. U dorasteniek mala najpres-
nejšiu mušku Veronika Šimová. U  chlapcov do 
14 rokov bolo čisto novoveské zastúpenie od prvé-
ho Patrika Fridmanského poradie pokračovalo 
Marcusom Šubom, Garielom Habasom, Seba‑
stiánom Melegom, Kristiánom Klempárom, De‑
nisom Uhrínom, Samuelom Sasákom, Sebestiá‑
nom Urbanom a Adamom Petríkom.
Rovnako u dievčat do 14 rokov poradie na prvých 
pozíciách patrilo Spišiačkam – Martina Böttchero‑
vá vyhrala pred Dominikou Čujovou a Veronikou 
Pachingerovou, nasledovali Dominika Zekuciová 
a Bibiana Barbuščáková.
Národná liga mládeže vzduchové zbrane bola vý-
bornou prípravou pre spišskonovoveských strelcov 
na blížiace sa Majstrovstvá Slovenska.

Jozef PetruškaSpoločnosť Joga v dennom živote, 
pobočka Spišská Nová Ves

RANNÉ CVIČENIE JOGY
S pribúdajúcimi slnečnými lúčmi vás 

pozývame vykročiť do jari a nového dňa 
s ranným cvičením, ktoré vás príjemne 

naladí na všetky vaše povinnosti. 

Aj tento rok pokračujeme 
v rannom cvičení - trojmesačným 

kurzom pre začiatočníkov.

Trvanie kurzu v termíne od 

2. 4. do 28. 6. 2018

Rozpis ranných cvičení:  
od pondelka do štvrtku 
v čase od 6.00 ‑ 7.00 h

Cena celého kurzu: 30 €

Možnosť zúčastniť sa aj 
jednotlivého cvičenia.

Bližšie informácie  
na telefónnom čísle: 

0949 266 517 ‑ Zuzana, 
0949 604 723 ‑ Erika

Rozpis pohotovostných služieb lekární v meste Spišská Nová Ves

1. 4. 2018 Lekáreň ELIXÍR, Zimná 205/70, tel. č.: 053 446 82 25

2. 4. 2018 Lekáreň PRI STANICI, Odborárov 568/47, tel. č.: 0534 298 693

3. - 8. 4. 2018 Lekáreň Dr. MAX, Mlynská 2047/39, tel. č.: 0903 295 513

9. - 15. 4. 2018 Lekáreň Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19, tel. č.: 0901 961 073

16. - 22. 4. 2018 Lekáreň Dr. MAX, Mlynská 2047/39, tel. č.: 0903 295 513

23. - 30. 4. 2018 Lekáreň Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19, tel. č.: 0901 961 073

Pohotovostná služba je do 20.00 h, v sobotu, nedeľu a sviatok od 8.00 do 20.00 h.

Peter Hus
bežec  
a maratónec

 1971
  2018 
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EBEH: Majcichovská desiatka (4. 3. 2018, Majci-

chov, okr. Trnava, 10 km): Muži 60 ‑ 69 r.: 3. Milan 

Hrušovský (STEZ Spišská Nová Ves, 41 : 18).

Beh Olšavskou dolinou (25. 2. 2018, Blažice, okr. 

Košice okolie, 16 km): Muži 40 ‑ 49 r.: 6. T. Kamas 

(TJ Tatran SNV, 59:20), muži 60 ‑ 69 r.: 3. M. Hru-

šovský (STEZ SNV, 1:09:20).

Laborecká desiatka (10.  3.  2018, Strážske, 

10 km): Muži 40 ‑ 49 r.: 2. Tomáš Kamas (TJ Tat-

ran SNV, 35:21). Tieto preteky boli súčasne aj Maj‑

strovstvami Východoslovenského atletického 

zväzu v behu na ceste na 10 km, kde T. Kamas 

obsadil svojím časom v kategórii mužov bez roz-

dielu veku 3. miesto.

VOLEJBAL: Juniorky ‑ 1. liga: 15. kolo, 

24. 2. 2018, KV OKTAN Kežmarok - VK SNV 1 : 3 

a 0 : 3; 16. kolo, 10. 3. 2018, VK SNV – ŠK Gym-

názium Humenné 3 : 1 a 3 : 1; Staršie žiačky „A“: 

9. kolo, 24.  2.  2018, Elba Prešov - VK SNV „A“  

0 : 3 a 0 : 3; 10. kolo, 10. 3. 2018, VK SNV „A“ - 

MVK Stropkov „B“ 3 : 0 a 3 : 0; Mladšie žiačky – 

1. turnaj 2. časti (o postup na M‑SR), 11. 3. 2018, 

Vranov: VK SNV – MVK Snina 2 : 0, VK SNV – Elba 

Prešov 2 : 0, VK SNV – MŠK Vranov 2 : 1; Staršie 

žiačky „B“, 10. kolo, 17. 3. 2018, VK SNV „B“ - VK 

Slávia TU Košice 3 : 1 a 3 : 1

KARATE: 8. 3. 2018 sa v Hrabušiciach vyhlasovali 

najúspešnejší športovci Regiónu Spiš za rok 2017. 

Z karate klubu IGLOW Spišská Nová Ves boli v ka-

tegórii talent roka do 15 rokov bez určenia umiest-

nenia vyhlásení medzi 10 najúspešnejších športov-

cov Sára Krivdová, Maroš Janovčík, v kategórii 

najúspešnejších športovcov Regiónu Spiš Zoja 

Zimnikovalová a Dominik Imrich.

Orava Cup 2018, 24. 2. 2018, Dolný Kubín: 12 na-

šich karatistov získalo spolu 11 ocenení, z toho 5x 

zlato, 2x striebro a 4x bronz. Za účasti 37 klubov 

Karate klub IGLOW získal celkovo vo všetkých 

disciplínach 3. miesto a v kumite 2. miesto.

Slovenský pohár detí a žiakov, 2. kolo, 3. 3. 2018 

Partizánske: So 4 cvičencami sa Karate klub 

IGLOW umiestnil na celkovom 8. mieste zo zúčast-

nených 48 klubov z celého Slovenska. Spolu získal 

4x zlato a 4x bronz.

VOLEJBALISTKY SPLNILI CIEĽ
Po napínavých volejbalových súbojoch dievčat 
Spišskej Novej Vsi o postup do play off vo štvrťfinále 
ženskej extraligy dostali Novovešťanky za súperky 
silný tím Strabag VC FTVŠ UK Bratislava. Pre no-
váčika súťaže už postup do play off bol obrovský 
úspech. V prvom štvrťfinálovom zápase Spišiačky 
prehrali v Bratislave a v domácej odvete bolo hlav-
ným cieľom ukázať divákom kvalitný extraligový 
volejbal. To sa obom družstvám od začiatku dari-
lo. Domáce hráčky hrali nebojácne. V  prvom sete 
nazberali 19 bodov. Najlepší volejbal videli diváci 
v druhom sete, v ktorom sa zdalo, že Novovešťanky 
by mohli aj zvíťaziť. V koncovke setu však Bratislav-
čanky ukázali svoju kvalitu a set vyhrali 25 : 22. Tretie 
dejstvo sa už len dohrávalo a hosťujúce hráčky ho 
vyhrali 25 : 9 a celú sériu tak 2 : 0 na zápasy.

Po poslednej lopte a mečbale nevládla v športovej 
hale pochmúrna atmosféra. Skôr naopak. Diváci 
nielen za play off, ale aj celú sezónu odmenili vo-
lejbalistky Spišskej Novej Vsi veľkým potleskom 
a  slovami uznania a  chvály. Veď len nedávno sa 
v  Spišskej Novej Vsi nehral žiaden ženský volej-
bal. Po postupe do extraligy bola predsezónnym 
cieľom predovšetkým záchrana. Mladý tím tré‑
nerskej dvojice Spišák ‑ Žigraj vo svojej premiére 
len zberal cenné skúseností a  v  závere sezóny 
potešil početnú enklávu priaznivcov postupom do 
play off. Mladý káder získal v súťažnom ročníku 
2017/2018 veľmi cenné skúsenosti a ostáva veriť, 
že ich naplno zúžitkuje v novej sezóne 2018/2019.

Jozef Petruška

HOKEJISTI SKONČILI V PLAY OFF
Hokejisti Spišskej Novej Vsi skončili po základnej 
časti 1. hokejovej ligy na siedmom mieste. Po roku 
tak znova v  play off dostali za súpera Michalov-
ce. Séria odštartovala na michalovskom ľade, kde 
v prvom zápase Novovešťania prehrali 1 : 4, a ešte 
vyššiu prehru inkasovali v druhom zápase 2 : 9. So 
skóre 2 : 0 pre Michalovce na zápasy odštartovalo 
tretie dejstvo na Spiši.
Od úvodu Michalovčania potvrdzovali úlohu favorita 
a už v 4. minúte sa ujali vedenia gólom Mašlonku. 
V 8. minúte po kombinačnej akcii hostia zásluhou 
Piataka viedli 2 : 0 a po tvrdej strele Kolbu bol stav 
po prvej tretine 3 : 0.
Zdalo sa, že o osude stretnutia je už rozhodnuté po 
prvej tretine. V polovici zápasu Spišiaci najprv Van-
trobom využili presilovku piatich proti trom a o pár 

sekúnd po šikovnej individuálnej akcii Lesňák zdra-
matizoval priebeh stretnutia. Od 33. minúty mali Mi-
chalovce opäť dvojgólový náskok zásluhou Jokeľa.
V poslednej tretine už ovládli hru hostia z Michalo-
viec a po góloch Kolbu a dvoch presných zásahoch 
Hamráčka mali dostatočný náskok. V  59. minúte 
posledný gól sezóny 2017/2018 zaznamenal Koky.
Spišská Nová Ves tak v seniorskej kategórii skončila 
sezónu hneď prvým kolom play off. 
Pozornosť v  klube sa tak v  zostávajúcich dňoch 
a týždňoch súťažného ročníka upriamila na mládež-
nícke kolektívy, kde mali najlepšiu pozíciu pred play 
off dorastenci. Po postupe do play off cez Košice 
v ďalšom kole dostali za súpera Slovan Bratislava, 
s ktorým prehrali 1 : 3 na zápasy.

Jozef Petruška

ORGANIZÁTORI:  Mesto Sp. Nová Ves, STEZ - správa telovýchovných zariadení, Plavecký seniorsky klub
ÚČASTNÍCI:  občania mesta, ktorí majú záujem o plavecký šport a preverenie svojich plaveckých schopností
KATEGÓRIE:  muži a ženy podľa veku
 A ‑ od 30 do 39 rokov (ročník nar. 1979 – 1988); B ‑ od 40 do 49 rokov (ročník nar. 1969 – 1978);
 C ‑ od 50 do 59 rokov (ročník nar. 1959 – 1968); D ‑ od 60 rokov (ročník nar. 1958 a skôr).
DISCIPLÍNY:  50 m voľný spôsob - muži a ženy, 100 m prsia - muži a ženy, 200 m voľný spôsob - muži
PROGRAM:  8.00 - 9.00 h prezentácia a rozplávanie; 9.00 - 11.00 h preteky podľa disciplín; 
 11.00 h vyhodnotenie a ocenenie umiestnených pretekárov.
 Účastníci pretekov majú vstup na plaváreň zdarma. Na vašu účasť sa tešia organizátori.

14. ROČNÍK SENIORSKÝCH MAJSTROVSTIEV MESTA V PLÁVANÍ
14. apríl 2018 (sobota) - Krytá plaváreň v Spišskej Novej Vsi
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96 rokov
Anna Friňáková

95 rokov
Júlia Demečková
Anna Mangerová

93 rokov
Július Lindtner

92 rokov
Anna Kubičárová
Margita Šumanská
Anna Wagnerová
Mária Gavulová

91 rokov
Valentín Peták
Magdaléna Koňaková
Františka Fedorčáková

90 rokov
Jozef Kováč
Valent Pavol
Margita Ivanová

Mária Guothová
Barbora Vytykáčová
Cecília Šargová

85 rokov
Ing. Michal Lukáč
Ján Šimon
Magdaléna Frankovičová
Miloslav Boržík
Justina Loyová
Rozália Gardášová
Vladimír Šavlík
Emília Gondová

80 rokov
Cecília Masarovičová
Irena Adamčíková
Ing. Marta Matúšová
Cecília Hladká
Veronika Valasová
Božena Toporcerová
Anna Spišáková

75 rokov
Agáta Čmedlová
Jozef Pavlanský
Jozef Maniak
Viera Petruľáková
Anna Maštalská
Klára Schneiderová
Jozef Holotňák
Samuel Janičko
Ladislav Jiroušek
MUDr. Gabriela Ritterová
Emília Tóthová
Gabriela Vojteková
Anna Želinská
Mária Frančáková
Eva Jalčová
Karol Klattik
MUDr. Eva Pitková

70 rokov
Anna Grošová
Anna Valová

Anna Drevková
Ing. Eduard Hovaňák
Mgr. Peter Kresťanko
Vlasta Teringová
Mária Tökölyová
Anna Macková
Anna Mezovská
Rudolf Salitrik
Marta Ziolkovská
Dušan Lipták
Jozef Čaja
František Vašák
Margita Hadbavná
Ján Vantroba
Helena Dzurňáková
Peter Zapala
Emília Hrušovská
Anna Fedorčáková
Božena Hnatkovičová
MUDr. Ján Mokriš
Vladimír Vavrek

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ VO FEBRUÁRI OSLÁVILI

Patrik Suchý

Zoe Komárová

Filip Keselica

Šimon Vaňo

Adela a Martin Vysockí

Alekzander Krestian

Jakub Fiala

Matúš Habas

Jakub Demetrian

Mathias Gallo

Marko Révai

Ferdinand Vanek

Krištof Bombiak

Lucia Volčková

Nicolas Zachary Hrubý

Ema Hrušovská

Lukáš Holub

Nela Čonková

Jakub Bašista

Leonard Gargalik 

Alex Gaduš

Júlia Pavlisová

Jozef Tekely 1921
Anna Vattayová 1926
Ján Zavacký 1927
Rudolf Pivovarník 1931
Zuzana Brošková 1931
Mária Zimmermannová 1933
Verona Duhaňová 1935

Mgr. Eduard Matkulčík 1936
Mária Gálová 1936
Anna Slobodníková 1936
Svetlana Mišíková 1937
Magdaléna Hanzoková 1939
Valéria Hudáčeková 1939
Ing. František Vantuško 1941

Mária Makulová 1942
František Beluš 1943
Margita Mačugová 1943
Pavol Kreppel 1946
Ondrej Pavlanský 1946
Emília Krohláková 1947
Mária Graciová 1947

Pavol Bahon 1948
Dušan Majer 1949
Igor Kurilla 1950
Timotej Mikuš 1952
Sabina Giňová 1953
Marta Kádiová 1956
Igor Fabiš 1966

Gabriela Offeritzová 1968
Peter Hus 1971
Anna Špičuková 1972

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

VO FEBRUÁRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

S hlbokým smútkom v srdci úprimne ďakujeme všetkým prí-
buzným, známym a susedom, ktorí sa 29. 1. 2018 prišli rozlúčiť 
s  mojím milovaným manželom, dobrým otcom, krstným ot-
com, dedkom, bratom, svokrom, švagrom a priateľom Jánom  
TOBIAŠOM, ktorý nás opustil vo veku 75 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pátrovi P. Klubertovi, A. Koma-
rovi, J. Dzurejovi, D. Farkašovskej a Pohrebnej službe J. Bartoš.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
„Kto žije v srdciach tých, ktorých miloval, ten nikdy nezomrel.“
„Odišiel... v našich srdciach stále žije.“
Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovní-
kom, susedom a známym, ktorí sa prišli 7. 2. 2018 rozlúčiť s mojím 
manželom, starostlivým otcom a dedkom Františkom BELUŠOM,  
ktorý nás navždy opustil vo veku 74 rokov a  prejavmi sústrasti 
a kvetinovými darmi pomohli zmierniť náš hlboký bôľ a žiaľ.
Zároveň chceme vyjadriť naše úctivé poďakovanie Rím.-kat. 
farskému úradu v SNV, PhDr. J. Lapšanskému, PhD. za citlivý 
a dôstojný priebeh rozlúčky a Pohrebnej službe S. Badzikova 
za pohrebné služby.
S úctou a  vďakou manželka, dcéra Slávka s  rodinou, Táňa 
s deťmi a smútiaca rodina.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, vie, čo je to bolesť a žiaľ.
24. 2. 2018 nás náhle opustil pán Jozef MATEJOV vo veku 
76 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Ďakujeme Domovu dôchodcov Nálepkovo za príkladnú sta-
rostlivosť a opateru.
Stanislav s rodinou

Pod hviezdnou oblohou, tam spí svoj spánok večný, nám ostá-
va bôľ na duši a smútok nekonečný.
S hlbokým žiaľom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie 
všetkým príbuzným a priateľom, ktorí sa 20. 2. 2018 prišli roz-
lúčiť s našou milovanou mamkou, manželkou, dcérou Annou 
ŠPIČUKOVOU, ktorá nás navždy opustila po ťažkej chorobe 
16. 2. 2018.
Pamiatku zosnulej si môžete uctiť v kolumbáriu na novom cin-
toríne v SNV.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Odišiel, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všet-
kým príbuzným, kolegom, priateľom, susedom a známym, kto-
rí sa prišli 21. 2. 2018 rozlúčiť s mojím milovaným manželom, 
starostlivým otcom, synom, zaťom, bratom, švagrom, krstným 
otcom, ujom a  príbuzným Petrom HUSOM, ktorý nás náhle 
opustil vo veku nedožitých 47 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie PhDr. Jánovi 
Volnému, PhD., Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej 
službe R. Findura.
S láskou a vďakou smútiaca rodina.
Srdečne ďakujeme za prejavy sústrasti všetkým príbuzným, 
priateľom a  známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s  našou mam-
kou Zuzanou BROŠKOVOU, ktorá nás opustila 27. 2. 2018  
vo veku 86 rokov.
S láskou spomínajú dcéry Kvetoslava a Juliana.
Obrovské ďakujeme patrí pracovníkom domova dôchodcov za 
príkladnú starostlivosť, Pohrebnej službe R. Findura a ZPOZ pri 
MsÚ v SNV za dôstojnú rozlúčku.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, 
ktorí sa rozlúčili s mojím manželom, otcom, dedkom svokrom, 
bratom a ujom Ing. Františkom VANTUŠKOM.
Navždy nás opustil 22. 2. 2018 vo veku 77 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme p. kaplánovi Mgr. M. Kundlovi, 
ZPOZ v SNV pri MsÚ, PhDr. J. Lapšanskému, PhD. a Pohreb-
nej službe R. Findura.
Naše úprimné poďakovanie vyjadrujeme všetkým zamestnan-
com Domova dôchodcov na Brezovej ul. v SNV za obetavú sta-
rostlivosť v posledných mesiacoch a dňoch jeho života.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom živote, veľká 
so svojej láske a dobrote. 
S hlbokým žiaľom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie 
všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli 7. 3. 2018 rozlú-
čiť s našou milovanou mamkou, babkou, prababkou, svokrou, 
švagrinou, tetou, krstnou mamou Magdalénou VANDROVOU, 
ktorá nás navždy opustila vo veku nedožitých 92 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme p. dekanovi z farnosti Sp. Nová 
Ves a Pohrebnej službe S. Badziková.
S láskou a úctou synovia Jozef a Rudolf s rodinami.
Úsmev si mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši. S tichou 
spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky 
na Teba myslíme. V našich srdciach zostávaš stále s nami.
26. 3. 2018 uplynuli 3 roky od úmrtia našej mamky Helenky 
ŠPIČUKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku 
spolu s nami.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú synovia Ľubomír a Jaro-
slav a ostatná rodina.
Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechala všetkých, čo rada 
si mala. S tichou spomienkou k hrobu chodíme, pri plamienku 
sviečok na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
26. 3. 2018 si pripomíname 4. výročie úmrtia našej mamky, 
babky Ľudmily KORHEĽOVEJ.
S úctou a láskou spomína dcéra Lidka s rodinou.
Dotĺklo srdce, onemeli pery - zostal žiaľ.
29. marca 2018 uplynulo 5 rokov, odkedy nás opustil náš mi-
lovaný syn, brat, vnuk, krstný syn, synovec, bratranec Róbert 
BRZIAK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, brat Dušan s priateľkou, 
stará mama, krstní rodičia a ostatná smútiaca rodina.
Odišiel tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spo-
mienkami. Už len kytičku Ti môžeme na hrob dať, pri plamienku 
sviečky tichú modlitbu odriekať a s úctou a láskou spomínať.
31. 3. 2018 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný  
manžel, otec, dedko, pradedko Ján ILKOVIČ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Anastázia, dcéry Janka, 
Zdenka, syn Slavomír s rodinami a ostatná rodina a známi.

S tichou spomienkou k vášmu hrobu chodíme a pri 
plamienku sviečky na vás s úctou spomíname.
4. 2. 2018 uplynulo 13 rokov, odkedy nás  
navždy opustil náš otec, svokor a  dedko  
Milan MIŠENDA a 23. 4. 2018 uplynie 15 ro-
kov, odkedy nás navdžy opsutila naša mam-
ka, svokra a babka Margita MIŠENDOVÁ.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Eva, Viera a Anežka s rodinami.
Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac ako ostatní, o to 
ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.
4. 4. 2018 si pripomenieme 10. výročie, čo nás navždy opus-
til môj milovaný manžel, otec, dedko, pradedko a brat Milan  
TÖKÖLYI.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
manželka Ruženka, syn Milan s rodinou, súrodenci Mária, Emil, 
Edita, Božena s rodinami

Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ 
spomienkami.
3. 4. 2018 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustil môj  
manžel a náš otec Štefan GARČÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
S úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinou.

Pozeráme do neba, modlíme sa za Teba. Osudom zranení, spo-
míname na Teba. Odišla si preč a nás to teraz bolí, opustila si náš 
svet aj proti svojej vôli. Niečie ruky zostali prázdne, niečie srdcia 
pýtajú sa prečo, ešte chvíľu si mala zostať, uzrieť ďalšie leto.
4. 4. 2018 uplynie 5 rokov, čo nás opustila moja milovaná man-
želka Viera ŠOLTÍSOVÁ. 
S vďakou, úctou a láskou spomínajú manžel Miroslav, dcéry 
Viera, Daniela, Lenka a syn Miroslav s rodinami.
Čas neúprosne beží a nevráti čo vzal, len láska, úcta a spomien-
ky v srdciach ostávajú...
5. 4. 2018 uplynie smutný rok, kedy nás navždy opustil milo-
vaný otec, manžel, syn, brat, švagor, svokor Ján REPASKÝ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali  
a nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry a ostatní príbuzní.
Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spo-
mienkami.
8. 4. 2018 uplynul tretí rok, kedy nás navždy opustil náš milovaný  
manžel, otec, dedko Juraj LISOŇ.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. Ďakujeme. 
S úctou a vďakou spomínajú manželka Katarína, dcéry Jarmila, 
Denisa, Katarína a Lucia s rodinami, synovia Juraj a Ján.
Mama, to slovo je cennejšie ako hocijaké iné na svete. Keď 
Ťa už niet, rúti sa nám svet. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri Tebe každý deň.
8. 4. 2018 uplynie 11 rokov, odkedy nás navždy opustila naša 
drahá manželka, mamka, babka Mária HRUŠOVSKÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, dcéry Mária, Janka, 
synovia Jozef a Stanislav s rodinami.
9. 4. 2018 uplynie 5 rokov od úmrtia nášho otca, deda, pradeda 
Petra HAMRÁKA.
S úctou spomína jeho rodina.

Čas plynie a nevráti, čo vzal! Len láska, úcta a spomienky v srdci 
ostávajú.
10. 4. 2018 uplynie 15 rokov od úmrtia môjho manžela a otca 
Františka KUKURU.
S vďakou a  láskou spomína manželka Milena, syn František 
a ostatná rodina.

„Čo držíte v  ruke? Spomienky. A  prečo ich držíte tak silno?  
Pretože sú jediné, čo nám zostalo.“
11. apríla 2018 si pripomenieme 6 rokov od úmrtia nášho otca, 
dedka, syna, brata, strýka a švagra JUDr. Tibora BRZIAKA.
S láskou a úctou spomíname.
Ak ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
Spomienka na človeka, ktorý nás miloval a  my sme milovali 
jeho, je jedna z najkrajších vecí na svete a nikto – ani čas, ju 
nám nikdy nevezme.
12. 4. 2018 uplynie 15 rokov od úmrtia milovaného manžela, 
otca, dedka Ing. Vojtecha ZÁVIŠA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a  úctou manželka Vierka, deti Zvonimír, Branislav 
a Ľudmila s rodinami.
13. 4. 2018 si pripomíname 5. výročie úmrtia môjho manžela, 
otca a dedka Petra GANOVSKÉHO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Anna a deti Peter, Slávka, 
Ivan a Michal s rodinami.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
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Mal rád život, mal rád smiech, veril v dobro a miloval svet. Ne-
stihol sa s nami ani rozlúčiť a jeho život ukončil vo veku 21 rokov 
nezodpovedný vodič.
14. 4. 2018 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomíname 21 ro-
kov od úmrtia syna Mária JANČURU.
Tí, ktorí ste ho poznali a  mali radi, venujte mu spolu s  nami 
tichú spomienku.
rodičia, súrodenci Tonka a Rišo s rodinami
Nezabúdame, len sa učíme bez teba žiť...
18. 4. 2018 uplynie rok, keď nás náhle opustil môj manžel, otec, 
dedko, brat, švagor a príbuzný Štefan GREŠ. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, vie, čo je to bolesť a žiaľ.
18. 4. 2018 si pripomenieme 1. výročie, kedy nás navždy opus-
tila naša milovaná mamka Gabriela VAŽANOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a  mali radi, venujte jej s  nami tichú  
spomienku.
S láskou a  úctou spomínajú dcéra Ľuba a  syn Vladimír  
s rodinami.
Niektoré rany zasiahnu človeka tak hlboko, že sa nikdy nezahoja…
22. 4. 2018 si pripomenieme smutné 7. výročie, čo nám chýba naša 
milovaná manželka, maminka, babička Anna KORFANTOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Jozef a deti Ivana, Tatia-
na a Erik s rodinami.
Veľmi nám chýbaš...
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.
22. 4. 2018 uplynie 20 rokov, odkedy nás navždy opustil môj 
manžel, náš otec a brat Ing. Alexander HRIPKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Eva, deti Peter a Ľubica, sestry 
Gabriela a Beáta.

Tak letí čas, čo stíchol, tati, Tvoj hlas, len spomienky na Teba sa 
nám vracajú zas. Spomienky sú trvalejšie, než kvety najkrajšie. 
Kvety uschnú, opadnú, ale spomienky na Teba, tatík, navždy 
v nás ostatnú.
So žiaľom v srdci, slzami v očiach si 25. 4. 2018 pripomíname 
1. výročie, čo nás navždy opustil Ján VOTRUBA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Margita a deti Terézia, 
Jaroslav, Viera, Dušan a Marcela s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu s nami 
tichú spomienku. Ďakujeme.

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal... Zostanú spo-
mienky a v srdci veľký žiaľ.
23. 4. 2018 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil môj manžel, 
náš otec a dedko Štefan VENCEL.
S láskou a úctou spomína rodina Vencelova.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké 
bolo predtým, Všade okolo chýba Tvoj hlas. Mala si rada život, 
my Teba a Ty nás. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal 
rád, nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojím tokom plynie, krás-
na spomienka na Teba nikdy nepominie.
22. 4. 2018 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustila moja 
milovaná manželka, naša drahá mamka, babka, svokra, sestra, 
teta, krstná mama Mária AUGUSTIŇÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou na ňu spomínajú manžel Ján, dcéry Henrieta, Zuzana, 
Martina, Jana s rodinami a súrodenci.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, vie, čo je bolesť a žiaľ.
25. 4. 2018 uplynú 2 roky, čo ma navždy opustil manžel  
Dušan BAĎO.
Ďakujem za spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a  mali 
radi.
S úctou a láskou manželka Mária.

27. 4. 2018 si pripomíname smutné 3. výročie odchodu do 
večnosti môjho drahého manžela a  nášho milovaného ocka  
a dedka Františka LUKAŠČÍKA.
S  úctou, vďačnosťou a  nekonečnou láskou v  srdci si naňho 
spomína manželka a dcéry s rodinami.

Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne, ten, kto Ťa poznal, si spomenie.
27. 4. 2018 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
náš otec a brat Ján KIRNER.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

S  úctou a  spomienkou k  Tvojmu hrobu chodíme a  pri pla-
mienku sviečky na Teba myslíme. Aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš stále s nami. 
30. 4. 2018 uplynie rok, čo nás navždy opustil milovaný  
manžel, ocko a dedko Jozef VILIAN. 
S  láskou a  úctou spomínajú manželka so synom a  vnučkou 
a ostatná smútiaca rodina.

Zimná 90 (oproti Redute), SNV 
Tel.: 053/441 03 92

JARNÁ PONUKA:
• kvalitné osivá a sadivá  
za tradične dobré ceny

• výber tých najlepších odrôd  
rezistentných voči chorobám

• bio prípravky na ochranu rastlín
• sadbové zemiaky

• orez stromov, postrek,  
jarná údržba záhrad

Naši odborní pracovníci  
vám radi a ochotne poradia.

Výbor  

Podporného pohrebného  

združenia pobočka  

Spišská Nová Ves  

upozorňuje svojich členov,  

že členské vo výške 15 €  

je potrebné  

uhradiť do 30. 6. 2018.  

Po tomto termíne bude  

poplatok za omeškanie 1 €,  

po zaslaní upomienky 2 €. 
výbor PPZ
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. apríla na adresu 
redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v májovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. RUSKÉHO CÁRA PETRA, 2. O SPIŠSKEJ 
STOLICI, 3. LIEČBE MORU. Výhercom tajničky z č. 3/2018 sa stáva Eleonóra RAKYTOVÁ zo Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme .

OSOBNOSTI MESTA

KRÍŽOVKA

KAROL JURAJ RUMY  
(1780 – 1847)
Polyhistor a  významný predstaviteľ neskorého osvietenstva v  Uhorsku sa 
narodil v našom meste 18. 11. 1780. Študoval na Ev. lýceu v Kežmarku, na 
refor. gymnáziu v Debrecíne, na univerzite v Göttingene. Potom pôsobil ako 
mimoriadny profesor na Ev. lýceu v Kežmarku (1803 - 1805) ako konrektor 
a profesor v Tešíne. V  júli 1807 zaujal uvoľnené miesto rektora na spišsko-
novoveskom progymnáziu. Pôsobenie rektora Rumyho vzhľadom na jeho 
encyklopedické vedomosti bolo veľkým prínosom pre školu. Titul doktor 
a magister slobodných umení získal na univerzite vo Wittenbergu (1809). Po 
roku 1809 pôsobil v Levoči, Smolníku, Šoprone, medzi srbskou mládežou 
v Karlovaci a v r. 1821 - 1824 bol zástupcom rektora ev. lýcea v Bratislave. 
Pre nedorozumenie odišiel do Viedne, konvertoval na katolícku vieru a usadil 
sa v Ostrihome, kde bol A. Rudnayiom vymenovaný v r. 1828 za profesora 
(1.  tajnička) v seminári, kde bol aj kustódom arcibiskupskej knižnice. Stal 
sa jedným z najvýznamnejších osvietencov, zástancom znášanlivosti, toleran-
cie a zblíženia Slovákov, Maďarov a Nemcov. Bol členom mnohých učených 
spoločností v Európe a Spolku milovníkov reči a  literatúry slovenskej. Pod 
pseudonymom (2. tajnička) prispieval do Slovenských národných novín vy-
dávaných Ľ. Štúrom. Ostro vystupoval (3. tajnička). Bol autorom mnohých 
monografií a  štúdií, najmä v oblasti poľnohospodárstva, botaniky, zemepi-
su a práva, ktoré publikoval v nemeckom a latinskom jazyku. Cenný je jeho 
jednozväzkový, nemecky písaný Geograficko-štatistický slovník rakúskeho 
cisárstva. Do tlače pripravil rukopisy T. Maukscha – spišského botanika a za-
kladateľa tatranskej floristiky. Bol v kontakte s J. M. Hurbanom, P. J. Šafári-
kom, M. Hamuljakom a i. Katalóg jeho knižnice (Ostrihom: kníhkupec Beimel, 
1851) uvádza 1 914 kníh a 150 rukopisov. Mnohé jeho knihy sa stali majetkom 
Uhorskej akadémie vied. Zomrel 5. 4. 1847 v Ostrihome.
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PREDAJ VSTUPENIEK V SIETI

www.ticketportal.sk/event/ciganski_diabli

5 €
ZĽAVA

ZADANÍM ZĽAVOVÉHO KÓDU 

ZÍSKAVATE  ZĽAVU 5 € 
Z KAŽDEJ ZAKÚPENEJ VSTUPENKY. 
AKCIA PLATÍ PRE PRVÝCH 100 KUPUJÚCICH.

ZĽAVOVÝ KÓD

GD3004

30. apríl
2018Š P O R TO VÁ  H A L A 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

o 20:00 hod.

UMELECKÁ
A MÓDNA
AGENTÚRA 2018

NEVEREJNÝ VÝBER + KASTING MODELIEK A HOSTESIEK AGENTÚRY ŠTÝL

NETRADIČNO TRADIČNÁ SÚŤAŽNÁ SHOW JE URČENÁ PRE DIEVČATÁ VO VEKU OD 17 ROKOV, KTORÉ MAJÚ 
ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY NA KVALITNÉ UMIESTNENIEV TEJTO SÚŤAŽI. UCHÁDZAČKY NECH SI PRINESÚ LODIČKY  

A PLAVKY. VYBRANÉ SÚŤAŽIACE BUDÚ SÚŤAŽIŤ O HODNOTNÉ CENY NA VEĽKEJ SHOW 22. 6. 2018  
V SPIŠSKOM DIVADLE A MAJÚ MOŽNOSŤ UPLATNIŤ SA AKO MODELKY A HOSTESKY V AGENTÚRE ŠTÝL.

26. 4. 2018 (štvrtok) od 1500 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR
27. 4. 2018 (piatok) od 1500 hod. | SP. NOVÁ VES | HOTEL METROPOL

NEMUSÍŠ BYŤ NAJKRAJŠIA 
MÔŽEŠ BYŤ NAJLEPŠIA

KASTINGKASTING
22. ROČNÍK SÚŤAŽE

HLAVNÁ CENA:ZÁJAZD - EXOTICKÁ DOVOLENKA

viac info: 0903 904 645 | www.agenturastyl.sk   

Esteticko - medicínske centrum
MEDIcenter, s.r.o., Letná 49, Spišská Nová Ves

nad reštauráciou NOSTALGIE, tel.: 0949 605 425

FORMOVANIE
POSTAVY ?

VITAJTE V NOVÝCH PRIESTOROCH
CK ABELO

Nájdete nás na 
Štefánikovom námestí 10

(Dom služieb)
v Spišskej Novej Vsi

tím ABELO
Ing. Zuzana Kóšová

www.abelo.sk

MDDr. Peter Pitorák

OZNAM
STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

Špitálska 9, 054 01 Levoča

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:
TEL. Č.: 0950 788 223

E-MAIL: levodental@gmail.com

NOVOOTVORENÁ STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

PREVENTÍVNE PREHLIADKY, STOMATOLOGICKÉ OŠETRENIE,
DENTÁLNA HYGIENA 

PRIJÍMA PACIENTOV DO EVIDENCIE
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Kontakt: 0903 900 661

Vyšná Hať 
nové bývanie

» » 

Predaj pozemkov 
„PRI VYŠNEJ HATI“

Voľné pozemky 
s inžinierskymi sieťami

INZERCIA
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PREDÁM / PRENAJMEM
 � Dám do prenájmu 1-izb. byt na sídl. Tarča v SNV. Kontakt: 0904 497 602, 

volať po 18.00 h.
 � Dám do prenájmu 2-izb. byt s balkónom na I. posch., sídl. Tarča oproti hasič-

skej stanici, čiastočne zariadený, veľmi teplý, plastové okná, nutné vidieť. Cena 
300 € s energiami. T.: 0902 101 150.

 � Predám veľký, slnečný 4-izb. byt s balkónom na sídl. Východ v SNV. Byt je 
čiastočne zrekonštruovaný (plastové okná, podlahy, murovaná kúpeľňa). Cena 
dohodou. RA nevolať. Informácie na tel. č. : 0903 634 778.

 � Predám dvojgeneračný rodinný dom za výhodnú cenu v SNV, dobrá lokalita 
v časti Ferčekovce, Šarišská 25. Informácie na tel. č. : 0902 149 720.

 � Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti Červený jarok. V  spodnej 
časti záhradkárskej osady preteká potok. T.: 0903 621 805, 0911 693 447.

 � Predáme záhradku v oblasti Červený jarok. Murovaná chatka 16 m2, pivnica, 
kuchyňa, podkrovie, elektr. 220, 380 W. Dobrý prístup autom. T.: 0908 084 093, 
0908 164 235.

 � Predám záhradku na sídl. Tarča v SNV s drevenou chatkou - kôlňou na nára-
die. RK, prosím, nevolať. T.: 053/446 66 60, 0915 275 512.

 � Predám roľu v Harichovciach v blízkosti rodinných domov o rozlohe 2 126 m2 
- cena 20 €/m2. Predám tiež menší lis cca 5 l na záhradné ovocie, nový - cena 
60 €. T.: 053/449 62 00.

 � Predám garáž pri židovskom cintoríne v 2. uličke. Elektrina + montážna jama 
+ pivnica. Cena dohodou. T.: 0905 838 545.

 � Predám klavír - piano Rösler. Miesto odberu - Levoča. T.: 0908 970 543.
 � Predám * nábytok  – čierno-sivá kombinácia, vhodný do študentskej izby 

(skrinková zostava - 6 ks + 1 skriňa) * váľandu rozťahovaciu (modrá) s úložným 
priestorom * kožené čierne kreslo * písací stolík * dvere interiérové (sklenená 
výplň + hnedé drevo, 80 cm). Všetko v zachovalom stave, odber možný ihneď. 
Dopravu zabezpečím. Cena dohodou. Volať cez deň - 0911 207 869.

 � Predám automatickú práčku ELEKTROLUX 10120 W. Plnená zhora. Cena - 
50 €. T.: 0944 056 517.

 � Predám pánsky/chlapčenský bicykel asi 17-ročný, zachovalý - zn. OLPRAM 
Spider za 30 € a dámsky tiež asi 17-ročný, zachovalý, málo využívaný, zn. IROK 
DNP 26“ za 60 €. T.: 0944 174 430.

 � Predám kožené jazdecké topánky ako nové, číslo 36 - cena 15 € * a čínske-
ho škrečka len do dobrých rúk, spolu s klietkou - cena 10 €. T.: 0903 032 863.

KÚPIM / PRÁCA
 � Kúpim garáž v SNV. T.: 0903 187 675.
 � Firma KZmont hľadá montážnych pracovníkov (živnostníkov) na regá‑

lové montáže do zahraničia. Plat cca 8 € na hodinu. Cesta zaplatená. V prí‑
pade záujmu volajte: 00420 604 225 877, 0949 266 155.

 � REŠTAURÁCIA VENUŠA, Zimná 93, Sp. Nová Ves PRIJME do pracov‑
ného pomeru UPRATOVAČKU (najlepšie dôchodkyňu). Bližšie informácie 
priamo na prevádzke.

RÔZNE
 � NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a  je práve nedeľa? Rozbi‑

tý displej? Profesionálny servis PC a  kancelárskej techniky  u  vás doma 
24 h/7dní  v  týždni za prijateľné ceny. Inštalácia Windows! Opravy note‑
bookov! Inštalácia a  nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či 
zmazaných dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PRE‑
HLIADKA U VÁS ZA 1 €! Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! E‑ma‑
il: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu

 � MASÁŽE MAŤKA / PLAVÁREŇ ‑ SAUNA SNV ponúka novinku * indickú 
antistresovú masáž hlavy a  krku ‑ 12 € * relaxačno‑liečivú BREUSSOVU 
MASÁŽ ‑ regeneruje stavce a platničky ‑ 14 €. Na internáte pri Hotelovej 
akadémii ponúkame bylinkovú * medovú * lymfodrenáž. T.: 0904 325 343.

 � OCEŇOVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ (bytov, domov, pozemkov, priemysel‑
ných stavieb, hál a. i.) pre účely hypotéky, dedičstva, exekúcie, vysporiada‑
nia, vecných bremien a pod. Ing. Leoš Kopecký ‑ 0907 578 922.

 � NOVAVES,  s.  r.  o. STAVBY A  REKONŠTRUKCIE. Naše referencie na 
www.nova‑ves.sk. T: 0948 681 133.

 � OPRAVA ELEKTR. RUČNÉHO NÁRADIA renomovaných značiek 
BOSCH ‑ HILTI ‑ DEWALT ‑ NAREX ‑ MAKITA, a i. / PREDAJŇA ‑ NÁRADIE 
EXTRA, Fabiniho 10, SNV (pri žel. stanici ‑ budova RESA).

 � STAVEBNÉ PRÁCE ‑ REGEC PETER. Prestavba bytového jadra na kľúč 
od 2 800 €, sociálne kúpeľne, zatepľovanie, všetky stavebné práce, montáž 
teplovzdušných krbov. Rezanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy 
pri kúpe materiálu až do 20 %. T.: 0903 373 486.

 � ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie, s. r. o. za bezkon‑
kurenčné ceny, akékoľvek zmeny v, s. r. o., založenie živnosti, zápis do‑
pravcov do ORSR, predaj READY MADE, s. r. o., zlúčenie spoločností, atď. 
spoločnostiSRO.sk, TIMID, s. r. o., Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra 
bankou), SNV. T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

 � Ponúkame vám NATOČENIE a PROFI NAFOTENIE svadby vo FULL HD 
KVALITE. CENA od 250 €. Urobíme Váš deň pre Vás nezabudnuteľným.  
FB/Alfavideo. T.: 0944 684 303.

 � Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE: www.rekonstrukcie.eu / 
fb.rekonstrukcie.eu / T.: 0917 562 510.

 � Nenechajte vaše deti dýchať roztoče! Ponúkame Vám HĹBKOVÉ TEPO‑
VANIE A ČISTENIE interiérov a kobercov. AKCIA ‑ nový rok ‑ rohový gauč 
od 20 € s profi Kärcher príslušenstvom. T.: 0944 684 303.

 � Vedenie JEDNODUCHÉHO a  PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA, MZDY, 
PERSONALISTIKA, DAŇOVÉ PRIZNANIA. T.: 0905 426 600.

 � MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNÝCH KRYTÍN za rozumnú cenu po‑
núkajú klampiari a tesári z Jamníka. Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť 
zákazníka zaručená. T.: 0905 539 419 – Tomáš Jančík.

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

 � ALTÁNKY, TERASY, PRÍSTREŠKY NA AUTÁ, klampiarske práce, zaria‑
denia altánkov, drevené podlahy, atď. Pozri foto na FB ‑ Rusticstyle Artorius. 
T.: 0948 026 248.

 � MAĽUJEME BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PRIESTORY ‑ interiéry a exteriéry. 
Máme dlhoročné skúsenosti. Zameriavame sa na detaily a čistotu preve‑
denej práce. T.: 0948 823 223.

 � Čistenie kobercov, sedačiek, podláh, postelí a upratovacie práce pod‑
ľa dohody. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS. T.: 0903 100 508, 
0903 661 891 * www.upratovaniesnv.sk

 � KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn ‑ Hutnícka 10, SNV, 0905 388 917 ‑ Gél 
lak nechty * Trvalá na riasy * Chemický píling * Líčenie (denné, svadobné, 
večerné) * Mikrodermabrázia * Ultrazvukové čistenie pleti * Darčekové po‑
ukážky * Aplikácia trsov * ďalšie služby.

 � Potrebujete masáž? Príďte ‑ robím klasickú * športovú * lávové kame‑
ne. „MASÁŽNE SLUŽBY EVA“ ‑ Zimná 50, SNV (vedľa Domina, vzadu vo 
dvore). Objednávky len cez sms, WhatsApp. T.: 0907 082 805.

 � POSTREKY OVOCNÝCH STROMOV * HUBENIE HLODAVCOV a obťažu‑
júceho HMYZU ponúka Klein DDD – asanačná služba, Pribinova 93, Smižany. 
T.: 0908 134 296, 0905 596 925.

 � TEPOVANIE BUBLINKA ‑ tepujem PROFESIONÁLNYM STROJOM (3x 
procesy čistenia) hĺbkovým spôsobom ‑ sedačky, koberce, postele, mat‑
race… + UMÝVAM OKNÁ a UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. T.: 0905 511 616.

 � ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE V  NOVOSTAVBÁCH * rekonštrukcia 
starých elektrických rozvodov * výmena ističových skríň vrátane dodávky 
elektroinštalačného materiálu. Pre ďalšie info nás prosím kontaktujte na 
0950 425 945.

 � SOVAT SOUND – diskotékové hudobné produkcie * svadby, stužkové 
slávnosti, plesy, rodinné a firemné oslavy * verejné hud. produkcie * ozvu‑
čovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí * prenájom zvu‑
kovej a svetelnej techniky. T.: 0905 554 394, e‑mail: sovatsound@gmail.com

 � MASÁŽE, Zimná 102, SNV * Bolí vás chrbát? Máte sedavé alebo na‑
máhavé zamestnanie? Doprajte si kvalitnú masáž. T.: 0917 507 854, 
www.masazesnv.sk

 � HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých druhov matracov, postelí, 
kobercov a  iných čalúnených nábytkov v  2 fázach. 1. Čistenie do hĺbky 
niekoľkých cm na sucho. 2. Čistenie na mokro špeciálnym čistiacim pros‑
triedkom. T.: 0949 353 731.

 � MASÁŽE, Šafárikovo nám. 3, SNV ‑ sídl. MIER * Pozývame vás do novoo‑
tvorených priestorov, v ktorých ponúkame masérske služby certifikovanými 
masérmi. Tešíme sa na vašu návštevu. T.: 0918 272 005, www.masazesnv.sk

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

• pletivá + príslušenstvo  
- široký sortiment

• plastové okná a iné  
- priamo k odberu  
i na objednávku

BAZÁR 
STAVEBNÍN
NAJKA

za najlepšie ceny ✓

Odborárov 30
pri železničnej 

stanici

053/442 82 09, 0903 638 459
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www.5rokovpohody.sk

Užívajte si pohodu s modelmi ŠKODA.
Využite najpohodovejšiu ponuku benefitov k obľúbeným vozidlám ŠKODA. 5 rokov pohody, to je 5 rokov Záruka, 5�rokov Servis, 
Bezúročné financovanie*, bohatá výbava Paket plus a�k�vybraným modelom vám pribalíme aj zimné komplety. S balíkom výhod 5 rokov 
pohody môžete ušetriť až 1 500 € a to je ďalší dobrý dôvod rozhodnúť sa pre niektorý z modelov ŠKODA.

Balík 5 rokov pohody – presný obsah ponuky/balíka na vybraný model získate u autorizovaného predajcu značky ŠKODA. * Reklama od VWFS. 
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA a RAPID: 4,0 – 4,9 l/100 km, 101 – 115 g/km. Ilustračné foto. 

O VAŠE AUTO SA 
 POSTARÁME 
  5 ROKOV

210x297 5rokov dealer.indd   1 09/03/2018   11:43

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0903 645 111, 0911 645 111, www.autoves.sk


