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ĎALŠIE CESTY V NOVOM ŠATE

„Mesto začalo s plánovanou rekonštrukciou miest-
nych komunikácií na Fabiniho, Levočskej a Rad-
linského ulici, na sídlisku Mier sú to Trieda 1. mája 
a Ulica Z. Nejedlého. V prvej etape boli vyfrézované 
pôvodné asfaltové krycie vrstvy. V druhej etape zho-
toviteľ zrealizuje výškovú úpravu poklopov, doplnenie 
odvodňovacích žľabov. V septembri by mala byť zre-

alizovaná ložná a krycia asfaltová vrstva jednotlivých 
komunikácií,“ uviedol vedúci oddelenia výstavby a do-
pravy MsÚ Ing. Peter Susa. Zároveň požiadal občanov 
o trpezlivosť: „Prosíme občanov o strpenie obmedzení 
spôsobených touto investíciou. Veríme, že konečný 
efekt prevýši tieto negatíva a prispeje k skvalitneniu 
dopravnej infraštruktúry mesta,“ dodal P. Susa. (tre)

Napriek tomu, že je leto obdobím dovoleniek, práce na rekonštrukcii mestských 
komunikácií neprestávajú ani v tomto období. V júli a auguste prišli na rad ulice 
v centre mesta i na sídliskách. Rekonštrukcia je rozdelená do troch etáp. Celkovo 
mesto investovalo do obnovy komunikácií 330 tisíc eur.

27. – 31. júla prebiehal v Sp. Novej Vsi 
v poradí už 8. ročník Graffiti Spiš. V rámci 
neho svoje umenie predviedli writeri Krea, 
Slamka, Grint a Fuser. Tentoraz skrášľovali 
múr vojenských kasární pri Hornáde.

GRAFFITI SPIŠ

Mesto Spišská Nová Ves už niekoľko rokov sprístupňuje 
voľné plochy sprejerom, ktorí dostávajú priestor na pre-
zentovanie svojej tvorby. Po železničnom podchode, 
garážach na sídl. Západ, ihrisku na sídl. Východ či pre-
chodovej chodbe v MŠ na Ul. P. Jilemnického tentoraz 
skrášľovali múr vojenských kasární pri Hornáde. „Akcia 
mala veľmi pozitívny ohlas, zatiaľ asi najväčší, čo sme 
mali. Ľudia chodili okolo, obdivovali a vyjadrili skla-
manie, keď sme im povedali, že nebude skrášlený 
celý múr až po koniec. Je to ešte viac frekventovanej-
šie miesto ako podjazd. Denne ich tu prešlo asi cca 
300 a každý mal pozitívny postoj k tomu, že sa múr 
skrášľuje. Som prekvapený z nadšenia starších ľudí. 
Dokonca majitelia garáží sa pýtali, či im nemôžeme aj 
ich garáže spestriť,“ vyjadril sa k priebehu akcie writer 
Ľuboš Bukovinský, alias Krea.
Múr vojenských kasární sa tak v priebehu niekoľkých 
dní zmenil na netradičné umelecké dielo. Tohtoročným 
motívom bol šport. „Použili sme pestré farby, pozi-
tívne a veselé. Ako podklad sme zvolili tmavú paríž-
sku modrú a do toho pestré motívy,“ doplnil na záver 
Ľ. Bukovinský. Eda, foto: Ľ. Bukovinský
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V úvode augusta bola letná verzia zľavovej karty prezentovaná širokej verejnosti formou 
propagačnej kampane. „Týždeň podpory Karty do raja“ prebiehal od 4. do 11. augusta. 
V rámci kampane maskot OOCR Slovenský raj – škriatok Šťastík - odprezentoval kartu 
v Dobšinskej ľadovej jaskyni, na Čingove, Podlesku a aj u nás v Spišskej Novej Vsi. 
„Veríme, že Karta do raja sa stane čím ďalej, tým viac žiadanejšou a že i vďaka nej pritiah-
neme do Slovenského raja veľké množstvo nových, ale i stálych návštevníkov,“ uviedla 
v tejto súvislosti predsedníčka predstavenstva OOCR Slovenský raj Mgr. Erika Oravcová.
Zľavová karta svojmu držiteľovi umožňuje čerpať vopred dohodnuté zľavy na služby 
a produkty zmluvných partnerských zariadení, výletných miest a atrakcií. Platnosť 
karty je 12 mesiacov odo dňa jej vydania, s možnosťou následného predĺženia aj na 
ďalšie obdobie. 
Držiteľom karty môže byť osoba vo veku 15 a viac rokov. Na predajnom mieste jej 
po vyplnení registračného formulára bude vydaný platný originál karty a aktivované zľavy. 
Karta je síce neprenosná na tretiu osobu, držiteľ karty však pri registrácii môže ako spo-
luužívateľov karty zaregistrovať aj členov svojej rodiny vo veku do 14 rokov vrátane 
(napr. svoje deti). Tým pádom si pobyt v destinácii a s ním spojené zľavy naplno užíva celá 
rodina. Karta je dostupná za predajnú cenu 9,90 eur, druhú kartu si rodina môže zakúpiť 
len za 4,00 eur (v zmysle aktuálne platného cenníka).
Ak máte o kartu záujem, navštívte Turistické informačné centrum na Letnej 49, ktoré 
je jedným z autorizovaných predajných miest.

Príležitosť k spolupráci
Zaujímavú príležitosť prilákať turistov k sebe alebo do svojho zariadenia formou zľavy alebo 
akciovej ponuky vytvára Karta do raja pre všetkých záujemcov z radov podnikateľských 
subjektov, kultúrnych, voľnočasových alebo iných inštitúcií, ktorí majú záujem za-
pojiť sa do tohto systému. Ak vás tento koncept zaujal a chceli by ste sa pridať k tým, 
ktorí už v ňom sú zapojení, neváhajte kontaktovať OOCR Slovenský raj e-mailom na adresu: 
info@vraji.sk alebo oocr@vraji.sk.
Bližšie informácie o karte a aktuálny zoznam poskytovateľov zliav je k dispozícii na weboch 
www.kartadoraja.sk, www.slovenskyraj.eu alebo sa informujte priamo v našom Turis-
tickom informačnom centre. 

Ing. Lucia Kormošová, referát cest. ruchu a zahr. vzťahov, MsÚ
foto: OOCR Slovenský raj

Fungujúci a v praxi overený projekt môžu prihlásiť do 
2. ročníka súťaže podnikatelia, ktorí pôsobia v tejto 
oblasti. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré verí, že sú-
ťaž prispeje k zvýšeniu kvality služieb v cestovnom 
ruchu.
„Vyhlásením tejto súťaže chceme zviditeľniť pozitívne 
zmeny rozvoja cestovného ruchu, ktoré vedú hlavne 
k zvýšeniu záujmu o slovenské destinácie. Chceme, 
aby na trhu boli také produkty, ktoré najviac uspokoja 
potreby klientov na Slovensku a urobia cestovný ruch 
atraktívnejším, zaujímavejším a konkurencieschopnej-
ším,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja František Palko. Podľa 
Palka sa práve v cestovnom ruchu vždy dá niečo nové 
vymyslieť, lebo inovačné aktivity v cestovnom ruchu sú 

takmer bez limitov.
Porota bude hodnotiť prínos pre rozvoj cestovného 
ruchu, jeho atraktivitu, komplexnosť ponuky, konku-
rencieschopnosť, návštevnosť, použitie vhodných 
marketingových postupov a schopnosť spolupráce. 
Hodnotiaca komisia vyberie a ocení tri najúspešnejšie sú-
ťažiace subjekty.
Do uzávierky súťaže ostáva ešte pol roka (10. decem-
ber 2015). Bližšie informácie, ako aj štatút súťaže sú uve-
rejnené na webovej stránke ministerstva www.mindop.sk  
v záložke Cestovný ruch, priamy link: http://www.tele-
com.gov.sk/index/index.php?ids=158396.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien 
víťazom sa uskutoční v rámci medzinárodného veľtrhu 
cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave. 
Minuloročnými víťazmi sa stali podnikatelia z rôznych ob-

lastí. Cenu ministra získal Hotel Ondava za projekt cezhra-
ničného charakteru s prezentáciou historických udalostí 
na Dukle roku 1944 v modernej podobe. Ďalším víťazom 
bolo Skicentrum Košútka, ktoré organizuje napríklad Me-
dzinárodný festival „Gazdovanie na hriňovských lazoch“ 
a snaží sa o celoročné využitie lyžiarskeho strediska. Od-
menená bola aj Regionálna agentúra pre cestovný ruch 
Banská Bystrica za projekt systemizácie hodnôt v cestov-
nom ruchu s jeho následným označením na regionálnej, 
národnej i svetovej úrovni. Projekt má byť patentovo chrá-
nený a je využiteľný pre celú Európu. Sekcia cestovného 
ruchu na ministerstve udelila vlani cenu aj spoločnosti 
Shell za projekt identifikácie najkrajších slovenských mo-
toturistických ciest.

Martin Kóňa, hovorca Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Sčítavanie turistov prebiehalo 30. júla len na turis-
tických chodníkoch. Nie sú v ňom teda zahrnutí náv-
števníci nachádzajúci sa v ubytovacích, reštauračných 
a iných zariadeniach. „Celkovo sa sčítavalo na osem-
nástich turistických chodníkoch, ktorými sa vstupuje 
do Slovenského raja, a to v čase medzi 8.00 a 16.00 
hodinou. Sledoval sa počet návštevníkov, počet náv-
števníkov podľa časových intervalov a podľa národ-
nosti, z čoho sa vypočítala letná denná návštevnosť,“ 
vysvetlila Ing. Katarína Škorvánková zo Správy Národ-
ného parku Slovenský raj.
V uvedený deň Slovenský raj navštívilo celkom 
3 965 ľudí. Oproti roku 2014, kedy sem zavítalo 
2 800 návštevníkov, ide o nárast až o 40 %. Naj-
vyššia návštevnosť bola zaznamenaná na turistických 
chodníkoch Prielom Hornádu (25 % návštevníkov), Su-

chá Belá (23 % návštevníkov), Dobšinská ľadová jaskyňa 
(20 % návštevníkov), Piecky (6 % návštevníkov), Zejmar-
ská roklina (5 % návštevníkov) a ostatné turistické chod-
níky mali návštevnosť pod 5 %. „Oproti roku 2014 sa 
zvýšila návštevnosť na turistickom chodníku Prielom 
Hornádu približne o štyri percentá a poklesla návštev-
nosť v Dobšinskej ľadovej jaskyni zhruba o päť per-
cent,“ doplnila ďalej Ing. K. Škorvánková. 
V priebehu dňa sa najviac návštevníkov (44 %) 
v Slovenskom raji nachádzalo v čase od 10.00 do 
12.00 hod. O niečo menší počet turistov zavítal do 
národného parku od 9.00 do 10.00 hod. (15 %) a od 
12.00 do 13.00 hod. (14 %). Výraznejší pokles návštev-
níkov bol zaznamenaný od 13.00 do 15.00 hod. (9 %). 
Najmenej ľudí navštívilo Slovenský raj v čase od 8.00 
do 9.00 hod. a od 15.00 do 16.00 hod. (po 4,5 %).

V rámci denného letného sčítavania sa sledovalo aj ná-
rodnostné zloženie turistov. Najvyššiu návštevnosť 
mali už tradične Slováci, a to 43 %, čo predstavuje 
oproti predošlému roku nárast o 65 %. Hneď za nimi sú 
Česi s návštevnosťou 23 %, čo je na úrovni roka 2014. 
Pokles oproti predchádzajúcemu roku až o 64 % bol 
zaznamenaný v prípade Poliakov, ktorých bolo 16 %. 
V prípade Nemcov a Maďarov bola zaznamenaná náv-
števnosť približne po 4,7 %. Z Izraela navštívilo Slo-
venský raj 3,5 % turistov a 1,1 % z Holandska. „Iné 
národnosti tvorili spolu zhruba 4 percentá, najviac 
Litva, Lotyšsko, Estónsko, Veľká Británia, Belgicko, 
Rusko, Francúzsko a USA. Zaujímavosťou boli náv-
števníci z Filipín, Peru, Austrálie a Kanady,“ dodala na 
záver Ing. K. Škorvánková.
 Edita Gondová 

SPRAVODAJSTVO

KARTA DO RAJA 
S LETNOU PONUKOU

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU INOVÁCIU 
V CESTOVNOM RUCHU 2015

NÁVŠTEVNOSŤ SLOVENSKÉHO RAJA 
STÚPLA TAKMER O POLOVICU

Po úspešnej zimnej verzii naplnila Oblastná organizácia cestov-
ného ruchu Slovenský raj tzv. „Kartu do raja“ i letnými zľavami 
a výhodami pre návštevníkov tejto krásnej destinácie. 

Podnikatelia, ktorí vedia, ako zatraktívniť a zviditeľniť seba a Slovensko pre turistov, sa 
môžu prihlásiť do súťaže o najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu na Slovensku.

Správa Národného parku Slovenský raj i v tomto roku uskutočnila denné letné sčítanie návštevníkov Slovenského raja. V rámci neho 
bol oproti minulému roku zaznamenaný nárast turistov až o 40 %.
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Ku koncu júla 2015 navštívilo Turistické informačné 
centrum v Sp. Novej Vsi spolu 8 199 návštevníkov zo 
43 krajín celého sveta. V porovnaní s rovnakým obdo-
bím minulého roka ide o nárast o 118 osôb. Z uvedeného 
počtu väčšiu polovicu návštevníkov tvorili Slováci. Čo sa 
týka iných národností, prevažná časť turistov bola z Čes-
kej republiky, Nemecka, Poľska, Bieloruska, Maďarska, 
Holandska a anglicky hovoriaci turisti. „Zaznamenali sme 
nárast návštevníkov nielen z Izraela, ale každý rok k nám 
prichádza viac a viac Slovákov. Ku koncu júla ich k nám 
prišlo o 194 viac ako v minulom roku. Najviac pozornosti 
pútali návštevníci z Kirgizska, Kolumbie, Južnej Kórei či 
Spojených Arabských Emirátov. Väčšinou to boli štu-
denti, ktorí sem prišli na pozvanie svojich slovenských 
spolužiakov alebo priateľov zo školy,“ informovala Ing. 
Jana Barbuščáková z Turistického informačného centra.
Počas návštevy nášho mesta sa najviac informovali 
ohľadom možností turistiky v Slovenskom raji. Zaujímali 
ich tipy na turistické trasy, okruhy, cyklotrasy, možnosti na 
kúpanie, dopravné spojenia, otváracie doby kultúrno-his-
torických pamiatok v meste a okolí, ZOO, kúpaliska, atď. 
„Nakoľko sa zvýšil počet rodín s malými deťmi, takmer 
každý deň sme museli riešiť otázky typu, čo môžeme 

robiť s deťmi alebo kam s nimi ísť, keď prší. Tiež si často 
pýtajú odporúčanie na dobrú reštauráciu v meste, na 
slovenskú kuchyňu, detské menu, detské kútiky a po-
dobne,“ doplnila ďalej Ing. J. Barbuščáková.
Turistické informačné centrum, okrem iného, tiež pravi-
delne zabezpečuje výstupy na našu najvyššiu kostolnú 
vežu na Slovensku. Ku koncu júla ju navštívilo spolu 
2 521 osôb, čo je o 608 ľudí viac ako za rovnaké obdo-
bie predošlého roka. „Z celkového počtu bolo 536 ne-
platiacich osôb. Napríklad počas Dní humoru na Spiši 
vystúpilo na vežu bezplatne 177 osôb. Počas nočných 
prehliadok ju navštívilo 60 návštevníkov,“ spresnila Ing. 
J. Barbuščáková. 
Horúce letné počasie sa priaznivo odzrkadlilo aj na náv-
števnosti našej zoologickej záhrady. Od začiatku roka 
ju navštívilo spolu 66 016 ľudí, čo je až o 4 253 viac 
ako v minulom roku. „Ak sa bude návštevnosť naďalej 
vyvíjať rovnako, mali by sme dosiahnuť rekord pri porov-
návaní od roku 2007,“ uviedla v tejto súvislosti riaditeľka 
ZOO Ing. Jana Dzuriková.
Turistická sezóna bude v zoologickej záhrade pokračovať 
až do októbra, kedy je pre návštevníkov pripravená tra-
dičná akcia. „18. októbra pozývame všetkých na Stra-

šidelnú noc. Začíname o 16.00 hodine vydlabávaním 
tekvíc, medzi tým bude sprievodný program pre deti, 
potom vyžrebovanie a ocenenie masiek a vydlabaných 
tekvíc. Chýbať nebude lampiónový sprievod. Ten, kto 
bude mať masku, lampión alebo tekvicu, bude mať po 
16.00 hodine vstup do ZOO voľný. Brány ZOO sa zatvá-
rajú o 18.00 hodine,“ informovala ďalej Ing. J. Dzuriková.
Zvýšený počet horúcich letných dní sa priaznivo podpísal 
aj pod návštevnosť letného kúpaliska. Do konca júla ho 
navštívilo celkovo 33 282 ľudí, čo je až o 10 494 viac 
ako za rovnaké obdobie v minulom roku, ktoré však z po-
veternostného hľadiska bolo nepriaznivé. „Návštevnosť 
dosiahla úroveň, akú sme plánovali. Extrémne vysoké 
teploty spôsobili pravdepodobne skutočnosť, že sme 
nemali problém s kapacitou kúpaliska, ako to bolo naprí-
klad v roku 2013, keď sme museli uzatvoriť areál kúpa-
liska,“ zhodnotil riaditeľ Správy telovýchovných zariadení 
Ján Magdoško.
Obľúbeným miestom trávenia voľného času pre rodiny 
s deťmi sa stalo tiež detské dopravné ihrisko, ktoré je 
pravidelne počas prázdnin poskytované bezplatne. Po-
čas júla ho v tomto roku navštívilo približne 1 500 detí.
 Edita Gondová

 Sídlisko Mier patrí medzi najväčšie mestské časti, 
vznikalo od 70-tych rokov a jeho rozvoj vyžaduje 
značné úsilie a finančné prostriedky. Ktoré problémy 
trápia obyvateľov sídliska Mier a odzrkadlili sa v hlav-
ných úlohách mestského výboru č. 4?
„Obyvateľov sídliska Mier trápia tie isté problémy ako oby-
vateľov ostatných sídlisk nášho mesta. Sú to nekvalitné 
komunikácie, nekvalitné chodníky, nedostatok parkova-
cích miest, vyčíňanie tzv. sprejerov a niektoré ďalšie. Na 
príprave hlavných úloh sa podieľajú všetci členovia MsV 

tým, že dávajú návrhy na riešenie. Na tvorbe plánu sa 
v poslednom období podieľajú aj občania sídliska, ktorí 
so svojimi návrhmi pravidelne navštevujú rokovania MsV, 
ktoré sa konajú vždy druhý pondelok v mesiaci. V tomto 
roku je hlavnou úlohou v oblasti komunikácií rekonštruk-
cia na Triede 1. mája a Nejedlého ulici, ktorá v tomto ob-
dobí práve prebieha.“

 Otázka komunikácií je všeobecne dôležitým aspek-
tom života nášho mesta. V poslednej dobe je však 
možno väčší tlak na vznik nových parkovacích miest. 

Kde takéto miesta vzniknú a nebudú na úkor zelene 
či športovísk?
„Problém parkovacích miest sa darí úspešne riešiť. Vybu-
dovali sa parkoviská na Nejedlého, Krčméryho a Wolkero-
vej ulici, aj na Matuškovej ulici. V ďalšom období sa počíta 
s dokončením parkovacích miest pri MŠ Nejedlého ul. 
Ani jedno parkovacie miesto na sídlisku nevzniklo na úkor 
zelene alebo športoviska. Riešime aj detské ihriská, tie 
sa, hlavne v nočných hodinách, stávajú terčom nájazdov 
mladých tínedžerov, ktorí ich poškodzujú. Napríklad na ih-
risku za Bezručovou ulicou zničili dve hojdačky. Vážnym 
problémom je neporiadok okolo kontajnerov na sklado-
vanie TKO. Aby sa priestor okolo kontajnerov poľudštil 
a skrášlil, boli na sídlisku okolo kontajnerov vybudované 
ohrádky. Keďže nie sú ešte všade, bude našou úlohou 
zabezpečiť ich dokončenie.“

 Súčasťou sídliska sú aj oddychové zóny v blízkosti 
Hornádu a komunikácie, ktoré ho spájajú so severnou 
časťou mesta. Plánujete v tejto časti nejaké zmeny?
„Sme radi, že v oblasti Vyšnej hate, známej ako Fľuder, 
vzniká zásluhou iniciatívy mestského úradu a niektorých 
občianskych združení priestor pre relax. Mesto regis-
truje požiadavku, aby bola v dohľadnom čase k tomuto 
priestoru vybudovaná lávka pre peších, tým by sa tento 
priestor stal dostupnejším. Veríme, že v tomto priestore 
sa časom vybuduje aj priestor pre psíčkarov.“
Ďakujeme za rozhovor. (tre)

SPRAVODAJSTVO

PREDBEŽNÁ NÁVŠTEVNOSŤ MESTA

PRIORITOU SÚ KOMUNIKÁCIE, 
KONTAJNERY A ODDYCHOVÉ ZÓNY

Tohtoročné leto patrí medzi najteplejšie v doterajšej histórii. Pozreli sme sa teda na to, aký mal zvýšený počet horúcich dní vplyv na 
letnú turistickú sezónu v našom meste.

O plánoch na zlepšenie života na sídlisku Mier sme sa porozprávali s predsedom mestského výboru (MsV) č. 4 Mgr. Jozefom Kačengom.

Téma zdravého životného štýlu je dnes medzi ľuďmi veľmi populárna. Návo-
dov, ako byť zdravý, je mnoho a každý z nich sa snaží nájsť recept, ako prežiť 
plnohodnotný a zdravý život a cítiť sa fit. Všetko, čo ste chceli vedieť o zdraví 
a o zdravom životnom štýle, sa dozviete, ak navštívite Festival zdravia. 
Na účastníkov čaká ukážka prípravy zdravého jedla pod dohľadom odbor-
níčky na zdravú výživu, ochutnávka najnovších trendov v modernej kuchyni, 
kruhový tréning s profesionálnymi trénermi fitness či spoľahlivé tipy na kva-
litnejší spánok.

Okrem toho si priamo na mieste môžete preveriť svoj zdravotný stav a kondí-
ciu, poradiť sa s lekármi špecialistami, zistiť svoju krvnú skupinu a dozvedieť 
sa viac o darovaní krvi. 
Festival zdravia je unikátny projekt, ktorý sa koná v 24 mestách na Sloven-
sku počas celého augusta a septembra. Vstup na akciu je pre každého 
bezplatný. 

Viac informácií o programe festivalu nájdete na stránke 
www.festivalzdravia.sk.

JEDINÝ FESTIVAL O ZDRAVÍ PRICHÁDZA DO MESTA
Už v stredu 23. septembra zavíta do parku pred Redutou v centre mesta Festival zdravia, ktorý má pre návštevníkov 
pripravený atraktívny program. Každý, kto sa zastaví v „zdravých zónach“, získa mnoho cenných informácií o zdravom 
životnom štýle, o svojom zdravotnom stave a rady, ako sa o svoje zdravie správne starať.
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Uprostred tohtoročného leta boli začaté práce na kom-
plexnej rekonštrukcii najcennejšej svetskej stavby na 
území nášho mesta známej pod názvom Provinčný dom. 
V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že stáročia 
plnil spomínaný objekt pozíciu radnice. V ňom zasadala 
mestská rada, ktorej rozhodnutia ovplyvňovali každo-
denný život Iglovčanov. Z uvedeného dôvodu je primerané 
popri názve Provinčný dom používať na pomenovanie 
spomínaného objektu aj slovné spojenie stará radnica. 
V stredoveku spočiatku zasadala mestská rada v dome 
niektorého z členov mestskej rady. Najstaršie radnice sa 
v našich mestách budovali od 14. storočia. Je pravdepo-
dobné, že práve v spomínanom období, najneskôr však 
v 15. storočí, si Iglovčania na mieste meštianskych do-
mov vybudovali gotickú radnicu. Poloha pre jej výstavbu 
nebola záležitosťou náhodného výberu. Radnica sa bu-
dovala v centrálnej časti námestia, na letnej strane. Popri 
nej prechádzala najdôležitejšia cesta z mesta smerom na 
Levoču. Situácia sa zmenila v 18. storočí. V roku 1774 vy-
tvorila panovníčka Mária Terézia z bývalých zálohovaných 
miest Provinciu XVI spišských miest, ktorej sídlom sa stalo 
naše mesto. Provincia však potrebovala administratívnu 
budovu. Z uvedeného dôvodu sa Iglovčania rozhodli pre-
dať objekt radnice a vystavať novú radnicu uprostred ná-
mestia. V rokoch 1775 – 1776 sa uskutočnila baroková 
prestavba Provinčného domu, ktorej podobu zachytil na 
svojich nákresoch spišskonovoveský staviteľ František 
Bartl v roku 1786. Pre zaujímavosť možno uviesť, že Bart-

lov dom stál na zimnej strane námestia. Provincia XVI spiš-
ských miest zanikla v roku 1876. Znamená to, že objekt 
na Letnej 50 slúžil ako jej sídlo jedno storočie. V ďalšom 
období tu pôsobila finančná inštitúcia – Sporiteľňa XVI 
spišských miest. 
V týchto dňoch sa súbežne s rekonštrukčnými prácami 
uskutočňuje druhá etapa archeologického i stavebno-
-historického výskumu. Podľa slov Ing. arch. Magdy Ja-
novskej sa podarilo odkryť viaceré architektonické 
prvky, ktoré významným spôsobom obohatia naše 
poznanie o stavebnom vývoji tohto objektu. Z rene-
sančného obdobia sa podarilo odkryť sedílie (sedadlá). 
V múroch sa prebúrali viaceré prechody, ktoré boli medzi-
časom zamurované. Veľmi cenné sú staré drevené zá-
rubne. Rovnako v suteréne sa objavili drevené preklady, 
ktorých dobu vzniku preukáže až dendrochronologická 
analýza. Doterajší výskum ukázal, že úroveň terénu go-
tickej zástavby nášho mesta bola podstatne nižšia 
ako je tomu dnes. Pokračujúce archeologické bádania 
spresnia aj tento údaj.
Cieľom rekonštrukčných prác bude v rámci možností 
prinavrátiť objektu jeho podobu po poslednej baro-
kovej prestavbe z rokov 1775 – 1776, teda z obdobia 
prvých stavebných úprav Provinčného domu. V roku 
2016 je plánovaná inštalácia nových expozícií, ktoré by 
mali postupne zaplniť priestory zrekonštruovaného ob-
jektu.

Miroslav Števík, foto: Monika Dobšinská 
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OZ činnosti OR PZ v SNV
Poverený príslušník ODI OR PZ SNV z prečinu 
ohrozenie pod vplyvom návykovej látky obvinil ml. 
J. K., bytom Smižany, ktorý 10. 7. 2015 ako ne-
vodič - bez vodičského oprávnenia - viedol osob-
né motorové vozidlo po parkovisku na Ulici Pavla 
Suržina v obci Smižany. Pri cúvaní z parkovacieho 
miesta narazil zadnou časťou do pravej prednej 
časti zaparkovaného vozidla Audi A4. Po výzve 
policajta k vykonaniu dychovej skúšky elektronic-
kým prístrojom Alcotest Dräger 7410 bola u vodiča 
nameraná hodnota 0,66 mg/l alkoholu v dychu. 
K zraneniu osôb nedošlo.

Na OO PZ SNV oznámil L. P. N., občan Poľska, že 
doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 11. 7. 2015 
do 12. 7. 2015 v katastri obce Smižany, lokalita 
Čingov, rozzipsoval otvor tam rozloženého stanu 
a následne z neho počas spánku ukradol kapsičku, 
v ktorej bola finančná hotovosť 300 € a 250 poľ-
ských zlotých, fotoaparát Fujifilm S 200 a 2 ks ba-
teriek do telefónu, ktoré sa nachádzali pri hlave po-
škodeného. Bola mu tak spôsobená celková škoda 
krádežou 490 €. Poverený príslušník OO PZ SNV 
v danej veci začal trestné stíhanie vo veci za prečin 
krádež v súbehu s prečinom porušovanie domovej 
slobody.

13. 7. 2015 oznámil M. Č., že 13. 7. 2015 na Slád-
kovičovej ul. doposiaľ neznámy páchateľ neziste-
ným spôsobom a predmetom otvoril a následne 
vošiel cez zadné dvojkrídlové dvere do linkového 
autobusu značky IVECO Crossway bielej farby, 
kde odcudzil čiernu koženú peňaženku, ktorá bola 
položená v priehradke po ľavej strane vodiča. Uve-
deným skutkom pre poškodeného M. Č. spôsobil 
škodu vo výške 438 €. Poverený príslušník OO PZ 
SNV v danej veci začal trestné stíhanie za prečin 
krádež.

Poverený príslušník ODI OR PZ SNV z prečinu 
ohrozenie pod vplyvom návykovej látky obvinil J. K. 
zo SNV, ktorý 14. 7. 2015 po predchádzajúcom 
požití alkoholických nápojov s 0,78 mg/l alkoholu 
v dychu, t. j. 1,65 promile alkoholu v krvi, viedol 
motocykel zelenej farby Babetta, ktorého je vlast-
níkom, po ceste číslo II/533 v 41,20 km v obci No-
voveská Huta na Hnileckej ceste v smere na obec 
Hnilčík. 

Na OO PZ SNV oznámila I. M. zo SNV, že nezná-
my páchateľ 18. 7. 2015 na Gorazdovej ul. pristú-
pil odzadu k tam na lavičke sediacej poškodenej 
I. M. a bez použitia násilia jej ukradol koženú ka-
belku svetlohnedej farby zn. Carpisa, ktorú mala 
položenú na svojich kolenách. Mala v nej mobilný 
telefón, retiazku z chirurgickej ocele, náramok 
z chirurgickej ocele, zväzok dvadsiatich kľúčov, ko-
ženú peňaženku svetlohnedej farby, v ktorej mala 
finančnú hotovosť vo výške 70 €, stravné poukáž-
ky v hodnote 82,50 €, osobné doklady, platobnú 
kartu a kľúč od osobného motorového vozidla. Ne-
známy páchateľ krádežou spôsobil škodu vo výške 
552,50 €. Poverený príslušník OO PZ SNV v danej 
veci začal trestné stíhanie za prečin krádež.

17. 7. 2015 bol dopravnou hliadkou ODI OR PZ 
SNV na Potočnej ul. v smere z Tehelnej ul. zasta-
vený a kontrolovaný vodič L. Š., ktorý viedol osob-
né motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia 
a v čase zákazu činnosti viesť motorové vozidlá 
uloženého trestným rozkazom Okresného súdu 
v SNV. Vodič uvedené vozidlo riadil aj po predchá-
dzajúcom požití alkoholických nápojov s 1,93 mg/l 
alkoholu v dychu, t. j. 4,08 promile alkoholu. Po-
verený príslušník ODI OR PZ SNV L. Š. vzniesol 
obvinenie za prečin ohrozenie pod vplyvom návy-
kovej látky v súbehu s prečinom marenie výkonu 
úradného rozhodnutia. L. Š. bol umiestnený v cele 
predbežného zaistenia OR PZ SNV.

D. B. zo SNV oznámila, že doposiaľ neznámy pá-
chateľ jej 18. 7. 2015 na Radničnom námestí z uza-
tvorenej kabelky, ktorú mala prevesenú cez plece, 
ukradol mobilný telefón. Spôsobil jej tak škodu vo 

SPRAVODAJSTVO

REKONŠTRUKCIA PROVINČNÉHO 
DOMU V PLNOM PRÚDE

Slováci môžu v rámci eGovernmentu cez internet podať 
40 rôznych žiadostí o štátne sociálne dávky, sociálnu pomoc 
a pomoc v hmotnej núdzi. Konzultačno-softvérová spoločnosť 
Softec odovzdala do prevádzky systém elektronických 
služieb občanom, ktorý objednalo Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR. Ako spoločnosť informovala, 
zrýchli sa vybavovanie žiadostí a zníži administratívna záťaž, 
ktorá umožní úradníkom viac sa venovať klientom a práci 
v teréne. Ide podľa nej o prvý agendový systém, ktorý 
bol medzirezortne prepojený s registrom fyzických osôb 
a ktorý má slovenským občanom uľahčiť komunikáciu 
pri žiadaní o akékoľvek štátne sociálne dávky. Systém je 
prístupný z portálu ministerstva práce employment.gov.sk  
a ústredného portálu verejnej správy www.Slovensko.sk.  
K dispozícii je 40 rôznych typov žiadostí o dávky. Pre 

prihlásenie je potrebný elektronický občiansky preukaz, 
tzv. eID, pre elektronické podanie žiadosti so zaručeným 
e-podpisom. „O ten na Slovensku od decembra 2013 už 
požiadalo viac ako 40 000 ľudí. Ďalších takmer milión 
občanov elektronický občiansky preukaz s čipom vlastní, 
ale ešte nepožiadalo o zaručený e-podpis,“ uviedla 
spoločnosť. Po prihlásení sa žiadateľovi vďaka prepojeniu 
s registrom fyzických osôb ukáže žiadosť, o ktorú má záujem, 
prípadne prehľad, aké čerpá dávky zo sociálneho systému, 
a to už s vopred vyplnenými údajmi z registra. 
„Verím, že to zvýši transparentnosť úradných procesov, 
skráti čas potrebný na vybavenie dávky a s postupným do-
budovávaním eGovernmentu odbúra nutnosť osobného 
kontaktu s verejnou správou,“ konštatoval výkonný riaditeľ 
Softec Group Aleš Mičovský. SRAA

OBČANIA MÔŽU ELEKTRONICKY POŽIADAŤ 
O 40 RÔZNYCH ŠTÁTNYCH DÁVOK

Pod Provinčným domom sa nachádzajú rozsiahle pivnice.
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O výške 600 €. Poverený príslušník OO PZ SNV v da-

nej veci začal trestné stíhanie za prečin krádež.

R. H. zo SNV oznámila, že doposiaľ neznámy pá-
chateľ jej 20. 7. 2015 z kabelky, ktorú mala na gau-
či kaderníctva na Hviezdoslavovej ul., ukradol pe-
ňaženku s hotovosťou 400 € a osobnými dokladmi. 
Spôsobil jej tak škodu vo výške 418 €. Poverený 
príslušník OO PZ SNV v danej veci začal trestné 
stíhanie za prečin krádež.

E. R., bytom Nový Smokovec, oznámil, že mu do-
posiaľ neznámy páchateľ 19. 7. 2015 medzi Zim-
nou a Konrádovou ul. z pravého vrecka nohavíc 
ukradol mobilný telefón a finančnú hotovosť 65 €. 
Spôsobil mu tak škodu vo výške 715 €. Poverený 
príslušník OO PZ SNV v danej veci začal trestné 
stíhanie za prečin krádež.

Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 21. 7. 2015 
do 22. 7. 2015 na presne nezistenom mieste ne-
známym spôsobom a predmetom poškodil osobné 
motorové vozidlo zn. BMW. Vytvoril na ňom ryhu 
po celom obvode, pričom poškodil prednú kapo-
tu, predné svetlá, predné blatníky, predné a zadné 
dvere, zadné blatníky a zadný kufor, kde nad pra-
vým svetlometom taktiež vytvoril preliačinu o prie-
mere 10 cm. Poškodenému R. K. zo SNV spôsobil 
škodu vo výške 3 000 €. Vec realizuje OO PZ SNV 
ako prečin poškodzovanie cudzej veci.

Hliadka OO PZ SNV 22. 7. 2015 na základe príka-
zu sudcu Okresného súdu v SNV do výkonu väzby 
eskortovala obv. V. D. zo SNV, ktorý je vyšetrova-
teľom OKP OR PZ SNV trestne stíhaný pre zločin 
týranie blízkej osoby a zverenej osoby. Osoba odo-
vzdaná 22. 7. 2015 v UVV Košice.

Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 22. 
7. 2015 do 4. 8. 2015 na Kolárskej ul. ved-
ľa vchodových dverí do potravín poškodil ne-
zisteným spôsobom krycie sklo a LCD moni-
tor bankomatu. Pre poškodenú spoločnosť 
vznikla škoda 1 000 €. Poverený príslušník OO 
PZ SNV v danej veci začal trestné stíhanie za 
prečin poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky  
všeobecne prospešného zariadenia. 

Doposiaľ neznámy páchateľ 8. 8. 2015 z nezná-
meho miesta zavolal na číslo bývalej zástupkyni 
riaditeľa ZŠ na Hutníckej ul., ktorá sa toho času 
nachádza mimo územia SR a oznámil jej, že: „Na 
Hutníckej č. 16 je bomba.“ Následne túto skutoč-
nosť oznámila 8. 8. 2015 na OO PZ v SNV riaditeľ-
ka školy. Vykonanými opatreniami zo strany polície, 
ktoré trvali viac ako dve hodiny, sa vyššie uvedená 
poplašná správa nepotvrdila. V danej veci povere-
ný príslušník OO PZ SNV začal trestné stíhanie za 
prečin šírenie poplašnej správy. 

Poverený príslušník OO PZ SNV 10. 8. 2015 
z prečinu krádeže obvinil M. V. zo SNV, ktorý 
23. 7. 2015 v predajni s elektronikou ukradol z re-
gálu na predajnej ploche 1 ks epilátor v hodnote 
489 €. Schoval si ho do svojej igelitovej tašky a za 
uvedený schovaný tovar nezaplatil. 

Poverený policajt ODI OR PZ SNV 11. 8. 2015 
z prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej lát-
ky obvinil Ľ. K. zo SNV, ktorý 11. 8. 2015 viedol 
osobné motorové vozidlo po Cintorínskej ulici po 
predchádzajúcom požití alkoholických nápojov 
s najmenej 0,66 mg/l alkoholu v dychu. Vec do-
kumentovaná príslušníkom ODI OR PZ SNV v tzv. 
super rýchlom konaní. Po vznesení obvinenia Ľ. K. 
bol umiestnený do cely predbežného zaistenia.

Polícia žiada občanov v prípade, ak majú po-
znatky k vyššie uvedeným neznámym prípa-
dom alebo inej trestnej činnosti, aby tieto sku-
točnosti oznámili osobne na najbližšom útvare 
PZ alebo linke 158. 

Z činnosti MsP v SNV
Hliadka MsP počas hliadkovej činnosti na Goraz-
dovej ulici našla 18. 7. 2015 o 1.55 hod. na zemi 
sediacu opitú ženu. Žena nemala žiadne vonkajšie 

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová 
Ves je 7 základných škôl a 1 základná umelecká 
škola. Naše základné školy v minulom školskom 
roku navštevovalo celkovo 3 681 žiakov. 
Z uvedeného počtu k nám 14 % detí dochádzalo 
z okolitých obcí. „V tomto školskom roku podľa 
predbežných zistení neočakávame výrazný pokles 
žiakov. Situáciu ohľadom očakávaného vývoja 
počtu žiakov monitorujeme aj v nadväznosti na vývoj 
počtu detí v našich materských školách, a tam sme 
nezaznamenali pokles. Preto predpokladáme, že 
situácia, ktorej sme boli svedkom po minulé školské 
roky, kedy dramaticky počet žiakov klesal, sa už 
nebude opakovať, resp. pokles nebude tak výrazný,“ 
informovala v tejto súvislosti vedúca oddelenia školstva 
mestského úradu Ing. Dana Mrnková.
Niektoré deti zasadnú do školských lavíc v tomto 
školskom roku po prvýkrát. V základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta bolo na 
plnenie povinnej školskej dochádzky zapísaných spolu 
426 detí, čo je o 17 menej ako v minulom školskom roku. 
Uvedený počet sa však ešte môže zmeniť. „Reálny počet 
detí, pre ktoré sa tohto roku v septembri otvoria brány 
základných škôl po prvýkrát, budeme presne vedieť 
až po 15. septembri, kedy sa ukončí štatistický zber 
údajov o počtoch žiakov v školách. Nepredpokladáme 
však výrazné zmeny,“ vysvetlila ďalej Ing. D. Mrnková.
Okrem základných škôl má Mesto Spišská Nová Ves vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj 14 materských škôl 
a 2 detské jasle. Okrem nich sa ešte v meste nachádza aj 
Evanjelická materská škola a 2 súkromné materské 
školy – Alžbetka, n. o., a Brantia. Od septembra v Sp. 
Novej Vsi pribudla aj jedna novinka. Rímskokatolícka 
cirkev biskupstvo Spišské Podhradie otvorila Cirkevnú 
materskú školu, ktorá sa nachádza v budove ZŠ sv. 
Cyrila a Metoda na Markušovskej ceste. Eda

Najväčší zamestnávateľ v našom meste Embraco Slovakia 
prehodnocuje svoju politiku firemného darcovstva. 
„V spolupráci s Nadáciou Pontis sme založili Nadačný 
fond Embraco, s ktorým prichádza otázka, na aké 
projekty by sa mala podpora nášho fondu zamerať. 
Ročne Embraco prehodnocuje viac než 200 listov 
a projektov so žiadosťami o finančnú či materiálnu 
podporu. O všetkých týchto žiadostiach rozhoduje 
Komisia darcovstva zložená zo zamestnancov 
rôznych oddelení Embraca. Radi by sme však dali 
možnosť vyjadriť názory aj ľuďom priamo z mesta, a tak 
ovplyvniť smerovanie našej ďalšej podpory regiónu,“ 
hovorí Emília Gondeková z oddelenia Komunikácie 
a spoločenskej zodpovednosti Embraca.
Medzi najdôležitejšie súčasné projekty podpory komunity 
patrí grantový program pre základné a materské školy 
Cena Embraco za ekológiu, spolupráca so Združením 
rodičov a priateľov diabetických detí Spišiačik, 

podpora Technickej akadémie najmä cestou výbavy 
špecializovaných učební alebo spolufinancovanie 
hokejovej prípravky pre mladé talenty.
Dokopy prispelo Embraco v minulom roku na rôzne 
aktivity pre deti sumou 100-tisíc eur.
Teraz je aj vo vašich rukách, aby ste vyslovili názor, 
v ktorých oblastiach by mal súkromný sektor pomôcť 
s vylepšovaním nášho regiónu pre budúce generácie. 
A ak už máte dokonca aj konkrétnu predstavu, dajte o nej 
vedieť tiež. Je možné, že práve vy sa stanete partnerom 
Embraca pri realizácii svojej vízie pre lepší Spiš. Takže 
naša výzva znie - do konca septembra 2015 nám napíšte 
na e-mailovú adresu komunikacia@embraco.com, aký 
typ projektov či iniciatív pre deti nášho mesta by 
malo podľa vás Embraco v budúcnosti podporovať. 
„Každý názor je dôležitý. Robíme to pre región, preto 
práve priama spätná väzba od ľudí z nášho okolia je pre 
nás najviac smerodajná,“ podčiarkuje E. Gondeková.  

ŠKOLSTVO Z POHĽADU 
DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJA

EMBRACO CHCE PODPORIŤ VAŠE PROJEKTY

TVORÍME SPIŠ PRE ĎALŠIE 
GENERÁCIE

Je tu september a s ním aj začiatok nového školského roka. Prinášame vám preto nie-
koľko zaujímavých informácií z oblasti školstva v našom meste z pohľadu demografic-
kého vývoja.

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Mestskou políciou 
opätovne realizuje projekt s názvom Bezpečnostná 
retiazka II. – rozšírenie bezpečnosti, ktorý je zameraný 
na pomoc starším a osamelým občanom a občanom so 
zdravotným postihnutím. V rámci projektu plánuje mesto 
namontovať 222 ks bezpečnostných retiazok do dverí 
bytov.
Cieľovými skupinami sú seniori starší ako 60 rokov 

žijúci samostatne, seniori starší ako 65 rokov 
žijúci v spoločnej domácnosti a osoby zdravotne 
postihnuté.
Bezpečnostná retiazka bude namontovaná bezplatne na 
vchodové dvere domácností.
Obraciame sa preto na všetkých občanov Spišskej 
Novej Vsi, ktorí spĺňajú uvedené vekové a zdravotné 
kritériá, aby svoj záujem nahlásili na telefónnom 
čísle: 053/41 52 415 alebo na e-mailovej adrese:  
martina.zummerova@mestosnv.sk, prípadne osobne 
na Mestskom úrade, Štefánikovo námestie 1, referát 
rozvoja mesta, Ing. Martina Zummerová, č. d. 310 
(2. posch.) a uviedli svoje meno a priezvisko, rok 
narodenia, príp. ZŤP, adresa a tel. číslo, najneskôr 
do 16. 9. 2015 (vrátane).
S montážou začneme po 16. septembri 2015 a každého 
záujemcu budeme telefonicky kontaktovať.
Koordinátorom projektu bude aj v tomto roku Mestská 
polícia v Spišskej Novej Vsi.

JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP SNV

BEZPEČNOSTNÁ RETIAZKA II 
– ROZŠÍRENIE BEZPEČNOSTI
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YZa menej závažné trestné činy môžu odsúdeným 
súdy vymeriavať aj tresty povinnej práce. Pri ich 
zabezpečovaní spolupracuje so súdmi aj Mesto 
Spišská Nová Ves, kde odsúdení vykonávajú verej-
noprospešné práce, ktoré im prideľuje oddelenie 
komunálneho servisu MsÚ spolu s aktivačnými 
pracovníkmi. Pri výkone trestu povinnej práce do-
posiaľ naše mesto s odsúdenými nezaznamenalo 
problémy.

Múzeum Spiša usporiadalo 15. 7. v priestoroch 
Galérie umelcov Spiša ďalší zo série Dvorných 
dialógov. Hosťom v poradí už 25. stretnutia bol 
známy archeológ docent Michal Slivka. Prednáška 
sa niesla v znamení otázky, či stredovek bol naozaj 
temný.

S prácou príslušníkov mestskej polície sa v júli 
prišla oboznámiť takmer 20-členná skupina 
detí z letného tábora. Počas exkurzie mali mož-
nosť na vlastné oči vidieť, čo všetko obnáša práca 
policajta, aké sú jeho práva a povinnosti. Nahliadli 
tiež do priestorov, kde sa bežný človek nedostane. 
Obzreli si kamerový systém, stálu službu, priestor 
pre zadržaných a tiež posilňovňu.

• Viete, že Baziliku Navštívenia Panny Márie na Mariánskej 
hore v Levoči začali stavať v roku 1906 z našich tehál? 
Snažili sa ušetriť, a tak tehly vyrábali priamo na Mariánskej 
hore v priestore Kúty. Potom ich museli voziť do Spišskej 
Novej Vsi na vypaľovanie, čo bolo ešte drahšie. Potom si 
radšej kupovali hotový stavebný materiál z Košíc. 

• V roku 2003 skúmali archeológovia kryptu nášho Rímsko-
katolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie. 
Vnútorné priečky má vybudované z tehál, ktoré sú ozna-
čené písmenami IS, CES a značkou v tvare srdca. Tehly 
nemali rovnaký rozmer. Krypta bola vybudovaná zrejme už 
v 17. storočí, tehlové priečky v jej vnútri (mladšia stavebná 
etapa) pochádzajú z druhej polovice 18. storočia. 

• V roku 2008 počas archeologického výskumu na Radlin-
ského ulici našli vo výkope pre optický kábel tehlu s roz-
mermi 29,5 x 15 x 6,5 cm a s pozitívne vyhotovenou 
značkou ET. Ide o košický podnik Petra Jakaba - Zjedno-
tené tehelne (Egyesült téglagyár). 

• Pri asanácii objektu konzervárne v roku 2009 zozbieral 
M. Soják značkované tehly z konca 19. a začiatku 20. sto-
ročia. 

• Tehelňa v Spišskej Novej Vsi sa ako podnik vyvinula 
z mestskej tehelne, ktorá pôvodne pozostávala z jed-
nej pece a z 2 - 3 sušiarní, ako aj z domu, v ktorom bý-
val majster, ktorý ju viedol. Jej produkcia neprekročila 

100 000 tehál ročne. Požiar mesta v roku 1863, ako aj 
výstavba železnice a následný rozvoj mesta si však vyžia-
dali jej rozšírenie v 70. rokoch na 4 pece a viaceré su-
šiarne, v dôsledku čoho sa produkcia zvýšila až na 500 tis. 
tehál ročne. Keďže neprinášala veľký úžitok, v roku 1892 
ju mesto dalo do prenájmu Jozefovi Tischlerovi. Pretože 
však mesto na investície nemalo a potreba tehál sa ra-
pídne zvýšila, mesto sa rozhodlo tehelňu predať. Predalo 
ju v roku 1904 spolu s 16 ha pôdy dovtedajšiemu nájom-
covi Jozefovi Tischlerovi za 22 064 korún. Tischler tehelňu 
radikálne prebudoval a zmodernizoval. Postavil modernú 
veľkú 16-komorovú kruhovú pec na pálenie s kapacitou 
12 000 kusov na komoru, postavil dostatok sušiarní, ktoré 
spojil s pecou a so strojovňou koľajnicami, kúpil moderné 
stroje na parný a elektrický pohon, a tak zvýšil jej kapacitu 
na 4 milióny tehál ročne. Zamestnával v nej 100 – 150 
zamestnancov. Vzhľadom na to, že v zime sa pracovať ne-
dalo, dohodol sa s majiteľmi škrobárne, že jeho robotníci 
v zime pracovali v škrobárni. Vybudoval tak svojho času 
najväčšiu tehelňu na Spiši, ktorá sa dožila aj znárodnenia.

Zdroje: Marián Čurný; http://www.laterarius.sk/media/
pdf/clanky%20na%20stiahnutie/Curny%202009.pdf; 
Dejiny mesta Spišská Nová Ves, doc. PhDr. Ivan Chalu-
pecký Vznik a vývoj moderného mesta (1848 – 1918). 
Foto: Marián Čurný, PhDr. Marián Soják
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Oznámky poranenia, bola orientovaná, s hliadkou 
komunikovala. Bola zistená totožnosť uvedenej 
ženy, kde bolo zistené, že sa jedná o A. Z. zo SNV. 
Menovaná odmietla pomoc. Hliadkou bola upozor-
nená na možné nebezpečenstvo. Uviedla, že si len 
oddýchne a domov sa dostane vlastnými silami.

20. 7. 2015 o 16.25 hod. bol telefonicky nahláse-
ný na moste pre peších cez rieku Hornád v sme-
re od supermarketu LIDL na sídlisko Mier nález 
neznámej látky pravdepodobne ortuti. Vec bola 
oznámená MsP, na miesto bola vyslaná hliadka na 
zabezpečenie miesta nálezu, ktorá zabezpečila in-
jekčné striekačky na odsatie nájdenej látky a tele-
fonicky bol vyrozumený operačný dôstojník HaZZ. 
Na miesto sa dostavil privolaný výjazd vozidla HaZZ 
SNV, ktorého posádka látku odstránila a vykonala 
potrebné opatrenia na elimináciu možných škôd. 
Po príchode hliadky PZ SR, ktorá sa na miesto 
nálezu dostavila, hliadka MsP pokračovala v hliad-
kovej činnosti.

Hliadka MsP počas hliadkovania v okolí supermar-
ketu Tesco spozorovala 24. 7. 2015 o 1.00 hod. 
dvojicu utekajúcich mladých mužov smerom od 
blízkeho mosta, odkiaľ bolo počuť volanie o po-
moc. Podozrivé osoby boli preto stotožnené. Jed-
nalo sa o M. T. a O. A., obaja bytom SNV. U M. T. 
boli z dôvodu pokusu o útek použité donucovacie 
prostriedky (hmaty a chvaty). Následne bolo zis-
tené, že menovaný bezdôvodne fyzicky napadol 
poškodenú P. D. zo SNV, a to kopnutím do oblasti 
hrudníka, pričom následným pádom došlo u po-
škodenej ku krvácajúcemu poraneniu ľavej ruky. 
Z dôvodu veľkých bolestí bola okamžite na miesto 
zabezpečená RZP, ktorá poškodenú prevzala na 
ďalšie vyšetrenie do NsP. Hliadka MsP odovzdala 
realizáciu na mieste zasahujúcim hliadkam PZ ako 
podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví.

Hliadka MsP 30. 7. 2015 o 15.45 hod. preverila 
oznámenie občana J. N. zo SNV, ktorý telefonicky 
nahlásil, že na Mlynskej ul. vedľa OC Madaras na 
autobusovej zastávke si sám ublížil na zdraví a to 
tak, že hlavou narazil do nízko osadenej dopravnej 
značky. Hliadka MsP na mieste zistila, že zranenie 
si vyžaduje lekárske ošetrenie a následne bola 
privolaná zdravotnícka služba, ktorá menovaného 
prevzala.

Na základe oznámenia občana bol 5. 8. 2015 
o 22.45 hod. na Baníckej ulici zistený horiaci kon-
tajner na smeti. Nakoľko nebolo možné oheň uha-
siť vlastnými prostriedkami a hrozilo, že sa oheň 
rozšíri na okolité autá, bola na miesto privolaná 
hliadka HaZZ SNV, ktorá oheň uhasila.

Krypta zo 17. storočia pred vstupom do Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, výskum 
v roku 2003. 

č. 7 Tehla pochádza z košického podniku Petra Jakaba Zjednotené tehelne (Egyesült téglagyár).
č. 8 - 10 Značkované tehly z konca 19. a začiatku 20. storočia nájdené počas archeologického výskumu v roku 
2009 na parcele s objektom konzervárne: tehla s rozmermi 28,5 x 14 x 6 - 6,3 cm opatrená číslicami 378, ktoré 
boli vyryté do ešte vlhkého výrobku pred vypálením, tehla s rozmermi 28 x 13,5 x 5,8 - 6 cm a s pozitívnou značkou 
Sch v obdĺžnikovej kartuši, tehla s rozmermi 28,5 - 29 x 14,2 x 6,5 cm a s negatívnou značkou TJ.
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Tomáš Valigura od roku 2004 žije a pracuje 
vo Veľkej Británii. Je spoločníkom firmy Ele-
vate Studio, ktorá sa venuje natáčaniu promo 
videí pre firmy a rôzne inštitúcie. „Na natáča-
nie videí používame prevažne drony s HD 
kamerami. Drony dávajú objektom úplne 
inú perspektívu, keďže je všetko natáčané 
zo vzduchu. Dokážeme preletieť miestami, 
kde sa kamery len tak ľahko nedostanú,“ vy-
svetlil T. Valigura.
Nedávno sa rozhodol natočiť video zo Sloven-
ského raja a okolia, prostredníctvom ktorého 
k nám chce prilákať ešte viac turistov. „Chcel 
som ukázať svetu, čo tu máme. Je to uni-
kát, no vo svete ho veľa ľudí nepozná. Chcel 
som vytvoriť video, aké ešte nebolo urobené 
v týchto končinách. Vďaka dronom sa nám 
to podarilo,“ doplnil ďalej T. Valigura.
Video s pomocou anglických kolegov natáčal 
v júli počas asi piatich dní. Zábery vznikali pre-
važne v Slovenskom raji na Tomášovskom vý-
hľade, v Suchej Belej, na Kláštorisku, ale i na 
Spišskom hrade. „Mali sme so sebou aj ka-
maráta z Čiech, ktorý nám väčšinou robil herca. Taktiež som kontaktoval kamarátov, známe tváre zo Spišskej Vladimíra 
Faltina a Michala Sabovčíka, ktorí nám liezli na Tomášovskom výhľade a my sme ich pri tom natáčali,“ priblížil T. Valigura.
Angličanom sa pobyt na Slovensku veľmi páčil. „Pochvaľovali si jedlo, krásne ženy a nízke ceny oproti cenám tu v Londýne. 
Najviac im asi chutil vyprážaný syr a halušky. Tiež podotkli, že príroda je neuveriteľne krásna a že sa im páči, ako je ešte 
stále nedotknutá, nekomerčná ako inde vo svete,“ skonštatoval T. Valigura.
Počas pobytu na Slovensku okrem Slovenského raja zobral kolegov tiež do Aquacity v Poprade, Tatier a, samozrejme, na Spiš-
ský trh. „Z toho boli úplne unesení, ako sa môže celé mesto takto zabávať štyri dni,“ dodal na záver T. Valigura.
Unikátne video zo Slovenského raja si môžete pozrieť nastránke www.facebook.com/elevatecam.

Edita Gondová, foto: T. Valigura

Stále častejšie zaznamenávame pozitívne ohlasy návštevní-
kov Spišskej Novej Vsi na atmosféru a život v centre mesta. 
Pre turistov je atraktívna najmä letná sezóna, ktorá prináša 
viacero kultúrno-spoločenských podujatí. V tomto roku to bol 

doslova festival zábavy a kultúry – leto začalo Dňami humoru 
na Spiši, pokračovalo Spišským trhom, letnými kultúrnymi 
podujatiami pred Redutou a uzavreli ho Dni mesta. „Počas 
letnej sezóny naše centrum skutočne žije, o tom sa nedá 
pochybovať. To nám potvrdzujú aj reakcie novinárov alebo 
primátorov iných miest. Pozitívne reakcie za sled letných 
podujatí sme zožali aj v rámci organizácií podporujúcich 
rozvoj turistického ruchu alebo v rámci Košického kraja. 
Aj naďalej chceme udržať čaro centra Spišskej Novej Vsi 
pre domácich i návštevníkov,“ skonštatoval primátor mesta 
Ján Volný.
Jeho slová potvrdzujú aj reakcie ľudí na sociálnych sieťach, 
kde ľudia vyznávajú svoje pozitívne zážitky z návštevy Spiš-
skej Novej Vsi. Za všetkých chceme uviesť reakciu Júliusa 
Karabinoša z Nitry:
„Spišská Nová Ves je vstupnou bránou do Národného 
parku Slovenský raj. S Lenkou sme sa rozhodli prespať 
v tomto meste. Podvečerná prechádzka po Letnej a Zimnej 
ulici, ktoré lemujú námestie nás očarila. Nádherné 
historické budovy, väčšinou dobre udržiavané, pôsobili 
na nás okúzľujúco. Mali sme pocit, že sa prechádzame vo 
veľkomeste európskeho významu. Reštaurácie pod holým 
nebom, pomerne veľa ľudí a živá hudba dotvárali kolorit 
mesta. (štvrtok 30. 7. 2015)“
Podobné reakcie na atmosféru v centre mesta vyjadrujú de-
siatky fanúšikov facebookovej stránky mesta a hostia z part-
nerských miest. 

(rep), foto: rep, 
zdroj: https://www.facebook.com/julius.karabinos?pnref=story
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výstavu pod názvom Hľadanie vo farbách. Výsta-
va predstavuje tvorbu neprofesionálnej výtvarníčky 
a členky ART klubu Kataríny Butvinovej, ktorá sa 
venuje maľbe enkaustikou. Ide o veľmi starú výtvar-
nú techniku, ktorej počiatky siahajú až do starove-
kého Grécka. Pozrieť si ju môžete do 21. 9. 

Podľa slov Petra Zemana, vedúceho oddelenia 
pre vzťahy s verejnosťou na ministerstve dopravy, 
príčinou nehody záchranárskeho vrtuľníka v Slo-
venskom raji zo 17. 7. nebola technická porucha. 
Definitívna príčina pádu vrtuľníka však ešte nie je 
známa. Vyšetrovatelia čakajú na výsledky ďalších 
analýz.

18. 7. do Sp. Novej Vsi zavítal podpredseda Slo-
venskej národnej strany Jaroslav Paška. Pri tejto 
príležitosti ho v obradnej sieni Radnice slávnostne 
prijal primátor mesta Ján Volný. Navyše absolvoval 
aj stretnutie s vedením mesta, v rámci ktorého ho-
vorili o problémoch regiónu a jeho perspektívach 
do budúcnosti.

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Sp. Nová Ves 
usporiadal 25. 7. na atletickom štadióne TJ Tatran 
súťaž O pohár DHZ mesta Sp. Nová Ves. Záro-
veň bola 4. kolom spišskej hasičskej ligy. Svoje sily 
si tu zmeralo 16 dobrovoľných hasičských druž-
stiev. Po ukončení hlavných disciplín prebehla tiež 
súťaž dvojíc v naberaní vody pod názvom Novoves-
ká naberačka.

Na podnet poslanca KSK Stanislava Vospáleka 
a poslanca mestského zastupiteľstva Adnana Akra-
ma v spolupráci s primátorom mesta Jánom Volným 
sa 27. 7. na spišskonovoveskej radnici konalo pra-
covné stretnutie s riaditeľom Nemocnice Svet zdra-
via Antonom Hanušínom. Na stretnutí sa venovali 
téme spoplatneného parkovania pred nemoc-
nicou. Vedeniu nemocnice predložili tri návrhy. 
V rámci nich navrhli predĺženie bezplatného limitu 
na parkovanie z 15 min. na 30 min., ďalej zníženie 
ceny prvých dvoch hodín parkovania z 1 eura na 
polovicu a bezplatné využívanie parkoviska počas 
návštevných hodín. Keďže však v tom čase zavede-
né platené parkovisko fungovalo len prvý mesiac, 
nemocnica nebola schopná posúdiť predložené 
návrhy. Ďalšie stretnutie by sa teda malo konať 
začiatkom októbra. Vedenie nemocnice prisľúbilo, 
že k určitým pozitívnym zmenám v tejto veci určite 
dôjde.

Veľvyslanectvo Brazílie a Mesto Spišská Nová Ves 
usporiadali v priestoroch Multicentra výstavu pod 
názvom Brazília 6 Biómov. 28. 7. ju slávnostne 
otvoril nastávajúci honorárny konzul Brazílie v Ko-
šiciach Daniel Sajták a primátor mesta Ján Volný. 
V rámci nej sú na výstavných paneloch prezento-
vané fotografie 6 unikátnych brazílskych biómov 
(Amazónsky prales, Cerrado, Caatinga, Atlantický 
les, Pantanal a Pampa), vďaka ktorým je Brazília 
krajinou s jednou z najvýznamnejších prírodných 
rozmanitostí na svete. Pozrieť si ju môžete až do 
konca septembra.

V Sp. Novej Vsi sa nachádza 7 fontán, z toho 5 je 
pitných. Aktívne sú od mája do septembra, v prípa-
de pekného počasia aj dlhšie. Približná ročná spot-
reba vody v pitných fontánkach je 105 m3. Fontány 
sa čistia minimálne trikrát do roka. Ročné náklady 
na ich údržbu, vodné a stočné za pitnú vodu pred-
stavujú 260 tis. eur.

V júli sa začala rekonštrukcia a modernizácia 
Provinčného domu, v ktorom sídli Múzeum Spiša. 
Jednotlivé práce zahŕňajú obnovu predného traktu 
vo všetkých podlažiach vrátane stavby podkrovia 
a výmeny starého plášťa celého objektu. Obnova 
sa týka aj dvorového krídla orientovaného do Le-
vočskej ulice, priestorov medzi dvoma prejazdmi 
do Levočskej ulice a severného dvorového krídla. 
Ďalej sa počíta s výmenou okien a rekonštruk-
ciou vykurovania v celom objekte, vytvorením 
konferenčných priestorov pre prednáškové a in-
teraktívne aktivity, študovne, klubovne a čitárne 

CENTRUM JE STÁLE ATRAKTÍVNEJŠIE 
PRE DOMÁCICH I TURISTOV

UNIKÁTNE VIDEO 
ZO SLOVENSKÉHO RAJA
Slovenský raj je jednou z najkrajších oblastí Slovenska a regiónu Spiš. Patrí medzi obľú-
bené miesta navštevované turistami zo Slovenska i zahraničia. Jeho krásy inšpirovali aj 
rodáka zo Spišskej Novej Vsi Tomáša Valiguru na natočenie unikátneho videa, prostred-
níctvom ktorého chce pomôcť prilákať sem viac turistov.
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Ys prepojením na prezentačné aktivity v priestore 
dvora. Pribudne tiež zázemie pre 14 pracovníkov 
v podkroví, kde budú zriadené kancelárie, archív, 
priestor pre dokumentáciu a technické zázemie. 
Po obnove by mali vzniknúť nové expozície o histó-
rii a prírode Spiša. Košický samosprávny kraj získal 
na rekonštrukciu z eurofondov viac ako 2,36 mil. 
eur. Realizácia projektu musí byť ukončená do kon-
ca roka 2015. 

Priaznivci turistiky mali 1. 8. jedinečnú možnosť 
dostať sa do prísne chránenej časti Národného 
parku Slovenský raj. Oblastná organizácia ces-
tovného ruchu Slovenský raj v spolupráci s Klubom 
slovenských turistov Dobšiná a Krajskou organizá-
ciou cestovného ruchu pre nich pripravila turistic-
ký zážitok v podobe prechodu územím v 5. stupni 
ochrany prírody s turistickým sprievodcom. Krásy 
Slovenského raja si tak mohli vychutnať z južnej 
i severnej strany.

V sobotu 1. 8. sa na parkovisku oproti Redute 
uskutočnil jubilejný 10. ročník Medzinárodné-
ho zrazu vozidiel Volkswagen so vzduchom 
chladenými motormi „Chrobák 2015“. Okrem 
nich mohli občania mesta i návštevníci obdivovať 
aj rôzne varianty postavené na podvozku VW. Vy-
stavených tu bolo zhruba 50 vozidiel zo Slovenska, 
Poľska, Rumunska, Česka a Maďarska. Podujatie 
zorganizovala východná VW divízia za spoluúčasti 
Mesta Sp. Nová Ves a Spišského veterán klubu.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) 
zverejnil najnovšie rebríčky základných a stred-
ných škôl na Slovensku. V rámci Košického 
samosprávneho kraja sa z nášho mesta najlepšie 
umiestnila Technická akadémia, ktorá medzi 
strednými odbornými školami získala prvé 
miesto. Ďalej ôsme miesto obsadila Hotelová aka-
démia, 16. miesto SOŠ ekonomická, 28. miesto 
SOŠ drevárska a 32. miesto SOŠ stavebná. Medzi 
gymnáziami sa v rámci kraja najvyššie umiestnilo 
Gymnázium Školská ul., ktoré obsadilo 9. miesto. 
Gymnázium Javorová ul. skončilo na 13. a Cir-
kevné gymnázium Š. Mišíka na 24. mieste. Medzi 
základnými školami sa v rámci kraja na 8. mieste 
umiestnila ZŠ Levočská, 10. miesto získala ZŠ Nad 
Medzou, 17. ZŠ sv. Cyrila a Metoda, 18. ZŠ Ing. 
O. Kožucha, 23. ZŠ Lipová, 26. ZŠ Z. Nejedlého, 
27. ZŠ Hutnícka a 54. ZŠ Komenského.

Spoločnosť Embraco Slovakia, s. r. o., zorganizo-
vala 2. 8. pre svojich zamestnancov a ich rodin-
ných príslušníkov v areáli Madaras parku tradičnú 
Letnú slávnosť. Jej hlavnou myšlienkou je poďa-
kovať sa ľuďom za dosiahnuté pracovné výsledky. 
Pripravený bol pre nich pestrý program, v ktorom 
vystúpili napr. tanečná skupina Denzz Industry, 
Janko Lehotský, Sima Martausová či Polemic. Do-
plnil ho tiež celý rad ďalších sprievodných atrakcií 
určených hlavne pre deti.

V Spišskej diecéze si v prvý augustový týždeň 
pripomenuli výročie úmrtia biskupa Jána Voj-
taššáka.

Svetový týždeň dojčenia si pripomenuli vo via-
cerých mestách na Slovensku. V Sp. Novej Vsi pri 
tejto príležitosti 3. 8. vytvorili živú dojčiacu reťaz. 
Kvôli nepriaznivému počasiu sa mamičky nemohli 
stretnúť v parku, urobili tak ale v priestoroch Spiš-
ského osvetového strediska. Cieľom bola okrem 
propagácie dojčenia aj pomoc mamičkám.

Občianske združenie Spiša Sme iní, nie horší 
usporiadalo 3. 8. v priestoroch kaviarne Richtárov 
dvor výstavu pod názvom Z našich dielní. V rám-
ci nej boli prezentované výrobky klientov domovov 
sociálnych služieb z Batizoviec, Žehry – Hodkoviec 
a Hertníka. Cieľom bola propagácia prác, ktoré je 
možné zakúpiť si v Remeselnej dielni na Letnej uli-
ci 49.

Občianske združenie Kláštorisko i tento rok 
počas letných prázdnin zorganizovalo dobrovoľ-
nícku akciu na záchranu a opravu ruín kartuzián-

Výstavu zorganizovalo Občianske združenie Spiša Sme 
iní, nie horší v spolupráci s Galériou netradičných 
umení. Pozostáva z dvoch častí. V rámci prvej sú 
prezentované rôzne výrobky z dreva klientov sociálnych 
zariadení zo Spišského Štvrtku, Žehry – Hodkoviec, 
Spišského Podhradia, Sp. Novej Vsi a Batizoviec. 
„Chránená dielňa z Draviec, kde pracujú zdravotne 
postihnutí občania, tu vystavuje rovnako svoje 
výrobky, predovšetkým hračky,“ doplnil riaditeľ 
Domova sociálnych služieb Domovina, n. o., Žehra – 
Hodkovce Juraj Beňa.
V druhej časti výstavy nájdu návštevníci opracované 

samorasty rôznych tvarov a využitia. „Ťažisko tých 
samorastov som tvoril ja v spolupráci s klientmi. 
Symbolizujú, že to drevo nekončí kdesi v peci, 
nezhnije, ale vdýchli sme mu ďalší život, aby naďalej 
plnilo svoj účel, skrášľovalo domácnosti, rôzne 
terasy, atď. Majú trojité využitie. Buď sú len klasické 
okrasné, alebo sú z nich svietniky alebo kvetináče 
a podobne. Cieľom bolo drevo, ktoré patrí k životu 
ako voda, využiť a dať ho do priestoru, aby sme ho 
mali stále pred sebou,“ doplnil ďalej J. Beňa.
Výstavu si môžete pozrieť až do konca septembra.

Eda, foto: autorka

KRÁSA ZAKLIATA V DREVE
6. augusta bola v priestoroch Galérie netradičných umení na Letnej ulici otvorená v po-
radí už druhá predajná výstava pod názvom Krása zakliata v dreve. Počas otvorenia pásku 
symbolicky prestrihol primátor mesta Ján Volný a poslankyňa mestského zastupiteľstva 
Janka Brziaková.

Biela pastelka pomáha zlepšovať životy tých, ktorí sa 
ocitli v neľahkej životnej situácii. Jej cieľom je získanie 
finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým 
postihnutím. Výnos je každoročne použitý na poskyto-
vanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, 
teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabo-
zrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. 
Tento rok sa bude zbierka konať pod záštitou herca Ma-
riána Geišberga. Informačné stánky Bielej pastelky 
budú 25. septembra vo viacerých slovenských mestách 
praktickými ukážkami informovať verejnosť o živote ľudí 
so zrakovým postihnutím. Váš príspevok do zapečatenej 
pokladničky odmenia spinkou v tvare pastelky. Pripnite 
si ju a prejavte tak podporu nevidiacim a slabozrakým.
Prispieť môžete až do 31. decembra 2015 aj kombiná-
ciou týchto spôsobov:
- zasielaním ľubovoľných peňažných príspevkov na 
osobitný účet zbierky SK1131000000004030016204 
vedený v Sberbank Slovensko, a. s.;
- zasielaním darcovských SMS správ s ľubovoľným 
textom na telefónne číslo 820 v sume 2 eurá;
- príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiest-
nených vo vybraných inštitúciách, ktoré spolupracujú na 
dlhodobej zbierke (školy, úrady, firmy);

- príspevkom cez službu 
Viamo, vďaka ktorej majú 
klienti Tatra banky a VÚB 
banky možnosť prispieť veľmi 
jednoducho zo svojho mobilu 
– priamo na mobilné telefónne 
číslo Bielej pastelky 0911 469 
653;
- pri kúpe kníh v e-shope 
kníhkupectva Eurobooks, svoju platbu tu môžete roz-
šíriť o príspevok pre Bielu pastelku;
- registráciou v systéme prieskumov verejnej mienky 
Slovenský národný panel a pripisovaním získaných oplá-
tok v prospech Bielej pastelky.
Aj vďaka vášmu príspevku môže Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska zlepšovať životy tých, ktorí musia 
zrak nahradiť inými zmyslami.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organi-
zátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske zdru-
ženie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, 
ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozra-
kých detí. Má 4 183 členov združených v 67 základných 
organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity po-
skytuje klientom bezplatne. 

BIELA PASTELKA 2015
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v tomto roku organizuje už 14. ročník celo-
slovenskej verejnej zbierky pod názvom Biela pastelka. Prebiehať bude 25. a 26. sep-
tembra v približne 300 slovenských mestách a obciach, aj v uliciach Spišskej Novej Vsi.
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Y skeho kláštora a sprevádzanie turistov. Dobrovoľní 
účastníci sem pravidelne prichádzali v týždňových 
organizovaných turnusoch. Za podieľanie sa na 
aktivitách organizácie im bol bezplatne poskytnutý 
nocľah a strava pripravovaná v táborovej kuchyni.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity 
Peter Pollák zorganizoval 4. 8. v Nemocnici s po-
liklinikou v Levoči a 5. 8. v nemocnici Svet zdravia 
v Sp. Novej Vsi hromadný odber krvi pod názvom 
Rómska kvapka krvi. Akcia sa konala pri príleži-
tosti pripomenutia si Pamätného dňa rómskeho ho-
lokaustu, ktorý pripadá na 2. 8. Darovaná krv bude 
venovaná pre 18-ročného mladého muža, ktorého 
v septembri čaká náročná operácia chrbtice, pri 
ktorej je predpoklad nadmernej straty krvi.

Galéria umelcov Spiša pripravila pre svojich náv-
števníkov od 5. 8. dve nové výstavy v rámci cyk-
lu pod názvom Nové mená – nové mýty. Jeho 
cieľom je prezentácia nových mien na súčasnej 
slovenskej výtvarnej scéne a konfrontácia tvorby 
mladej i strednej generácie v individuálnych autor-
ských profiloch, ako aj v tematických celkoch. Prvá 
autorská výstava Martina Imricha Fí prezentuje 
osobitú víziu súčasného realizmu a nadväzuje na 
akademickú tradíciu a formu zlatého rezu. Druhá 
autorská výstava Slavomíra Durkaja Tiene v raji 
odkazuje na Remarquov román, keďže sprostred-
kúva príbuzné pocity, myšlienky a emócie. Pozrieť 
si ich môžete do 4. 10.

Členovia Mestskej organizácie JDS 6. 8. na-
vštívili prezidentskú knižnicu. V priestoroch Vý-
chodoslovenskej galérie ju zriadil bývalý prezident 
Rudolf Schuster. V príjemnej, priateľskej atmosfére 
si pozreli filmové zábery z profesionálneho aj súk-
romného života R. Schustera. Mestskej organizácii 
daroval dve zo svojich kníh. 

V súčasnosti už prebiehajú práce na rekonštruk-
cii Provinčného domu. Tej predchádza architek-
tonicko-historický a archeologický výskum, čím sa 
dokončí kompletná archeológia daného objektu. 
Následná rekonštrukcia by mala budovu vrátiť do 
pôvodného stavu po poslednej barokovej prestav-
be. V piatok 7. 8. sa tu konal kontrolný deň, ktoré-
ho cieľom bolo práve zosúladenie stavebných prác 
s najnovšími poznatkami z uvedených výskumov. 
Archeológovia predpokladajú, že keď pôjdu hlbšie 
pod podlahy pivníc, narazia aj na pamiatky z doby 
bronzovej. Výsledky všetkých výskumov budú zá-
roveň súčasťou novej expozície Múzea Spiša.

Klub dôchodcov Novoveská Huta usporiadal 
7. – 9. 8. Výstavu výšiviek, ručných prác, rez-
bárskych prác a starožitností. Pozvanie na malú 
vernisáž prijal aj predseda okresného úradu, po-
slanec mestského zastupiteľstva a zároveň aj pod-
predseda MsV č. 1 Novoveská Huta a predseda 
MsV č. 3 Ferčekovce Ing. Ondrej Majerník.

V pondelok 10. 8. informovala televízia TA3 o ta-
jomnom lietadle, ktoré 8. 8. a 10. 8. lietalo nad 
územím Spiša. Citovala pritom svedkov, podľa 
ktorých išlo o obrovský štvormotorový stroj, kto-
rý letel nízko nad zemou a dokonca mal otvorené 
dvere do nákladového priestoru. Televízia získala aj 
vyjadrenie Ministerstva obrany SR, podľa ktorého 
v uvedenom priestore Vzdušné sily Ozbrojených 
síl SR nevykonávali žiaden výcvik. V utorok 11. 8. 
poslanec NR SR a bývalý minister obrany Ľubomír 
Galko informoval, že išlo o americké lietadlo Her-
cules C 130 s americkou posádkou. Uviedol tiež, 
že o takejto činnosti je ministerstvo obrany infor-
mované, deje sa so súhlasom ministerstva obrany 
a činnosť vojenského lietadla nad územím SR musí 
byť nahlásená.

Portál finstat.sk zverejnil mená firiem, ktoré na da-
niach z príjmov za rok 2014 zaplatili najviac do štát-
neho rozpočtu. V rebríčku najväčších platiteľov 
dane na východnom Slovensku sa na 10. mieste 
nachádza spišskonovoveský závod Embraco Slo-
vakia so sumou 2 041 000 eur.

SPRAVODAJSTVO

Liga za duševné zdravie SR je neziskové záujmové združe-
nie, ktorého cieľom je aktívna podpora duševného zdravia, 
prevencia duševných porúch a snaha o zlepšenie podmie-
nok starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami. V duchu 
poslednej vymenovanej aktivity sa Liga rozhodla nasmero-
vať tohtoročnú pripravovanú kampaň na podporu preven-
cie duševného zdravia, pretože je súčasťou celkového 
zdravia. Heslo je: Hovorme spolu o duševnom zdraví. To-
muto cieľu venuje aj tohtoročnú celoslovenskú verejnú 
zbierku Dni nezábudiek, ktorú organizuje v spolupráci 
s občianskymi združeniami. 
Celoslovenská zbierka bude prebiehať 16. až 20. septem-
bra aj v Spišskej Novej Vsi. V rámci nej budú v uliciach 
mesta dobrovoľníci z radov študentov stredných, prípadne 
vysokých škôl vyberať dobrovoľné finančné prostriedky do 
prenosných pokladničiek za umelé kvietky – nezábudky.

Okrem toho môžete prispieť v období od 1. septembra 
do 31. decembra 2015 aj kombináciou týchto spôsobov:
- zasielaním dobrovoľných peňažných prí-

spevkov na čísla osobitných účtov zbierky 
SK0931000000004150041615 vedený v Sberbank 
Slovensko, a. s., a SK0902000000003526228951 
vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s.;

- zasielaním darcovských SMS správ na telefónne číslo 
833 v hodnote 2 eurá.

Cieľom kampane a zbierky je podpora rozvoja siete sta-
rostlivosti o ľudí s duševnými poruchami a ich sociálneho 
začlenenia. Výťažok z predaja nezábudiek využije Liga 
na podporu aktivít, ktoré smerujú k dodržiavaniu ľudských 
práv, na podporu projektov chránených dielní, chránenej 
práce, chráneného bývania, podporu vzdelávania, pod-
poru stacionárov v oblasti duševného zdravia. 

DNI NEZÁBUDIEK 2015
Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizuje 16. až 20. septembra Liga 
za duševné zdravie už po dvanástykrát celoslovenskú verejnú zbierku Dni nezábudiek. 
Prebiehať bude aj v uliciach nášho mesta.

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
 Jazykovo-poznávací po-

byt vo Veľkej Británii 
a úžasné voskové fi-
guríny
V dňoch 6. 6. až 14. 6. 

2015 sa 44 žiakov Základnej 
školy Ing. O. Kožucha 11 zúčastnilo zá-

jazdu do Oxfordu, ktorý bol spojený s vyučovaním 
angličtiny s rodenými anglickými lektormi. Po ce-
lodennom programe sa vrátili do svojej hostiteľskej 
rodiny, v ktorej mali možnosť pokračovať v anglickej 
konverzácii a rozvíjať svoje jazykové schopnosti. Ab-
solvovali prehliadku univerzitného mestečka Oxford 
a navštívili areál univerzity. Zaujímavá bola oblasť 
Christ Church, známa z filmu Harry Potter, ako aj 
prehliadka Ashmolean múzea, ktoré je najstaršie vo 
Veľkej Británii. Videli Shakespearovo rodisko a pre-
zreli si Holly Trinity, kde je pochovaný Shakespeare. 
Silným zážitkom bol impozantný hrad Warwick. Deti 
upútal aj výlet do Vale of the White Horse – údolie 
pomenované podľa obrovského obrázka koňa nad 
dedinou Uffington, ako aj dedinka Avebury s mo-
hutnými kameňmi. Nezabudnuteľným zážitkom pre 
žiakov, ale aj pre učiteľov, bolo múzeum voskových 
figurín Madame Tussauds, kde si každý našiel svoj 
idol a odfotil sa pri ňom. Taktiež si prezreli Blenheim 
Palace, nádherné barokové rodisko Sira Winstona 
Churchilla s prekrásnymi záhradami. Hlavné mesto 
Londýn počas zájazdu navštívili dvakrát a spoznali 
veľa londýnskych pamiatok. Zážitkom pre žiakov bolo 
aj náhodné stretnutie britskej kráľovnej, ako aj členov 
kráľovskej rodiny. 

 Netradičná škola v prírode
Pred rokom pedagógom Základnej školy, Hutnícka 
ul. v Spišskej Novej Vsi napadla myšlienka zorgani-
zovať po prvýkrát školu v prírode netradične, a to pri 
mori, konkrétne v Taliansku. Pustili sa do práce, aj 
keď obavy a miera zodpovednosti bola značná. Vý-

sledkom bol super desaťdňový pobyt v meste Lido 
Degli Estensi od 1. do 10. júna 2015 pre 35 žiakov 
školy, prevažne detí z prvého stupňa. Na ich bezpeč-
nosť dohliadalo 6 pedagógov vrátane zdravotníka. 
Väčšina detí bola pri mori prvýkrát, o to emotívnej-
šie boli ich zážitky. Ubytovaní boli v mobilhomoch 
s dvojposteľovými izbami so sociálnym zariadením 
v štvorhviezdičkovom kempe. Program bol pestrý 
a zaujímavý. Trikrát navštívili mesto Lido Degli Es-
tensi - najkrajšie a najluxusnejšie letovisko medzi 
Benátkami a Ravennou. V zariadení sa nachádzali 
preliezky, ihriská, piesočnatá pláž, bazény, plážové 
ihriská, ktoré žiaci využívali na športovú činnosť. Deti 
súťažili, získali pekné ceny a diplomy. Počasie prialo, 
a tak väčšinu dňa trávili na pláži, kde okrem plávania 
a hier vo vode stavali hrady z piesku, zberali mušle, 
z ktorých na piesku skladali obrazy, hrali plážový vo-
lejbal... Každý večer bol animačný program s dis-
kotékou. Pobytom v škole v prírode si žiaci rozšírili 
poznatky z prírodovedy a vlastivedy. Vychádzkami 
a športovými aktivitami si upevnili zdravie a telesnú 
zdatnosť. Počas celého pobytu dodržiavali pravidlá 
slušného správania, zdokonaľovali samoobslužné 
činnosti, starali sa o poriadok a čistotu. Úspešne 
zvládli odlúčenie od rodiny, ako aj takmer pätnásťho-
dinovú cestu autobusom. Na komunikáciu s rodičmi 
bola zriadená mailová schránka. Dodržiavali popo-
ludňajšiu siestu, a tým sa vyhli úpalu a nevoľnostiam 
z tepla. Všetci prišli domov zdraví a bez úrazu. Kolek-
tív pedagogických pracovníkov úspešne spolupraco-
val a pripravil deťom zaujímavý a zábavný program. 
„Desaťdňová škola v prírode bola pre pedagógov 
veľmi náročná, ale hodnotím ju za veľmi vydarenú, 
o čom svedčí záujem detí o jej zopakovanie. Ďa-
kujem všetkým za maximálne pracovné nasadenie 
a výbornú spoluprácu.“

Mgr. Magdaléna Jendrálová
pedagogická vedúca ŠvP

Mesto Spišská Nová Ves a Mestské kultúrne centrum
vás pozývajú

na rozprávku

GUĽKO BAMBUĽKO.
Predstavenie sa uskutoční

5. 9. 2015 o 15.00 hod.
na terase pohostinstva Poľovník v Novoveskej Hute.
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OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA  
2015/ 2016

KURZY PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
2. september 2015 o 11.30 h - všetky ročníky 

KURZY PRE DOSPELÝCH A ŠTUDENTOV SŠ
3. september 2015 o 16.30 h 

1. ročníky - všetky jazyky 
7. september 2015 o 16.30 h 

2. - 7. ročníky a konverzačné kurzy, všetky jazyky

Otvorenie školského roka má  
informatívny charakter.  

Zoznamy poslucháčov zaradených do kurzov  
a časový rozvrh kurzov budú prístupné  

vo vestibule školy. 

DODATOČNÝ ZÁPIS  
NOVÝCH POSLUCHÁČOV 

v prípade voľných miest sa uskutoční  
do 11. septembra 2015 osobne v budove školy  

od 10.00 do 16.00 h a telefonicky:  
0905 727 558, 053/381 01 88.

Viac informácií na www.jssnv.sk.
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YExtrémne horúčavy dajú zabrať nielen ľuďom, 
ale aj zvieratám. V spišskonovoveskej ZOO však 
teplotou netrpia. Nachádza sa tu totiž množstvo 
stromov, ktoré vytvárajú príjemný chládok. Podľa 
slov jej riaditeľky Ing. Jany Dzurikovej sa tak zvy-
šuje aj návštevnosť, pretože aj ľudia vyhľadávajú 
tieň. Okrem toho tu zvieratá dostávajú viacej čer-
stvej studenej vody a pracovníci ZOO ich niekedy 
aj striekajú vodou.

Galéria umelcov Spiša pripravila 14. 8. ďalšie 
kolo tvorivých dielní v rámci vzdelávacieho projektu 
určeného znevýhodneným skupinám žien pod 
názvom Ženy on line 3. Tentoraz sa venovali 
téme Graffiti pre ženy. Účastníčky dielne si 
určili vlastné meno tzv. tag, pod ktorým vytvárali 
kompozíciu z písmen, ako i maľbu charakteru 
so sprejmi a vyskúšali si reálnu maľbu na stenu. 
Kultúru graffiti im predstavili lektori Krea Ľuboš 
Bukovinský a Slamka Miriama Bukovinská.

Mestské kultúrne centrum a predajňa hudob-
ných nástrojov na Letnej ul. rozbehli pred troma 
rokmi zaujímavý letný projekt pod názvom Hráme 
na námestí. V rámci neho oslovovali rôznych hu-
dobníkov, ktorí boli ochotní prísť vyskúšať si zahrať 
bez nároku na honorár. V tomto roku prebiehal 
opäť a oslovil už aj profesionálnych hudobníkov. 
Navyše kapelu mohli oceniť diváci odovzdaním 
svojho hlasu.

Počas letných prázdnin prešlo obnovou 16 stred-
ných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košic-
kého samosprávneho kraja. Na opravu vzniknu-
tých havarijných situácií bolo vyčlenených celkovo 
485 835 eur z bežných výdavkov KSK v závislosti 
od charakteru stavebných prác. Potrebné práce sa 
robili aj v SOŠ ekonomickej v Sp. Novej Vsi.

OZNAMY, POZVÁNKA, SPRAVODAJSTVO

BUFTY Z NIŽNYCH LAPŠOCH
SPIŠSKÉ RECEPTY 

Zloženie: 1 liter mlieka, 1 balíček droždia, 
3 šálky cukru, 1 kg múky, 1 lyžička soli, 5 vajec, 
vanilkový cukor, 1 dl oleja.
Postup: Z teplého mlieka, droždia, cukru a časti 
múky vyrobíme cesto. Položíme na teplé miesto, 
kým nezdvojnásobí cesto svoj objem. Do vykysnu-
tého cesta pridáme soľ, vajcia, cukor, zvyšok múky 
a vanilkový cukor. Hnetieme, kým sa cesto drží ruky 
a na povrchu sa objavia vzduchové bubliny. Necháme 
opäť rásť. Vyformujeme bufty a varíme na pare desať 
minút. Pred podávaním ich môžeme opiecť v rúre. 
Servírujeme na horúco s čokoládovou polevou.
http://www.potrawyregionalne.pl/media/Image/
wielkanoc/bufty_spisz_1.jpg

Je tu september, koniec prázdnin, noci sú dlhšie aj o niečo chladnejšie. Na nočnej oblohe na vý-
chode po 22.00 hod. sa začínajú objavovať jesenné súhvezdia Kozorožec, Vodnár, Ryby a Veľryba. 
Slnko 23. 9. 2015 o 10.21 hod. vstupuje do znamenia Váhy, to znamená, že nastáva jesenná rovno-
dennosť a začiatok astronomickej jesene. 

Zatmenie Slnka a Mesiaca v septembri
13. 9. 2015 to bude čiastočné zatmenie Slnka viditeľné z južnej časti Afriky, na ostrove Madagaskar, v Antarktíde  
zo strany Indického oceánu a v juhovýchodnej časti Indického oceánu. Z nášho územia je nepozorovateľné.

Úplne zatmenie Mesiaca
Milovníci krásnych vesmírnych úkazov majú opäť svoj deň. V pondelok 28. septembra v skorých 
ranných hodinách po štvorročnej prestávke budeme mať možnosť opäť pozorovať úplné za-
tmenie Mesiaca. Z nášho územia budeme môcť pozorovať takmer celý priebeh zatmenia 
okrem výstupu Mesiaca z polotieňa. 
Mesiac 27. 9. 2015 vychádza o 18.23 hod. a zapadá o 6.56 hod. Začiatok čiastočného 
zatmenia o 3.08 hod. Začiatok úplného zatmenia o 4.11 hod. Maximum zatmenia na-
stane o 4.47 hod. Koniec úplného zatmenia o 5.24 hod. Koniec čiastočného zatmenia 
o 6.28 hod.
Spestrením zatmenia bude pohľad na zaujímavé zoskupenie planét.
Venuša vychádza o 3.16 hod., Mars o 3.52 hod. a Jupiter o 4.30 hod., planéty sa budú vy-
nímať nad východným obzorom v čoraz viac silnejúcej žiare Slnka. Jedinou podmienkou úspeš-
ného pozorovania zatmenia Mesiaca bude len bezoblačná obloha.

Pozn.: Všetky časové údaje sú LSEČ.

F. Sejut, MO SZA Sp. Nová Ves

POZORUJTE S NAMI

Priebeh zatmenia Mesiaca 28. 9. 2015

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov,  
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční 10. 9. 2015  
(štvrtok) o 10.00 h v Klube  
dôchodcov na Levočskej ul.  
v SNV. Tešíme sa na vás  
a privítame aj nových členov.
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SPRAVODAJSTVO

Na webovej stránke www.klasici.sk uverejnili historické fotografie Spišskej Novej Vsi, na jednej je údajný Justov 
dom. Ak viete o ňom viac, napíšte nám na e-mail andrea.jancikova@mestosnv.sk. Ďakujeme!

zdroj: http://www.klasici.sk/old/publikovanie/panorama/snv/historia/original/justov%20dom%201965.jpg

Rekonštrukcia trakčného vedenia v stanici. Vrtuľník 
s podveseným lanom a závesmi, robotníci na trakčnej 
podpere.  Foto: M. Meliška, okolo roku 1977

SPOMIENKY NA MINULOSŤ 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v Spišskej Novej Vsi na základe § 21 písm. n) zákona 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení ne-
skorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky 
MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov vyhlásilo od 10. augusta od 
12.00 hod. čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiarov na lesných pozemkoch v územnom obvode 
okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je 
každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpeč-
nosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpi-
sov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

- zakladať alebo udržiavať ohne,
- používať otvorený oheň,
- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.
Obzvlášť je potrebné dodržiavať ustanovenia zakazujúce 
vypaľovanie porastov bylín, krovia a stromov.
Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia les-
ných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požia-
rom sú podľa § 6b a podľa § 14 ods. 1 písm. n) zákona 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR 
č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskor-
ších predpisov povinní najmä:
• zabezpečovať v lesoch v čase zvýšeného nebezpe-

čenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť, pre osoby 
vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracovať časový 

harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo urče-
ním vyhliadkových terénnych miest a hliadky vybaviť 
telekomunikačným zariadením na oznámenie vzniku 
požiaru,

• zabezpečovať na dostupnom mieste potrebné množ-
stvo protipožiarneho náradia v závislosti od plochy les-
ných porastov,

• udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie 
požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej tech-
niky a uskutočnenie zásahu,

• prijímať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy 
lesa s výskytom plošného poškodenia lesného porastu 
živelnou pohromou, zamerané najmä na:
- odstraňovanie dreva poškodeného škodlivým abiotic-

kým činiteľom do vzdialenosti 30 m od stavieb a vod-
ných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,

- vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov 
a priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živel-
nou pohromou na plochy s rozlohou najviac 10 ha,

- vyčlenenie plôch na sústreďovanie zvyškov po ťažbe 
určenej na ďalšie spracovanie s celoobvodovým 
ochranným pásom so šírkou najmenej 10 m, z ktorej 
je odstránený horľavý materiál,

• zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spra-
covaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň 
jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu 
s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,

• zdržať sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku po-
žiaru spaľovania, na ktoré bol okresným riaditeľstvom 
HaZZ vydaný súhlas, ak je pre danú lokalitu vyhlásený 
4. a 5. (vysoký a veľmi vysoký) stupeň požiarneho ne-
bezpečenstva podľa webovej stránky Slovenského 
hydrometeorologického ústavu www.shmu.sk/index 
požiarneho nebezpečenstva. Pri vyhlásenom 3. stupni 
(stredné požiarne nebezpečenstvo) je možné povolené 
spaľovanie vykonávať v obmedzenej forme (iba na vhod-
ných stanovištiach – vlhký, slabý/riedky bylinný kryt, 
malá svahovitosť terénu a pod.) pri dodržaní podmienok 
stanovených v rozhodnutí okresného riaditeľstva HaZZ, 
ktorým súhlasilo so spaľovaním.

pplk. Mgr. Martin Vozár, riaditeľ 
Okresného riaditeľstva HaZZ v Sp. Novej Vsi

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO 
NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vyhlásilo 10. augusta tohto roku napoludnie čas zvýšené-
ho nebezpečenstva vzniku požiaru. Už o necelé dve hodiny museli hasiči zasahovať. Celkovo jedenásť príslušní-
kov Hasičského záchranného zboru absolvovalo výjazd o 13.35 hod. k požiaru suchej trávy a časti pšeničného 
poľa na úseku od Smižian až po Letanovce. Na tomto deväťkilometrovom úseku použili rôznu techniku – od Mer-
cedesov po známe Tatrovky 815-7 či Landrover. Zásahu sa zúčastnili aj piati členovia DHZO Smižany s technikou. 
Požiar uhasili po 16-tej hodine. (red)
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Spišských 333 EXTREME je jednou z významných udalostí, ktorá prezentuje Spiš ako 
atraktívny cyklistický región a športovo-turistickú destináciu. Tradíciu tohto jedinečného 
cyklistického nonstop preteku bez podpory určeného pre aktívnych a hlavne odhodlaných 
cyklistov i širokú verejnosť, zaviedla tri roky dozadu Oblastná organizácia cestovného 
ruchu SPIŠ (OOCR SPIŠ, www.spis-region.sk). Pretek sa konal s finančnou podporou 
Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj a v spolupráci s OOCR Slovenský raj 
a Mestom Spišská Nová Ves, ako aj s ďalšími partnermi a sponzormi. 
Ročník 2015 bol inovovaný pozmenenou a o niečo náročnejšou 333 km dlhou tra-
sou s celkovým prevýšením 5 600 m. Pribudla tiež druhá – skrátená, no nemenej 
náročná 200 km trať s prevýšením 2 700 m. To, že ide o pretek len pre silné povahy 
a že nie je vôbec ľahké zdolať stanovené kilometre a popasovať sa so svojimi fyzickými 
a psychickými limitmi, ako aj s prírodou Spiša, dokazuje i fakt, že svoj extrémny výkon 
predčasne ukončilo tento rok až 25 pretekárov. Organizátori tak v cieli vítali len dve 
tretiny štartujúcich pretekárov. Najrýchlejší z nich cieľovú pásku pomyselne preťali v úc-
tyhodných časoch. Veľký rešpekt však patrí všetkým, t. j. nielen tým, ktorí úspešne došli 
až do cieľa, ale aj tým ostatným, ktorí v sebe našli dostatok bojovného ducha a postavili 

sa na štart s vedomím, čo ich čaká. Odmenou im bol určite dobrý pocit a mnohým prete-
károm šťastie prialo i v záverečnej tombole, kde množstvu hodnotných cien od sponzorov 
a partnerov preteku kraľoval novučičký horský bicykel. 
Pretek sa každým rokom teší čoraz väčšej obľube. Záujemcovia oň si môžu už teraz po-
značiť do kalendára termín najbližšieho ročníka a začať trénovať: 22. – 23. 7. 2016.
Celkovú výsledkovú listinu a bližšie informácie o preteku nájdete na www.333extreme.
spis-region.sk.

KONEČNÉ PORADIE 2015
Muži 333 km: 1. Peter Benko (Poprad) – 20 hod. 32 min.,2. Vladimír Kakalejčík (Gel-
nica) – 21 hod. 3 min., 3. Peter Dzurňák (Jaklovce) – 21 hod. 03 min.
Ženy 333 km: 1. Tatiana Bilasová (Spišská Nová Ves) – 33 hod. 12 min.
Muži 222 km: 1. Miroslav Palička (Spišská Nová Ves) – 12 hod. 27 min., 2. Jozef Sabo 
(Prešov) – 16 hod. 17 min., 3. Ján Niedoba (Svit) – 16 hod. 50 min.

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

SPRAVODAJSTVO

OOCR SPIŠ bola aj v roku 2015 úspešná s projektom Cyk-
loturistický Spiš II s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť 
turistického regiónu Spiš vybudovaním cykloturistickej in-
fraštruktúry a informačných služieb cykloturistom a ich ak-
tívnou propagáciou. Na aktivity získala štátnu dotáciu cez 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
v sume celkom 13 600 eur. Finančné prostriedky budú vy-
užité na výrobu a osadenie exteriérových cykloturistických 
máp a informačných stojanov pre cykloturistov v ďalších 
5-tich lokalitách Spiša, a to: Maria Huta (Gelnica), Grajnár 
(Sp. N. Ves), Oľše (Markušovce), Harichovce a Iliašovce. 
OOCR SPIŠ má v rámci cykloturistického regiónu Južný 
Spiš vytypovaných spolu 33 lokalít pre umiestnenie exte-
riérových cykloturistických máp Južného Spiša, 5 z navrho-

vaných lokalít je na území Slovenského raja a v pôsobnosti 
OOCR Slovenský raj. V 15-tich z nich už cyklomapy osa-
dené sú a sú najaktuálnejšími mapami, ktoré okrem cyk-
loturistických trás a okruhov znázorňujú náročnosť terénu 
a atraktivity v jej okolí špecificky pre danú lokalitu. 
Za časť prostriedkov bude obnovené (40 km) i osadené 
nové cykloturistické značenie (15 km) najmä na cyklotu-
ristických trasách, ktoré nadväzujú na Hnileckú a Spišskú 
cyklomagistrálu.
Z dotácie bude podporené i chýbajúce základné propa-
gačné vybavenie (výroba 2 prenosných bannerov, ľahkého 
demontovateľného stánku a 10 ks posterov s atraktívnymi 
fotografiami Spiša), ktorými spolu s existujúcimi propa-
gačnými materiálmi, bude OOCR SPIŠ pripravená pre 

priamu propagáciu a marketing destinácie Spiš s aktív-
nou účasťou na vybraných výstavách a veľtrhoch. Posled-
nou podporenou aktivitou je vypracovanie dlhodobejšej 
Stratégie rozvoja cestovného ruchu v území. Prvým kro-
kom je podnet OOCR SPIŠ spojiť sa s OOCR Slovenský 
raj a vybudovať kapacitne silnejšiu a finančne stabilnejšiu 
jednu organizáciu destinančného manažmentu pre des-
tináciu Slovenský raj a jeho okolie. Podnet OOCR SPIŠ 
k spojeniu sa stretol v OOCR Slovenský raj so záujmom 
a súhlasom. Obe OOCR-ky začali pracovať na spojení. 
O tom viac nabudúce.

Ing. Zuzana Záborská
OOCR SPIŠ; www.spis-region.sk; 

riaditel@spis-region.sk

EXTRÉMISTI OPÄŤ ZDOLÁVALI SPIŠ NA BICYKLI

PODPORA ROZVOJA CYKLOTURISTIKY NA SPIŠI POKRAČUJE 

Posledný júlový a prvý augustový deň patril milovníkom cyklistiky a cykloturistiky na Spiši. Spolu 76 odvážlivcov z celého Slovenska 
i Českej republiky, medzi nimi i 2 ženy, sa postavilo pred našou športovou halou na štart 3. ročníka náročného cyklistického preteku 
Spišských 333 EXTREME.

OOCR-ky SPIŠ a Slovenský raj pracujú na spojení.

NASVIETENIE PRIECHODOV 
PRE CHODCOV
Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov zrealizovalo Mesto Spišská Nová Ves v prie-
behu mesiaca júl asymetrické nasvietenie 4 priechodoch pre chodcov. Ide 
o priechody nachádzajúce sa na Elektrárenskej ulici pri čerpacej stanici, ďalej na 
Duklianskej ulici v blízkosti autobusovej zastávky, pri STK a pri železničnom priecestí 
na sídl. Západ. Nasvietené boli špeciálnymi osvetľovacími telesami. „Na najkritickej-
šom priechode pri železničnom priecestí boli navyše osadené aj výstražné LED 
svietidlá do vozovky reagujúce na prítomnosť chodcov, ako aj reflexné gombíky, 
ktoré opticky zvýrazňujú hranicu medzi vozovkou a chodníkom,“ vysvetlil vedúci 
oddelenia výstavby a dopravy mestského úradu Ing. Peter Susa.
Náklady na nasvietenie uvedených priechodov pre chodcov spolu s vyhotovením 
projektovej dokumentácie predstavuje suma takmer 20 tis. eur. „Predpokladáme, 
že do budúcna by sme opatrili viaceré priechody pre chodcov, ktoré sú z hľadiska 
bezpečnosti problematické,“ dodal na záver Ing. P. Susa.

Eda, foto: OVaD, MsÚ

Na štart sa postavilo takmer osemdesiat odhodlaných pretekárov.

Pretekári sa museli popasovať aj s prejazdom tzv. Slovenského Orenburgu pri Mar-
kušovciach.
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SPRAVODAJSTVO, OZNAMY

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zve-
rejnil začiatkom augusta aktuálny rebríček základných 
a stredných škôl. V Košickom kraji sa z celkového počtu 
51 hodnotených stredných odborných škôl umiestnila 
Technická akadémia na 1. mieste. Pri hodnotení 
stredných škôl INEKO zohľadnila výsledky externých 
častí maturitných skúšok, nezamestnanosť a regio-
nálne uplatnenie absolventov, úspešnosť prijímania na 

VŠ, účasť na súťažiach a mimoriadne výsledky žiakov, 
pedagogický zbor a finančné zdroje školy. Na základe 
uvedených kritérií dosiahla Technická akadémia ko-
eficient 7,6. Tento ju v celoslovenskom porovnaní 
zaradil na 3. miesto medzi strednými školami tech-
nického zamerania. Hodnotených bolo 380 stredných 
odborných škôl.
Blahoželáme. 

VÝBORNÉ UMIESTNENIE 
TECHNICKEJ AKADÉMIE

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

„Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či nie je možná 
výstavba, resp. doplnenie detského ihriska na sídl. Mier. 
Ide mi o lokalitu pri panelákoch pri Štúrovom nábreží. 
Je tam krásny veľký priestor, kde by sa mohlo čosi nové 
vybudovať pre naše deti. Denne sa tam stretávame 
mamičky s deťmi, a to naozaj v hojnom počte... a okrem 
pieskoviska s jednou šmýkačkou (ktorej tiež viac ako rok 
chýba zábradlie) a dvoch starých preliezačiek, ktoré tiež 
dosluhujú, tam nič nie je. Nebývam priamo na tej ulici, 
ale chodím tam z dôvodu, že je to tam najbezpečnejšie, 
keďže tam nie je cesta a je tam veľký priestor na hru 
a myslím, že viacero rodičov uprednostňuje toto miesto 
práve z tohto dôvodu. Nebolo by možné investovať pre 
naše deti niečo aj na našom sídlisku? Vopred ďakujem 
za odpoveď.“
 Zuzana, odkazprestarostu.sk, 9. 7. 2015

Na sídlisku Mier (Mestský výbor č. 4) sa v súčasnosti 
nachádza 119 prvkov detských ihrísk: 25 x pieskovisko, 
36 x prevažovačka, 9 x šmýkačka, 2 x kolotoč, 13 x 
hojdačka, 34 x preliezačka. Na celom území mesta 
Spišská Nová Ves (máme 9 mestských výborov) sa 
nachádza 315 prvkov, z čoho vychádza, že viac ako 
1/3 z celkového počtu prvkov (37,78 %) je na sídlisku 
Mier. Na Štúrovom nábreží sa nachádza: 4 x pieskovisko, 
5 x prevažovačka, 5 x preliezačka a 1 x šmýkačka. 
V súčasnosti sa neuvažuje s dopĺňaním prvkov na DI. 
Momentálne sa spracováva Koncepcia DI v meste. Víziou 

mesta je vybudovať na sídliskách jedno centrálne DI a pár 
menších DI, na ktorých bude adekvátny počet prvkov.

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

„Dobrý deň, chcem upozorniť na nepríjemné pohľady 
návštevníkov ZOO, ktorí nevojdú na hlavné parkovisko 
a parkujú na ceste do bývalej mliekarne.“

Juraj Huňady, odkazprestarostu.sk, 12. 7. 2015

ZOO má k dispozícii pre návštevníkov dve parkoviská, 
jedno je pri hlavnom vchode (pri kolkárni) a druhé pri 
vchode do pavilónu Aquaterra. Ak je to nepostačujúce, 
naši návštevníci môžu využívať aj parkovisko pri OC 
Madaras a pri MPC Cessi, ktoré je od ZOO vzdialené cca 
300 m.

Ing. Jana Dzuriková, riaditeľka ZOO SNV

„V parku na Ulici J. Fándlyho sa nenachádza ani jeden 
odpadkový kôš. Je tu lavička, na ktorej sa vo večerných 
hodinách zdržujú, popíjajú a fajčia ľudia. Odpadky, 
ktoré po nich zostávajú (fľaše od alkoholu, cigaretové 
ohorky, plechovky...), sú permanentne pohádzané 
po parku. Taktiež nie sú upravené dreviny, ktoré sú 
rozrastené tak, že je problém prejsť po chodníku. 
Žiadam o upravenie krov a stromov a umiestnenie 
odpadkového koša. Ďakujem.“

Tin, odkazprestarostu.sk, 22. 7. 2015

K lavičke v parku bol osadený malý odpadkový kôš. 
Zeleň nachádzajúca sa po oboch stranách chodníka 
bola upravená.

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

„Vážený pán primátor, 12. 6. 2015 sa uskutočnila 
v Železničnej stanici Spišská Nová Ves dobrovoľnícka 
akcia na skultúrnenie prostredia pre cestujúcu 
verejnosť. Boli sme milo prekvapení ponukou realizácie 
pomoci pri skrášľovaní verejných priestorov Železničnej 
stanice Spišská Nová Ves zo strany Mesta Spišská Nová 
Ves. V súčasnej dobe prebieha na sieti ŽSR program 
štandardov zameraný na podobné ciele. Nakoľko 
naša železničná stanica nedisponuje prostriedkami 
na komplexnejšie riešenie podobných aktivít, veľmi 
radi sme uvítali Vašu pomoc. Sme vďační a úprimne 
ďakujeme za pomocnú ruku, ktorú ste nám pri tejto 
príležitosti podali. Nesmierne si toho vážime. Sme radi, 
že Vám nie je ľahostajný prístup k cestujúcej verejnosti 
a ku kultúrnemu prostrediu, v ktorom sa zdržuje...“

Mgr. Oleg Varga, prednosta ŽST SNV, 
list, 24. 7. 2015

„Dobrý deň, navrhujem, aby sa pokosila vysoká tráva 
v záhradkárskej oblasti na Tarči (Vyšný Hámor).“

Dávid, odkazprestarostu.sk, 3. 8. 2015

Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o mestské pozemky, 
ale o pozemky v súkromnom vlastníctve, s požiadavkou 
kosenia týchto pozemkov je potrebné obrátiť sa 
na vlastníkov pozemkov: Rímsko-katolícka cirkev 
a Kongregácia sestier božského vykupiteľa.

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

LISTÁREŇ

Program Spišského osvetového strediska 

Spišské osvetové stredisko, Zimná č. 47, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 52 50, fax: 053/442 40 92, e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, www.osvetasnv.sk

16. 9. o 18.30 h, Prakovce - kostol sv. Ľudmily

CHOTÁR VILLA PRAKTONIS  
– SVÄTÁ ĽUDMILA

Divadelné spracovanie historických výjavov z dejín 
obce Prakovce v podaní Divadla teatrálnej skratky 

a réžii Petra Karpinského. Vstup voľný.

18. 9. 2015

DUF-ART
Divadelný festival, ktorý ponúkne sériu historických 
divadelných improvizácií v chodbách a nádvorných 

častiach mestských domov centra mesta SNV v podaní 
Divadla teatrálnej skratky a réžii P. Karpinského.  

Tri divadelné predstavenia na divadelnej trase - SOS, 
Matica Slovenská, OZ Sme iní, nie horší (nádvorie).

predstavenia pre študentov od 9.00 h (skupinovú 
prihlášku zasielajte na osveta5@osvetasnv.sk).

predstavenia pre verejnosť o 19.00 a 19.30 h 
(jednotlivci sa môžu prihlásiť na osveta5@osvetasnv.sk, 

alebo osobne v SOS). Vstup voľný.

Výstavná miestnosť SOS,  
pondelok – piatok od 7.30 do 15.30 h

HĽADANIE 
VO FARBÁCH

Výstava malieb v enkaustike Kataríny Butvinovej 
potrvá do 21. 9. Vstup voľný.

od 21. do 25. 9., zastávka MHD pred SOS  
a nádvorná terasa kaviarne eLAra

LITERÁRNA VÝSTAVA  
„HOKERLÍK NA ZASTÁVKE“

Literárna výstava poézie a prózy  
autorov z celého Slovenska spojená  

s projektom Hokerlík, ktorá bude zároveň  
pozvánkou na jednotlivé literárne večery  

a Literárne komunikácie  
s literárnym odborníkom a vydavateľom.  

Vstup voľný.

SEPTEMBER 2015
Foyer, SOS  

pondelok - piatok od 7.30 do 15.30 h

FAJNA FOLKLÓRNA FOTKA
Výstava fotografií zapojených do súťaže  

Fajna Folklórna Fotka 2015 počas 43. Spišských 
folklórnych slávností, výstava potrvá do 25. 9. 

Vstup voľný.

25. - 27. 9., Stratená

ŽELEZNÁ CESTA STRATENÁ 
V SLOVENSKOM RAJI

Plenér amatérskych fotografov združených  
pri Spišskom osvetovom stredisku.

27. 9. o 18.00 h, eLAra kaviareň

HOKERLÍK
Literárny festival prezentujúci autorskú tvorbu spojenú 

s hudobným sprievodným programom. Vstup voľný.

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

1. - 6. 9. 2015 
Elixír, Zimná 70, tel.: 053/446 82 25

7. - 13. 9. 2015
Pri stanici, Odborárov 47, tel.: 053/429 86 93

14. - 20. 9. 2015
Verbena, Hviezdoslavova 41, tel.: 053/441 03 74

21. - 27. 9. 2015
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19,  

tel.: 0901 961 073

28. - 30. 9. 2015
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39, tel.: 0901 961 014
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OZNAMY, POZVÁNKA

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

MsV č. 1 Novoveská Huta  14. 9. 2015

1.  Horská 60 16.00 - 16.15
2.  pri parku (námestie v Nov. Hute) 18.25 - 18.40
3.  pri pionierskom tábore 17.45 - 18.00
4.  Horská 35 a 50 16.45 - 17.00
5.  Kvetná 17 17.05 - 17.20
6.  pri Hasičskej stanici 18.05 - 18.20
7.  Tichá 10 16.20 - 16.35
8.  Kozákova vila 17.25 - 17.40
    
MsV č. 3 Ferčekovce  16. 9. 2015

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

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

MsV č. 6 staré mesto - juh  21. 9. 2015

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

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

a Leteckej 16.50 - 17.10

MsV č. 7 staré mesto - východ 22. 9. 2015

23.  križovatka ulíc J. Hanulu a Škultétyho 17.35 - 17.50
24.  Pod Tepličkou 16.00 - 16.15
25.  Pod Tepličkou (pri moste) 16.20 - 16.35
26. Drevárska ul. - garáže  

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

MsV č. 8 staré mesto - sever 

30.  Vajanského ul.  
(smer k Medzi) 21. 9. - 18.05 - 18.25

31.  Vajanského ul.  
(smer k stanici) 23. 9. - 18.25 - 18.45

32.  J. C. Hronského 22. 9. - 17.10 - 17.25
33.  Hviezdoslavova ul.  

 - soc. zariadenie Katarínka 23. 9. - 18.00 - 18.20

MsV č. 9 Telep  23. 9. 2015

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

UPOZORNENIE
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby! 

Obaly od vajec neberieme! 
Neberieme papier v igelitových vreciach!

Únia žien Slovenska, okresná organizácia, 
Olympijský klub SPIŠ Spišská Nová Ves,

Obecný úrad a Základná organizácia ÚŽS  
Harichovce

vás pozývajú na  
3. ročník kultúrno-športovej olympiády

ŽENY 
V AKCII

12. septembra 2015 o 10.00 hod.  
v areáli Základnej školy Harichovce

(v prípade zlého počasia v telocvični  
športového klubu).

PROGRAM:
Slávnostné otvorenie – nástup súťažných  
5-členných družstiev ZO ÚŽS, zapálenie  

olympijského ohňa, príhovory
Kultúrny program: Fsk Harihovčan
A. Kultúrna časť olympiády - spev  

(ľudové rozprávanie, recitácia...),  
vedomostný kvíz, súťaž zručnosti

B. Športová časť olympiády 
- trojskok, vrh loptou, štafetový beh, beh cez  

prekážky, podávanie overbalu, dribling
- spoločná tanečná choreografia družstiev  

– so závojmi
Vyhodnotenie, záver (približne o 15.00 hod.).
Podujatie sa koná za podpory Mesta Spišská 

Nová Ves pod záštitou poslankyne NR SR  
Mgr. Ley Grečkovej, Domu Matice Slovenskej  

v Spišskej Novej Vsi. 
Hlavný sponzor: 

AVON – spoločnosť pre ženy

V súvislosti s prevádzkovaním Regionálneho centra zhod-
nocovania biologicky rozložiteľných odpadov Mesto 
Spišská Nová Ves rozširuje zber BIO odpadu do ďalších 
lokalít.
Medzi tento odpad patrí tzv. zelený odpad – pokosená 
tráva, lístie, konáre, zvyšky ovocia a zeleniny. Rozšírenie 
zberu sa týka občanov bývajúcich v rodinných domoch 
v lokalite MsV č. 1 Novoveská Huta – ulice: Novo-
veská cesta, Hnilecká cesta, Kvetná, Lúčna, Horská, 
Poľná, Rybničná, Tichá, Záhradná, Dúhová, Jasná, 
Slnečná, Snežná, Bronzová, Medená, Rudná, Sad-
rovcová, Železná, Stražanská. 
Občania bývajúci v rodinných domoch na horeuvede-
ných uliciach, ktorí doteraz nemali možnosť BIO odpad 
triediť, sa môžu do zberu zapojiť vyplnením návratky. Vy-
plnené návratky môžete odovzdať v podateľni Mestského 

úradu, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová 
Ves. Uzávierka návratiek je 15. septembra. Záujemcom 
bude pridelená samostatná hnedá zberová nádoba o ob-
jeme 240 l. Zberové nádoby budú do jednotlivých rodin-
ných domov prideľované priebežne. 
Rozvoz nádob v zmysle doručených návratiek pre uve-
denú lokalitu budeme realizovať 23. septembra v čase 
od 10.00 do 14.00 h. Upozorňujeme občanov, že pri 
preberaní nádoby je potrebné sa preukázať platným OP. 
Občania, ktorí nebudú v uvedenom čase zastihnutí, ako 
i občania, ktorí nestihli kampaň z MsV č. 6, 7, 8 a 9, si 
môžu zberovú nádobu vyzdvihnúť v areáli Regionálneho 
centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpa-
dov, Kúdelník 2, Spišská Nová Ves - každý pracovný 
piatok v čase od 8.00 do 14.00 h.

MsÚ, odd. komunálneho servisu

Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje 
obyvateľom mesta Spišská Nová Ves, že v rámci rozšíre-
nia zberu BIO odpadu v meste Spišská Nová Ves sa bude 
realizovať zber konárov z orezov krov a stromov v lo-
kalite Ferčekovce 30. 9. 2015 (Karpatská, Šarišská, 
Zemplínska, Magurská, Spišská, Pieninská, Muráňska, 
Gemerská, Liptovská, Turčianska, Oravská, Čergovská, 
Kysucká, Rajecká, Považská, Pohronská, Detvianska, 
Trenčianska, Nitrianska, Podunajská, Dunajská, Labo-
recká, Inovecká, Trnavská, Tatranská) a lokalite Telep 
16. 9. 2015 (Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. 
Bajzu, Kmeťova, Radlinského, Filinského cesta, Harichov-
ský chodník, Jána Janského, Ľaliová, Púpavová, Astrová, 
Narcisová, Nezábudková). Žiadame občanov, ktorí sa 
chcú do uvedeného zberu zapojiť, aby v deň zberu pripra-
vené konáre vyložili pred svoj rodinný dom tak, aby 
neohrozovali chodcov a dopravu. Zároveň žiadame ob-
čanov, aby konáre mali maximálnu dĺžku 50 cm, boli 
uložené na kope a drobné konáre boli zviazané alebo 
uložené vo vreci. Zber začína ráno o 7.00 h. Upozorňu-
jeme, že pokiaľ nebude odpad pripravený k odvozu podľa 
horeuvedeného postupu alebo sa na stanovišti bude na-
chádzať iný odpad, bude odpad ponechaný na stanovišti.

MsÚ, odd. komunálneho servisu

NÁVRATKA – ZBER BIO - ODPADU
Lokalita: MsV č. 1 - Novoveská Huta 

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

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

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

ROZŠÍRENIE ZBERU BIO ODPADU

OZNÁMENIE 
O ZBERE 
KONÁROV
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KULTÚRA

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 32 75, 417 32 71, 0903 613 259 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk 

11. 9. (piatok) o 19.00 hod.  PREMIÉRA  VSTUPNÉ: 6 € 
12. 9. (sobota) o 19.00 hod.  II. PREMIÉRA  VSTUPNÉ: 6 € 
18. 9. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 6 € 
22. 9. (utorok) o 10.00 hod.  Pre dôchodcov SNV a okolia VSTUPNÉ: 3 € 

DUŠAN KOVAČEVIČ: ZBERNÉ STREDISKO 
Komédia plná balkánskeho humoru.

17. 9. (štvrtok) o 10.00 hod.  VYPREDANÉ 
17. 9. (štvrtok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € 

PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV: HÁJNIKOVA ŽENA
Majstrovské dielo veľkého básnika.

20. 9. (nedeľa) o 16.00 hod.   VSTUPNÉ: 2 € 
24. 9. (štvrtok) o 10.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

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

25. 9. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 6 €
JOZEF MOKOŠ: 
JÁNOŠÍK, ALEBO PRAVDA JE LEN JEDNA
Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina a národná legenda.

27. 9. (nedeľa) o 16.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €
28. 9. (pondelok) o 10.00 hod.  45. REPRÍZA  VSTUPNÉ: 2 €
29. 9. (utorok) o 10.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €

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

ŠTÚDIO SD

16. 9. (streda) Štúdio SD SNV o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

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

23. 9. (streda) Štúdio SD SNV o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €

GEORGE BERNARD SHAW: DON JUAN V PEKLE 
Za hriešny život pošle autor Dona Juana do pekla na stretnutie sa so svojimi obeťami.

30. 9. (streda) Štúdio SD SNV o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €

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

Zimná 46, Spišská Nová Ves

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA 
• ZÁHRADA UMENIA

AKTUÁLNE VÝSTAVY
NOVÉ MENÁ – NOVÉ MÝTY:  
5. 8. – 4. 10. 2015 
MARTIN IMRICH
Osobitá vízia súčasného realizmu v maľbe doktoran-
da Akademie Sztuk Pięknych vo Varšave nadväzu-
júca na akademickú tradíciu a formu zlatého rezu. 
Človek ako inšpirácia a prostredník pri hľadaní 
základných otázok o vzťahu k svetu a sebe samému. 
Kurátorka: Mgr. Lucia Benická, GUS.

NOVÉ MENÁ – NOVÉ MÝTY:  
SLAVOMÍR DURKAJ
Surreálne a provokujúce olejomaľby zemplínskeho 
výtvarníka zdôrazňujú fenomén 21. storočia – kon-
flikt prírody s modernou civilizáciou. Kurátor: Mgr. 
Jozef Ridilla – Šarišská galéria v Prešove.

PREDNÁŠKY/BESEDY/DIELNE 
TVORIVKY PRE DETI MŠ, ZŠ A ZUŠ
2. - 30. 9. 2015
PRÍRODA VERZUS CIVILIZÁCIA 
Maľba akrylom a tvorba objektov na tragikomickú 
tému konfliktu prírody s modernou civilizáciou 
a umením. Interpretácia výtvarného diela východo-
slovenského výtvarníka Slavomíra Durkaja. Určené 
pre: deti a dospelých. Výtvarný materiál v réžii galé-
rie. Prineste si so sebou pracovné plášte! Vstupné: 
1 €/účastník, možnosť platby kultúrnymi poukazmi, 
doprovod zdarma. Doba trvania: cca 60 - 90 min. 

16. - 30. 9. 2015 
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO  
DEDIČSTVA 2015
16. 9. 2015, 9.00 - 16.00 h, vstupné: 0,50 € 
AKADEMICKÉ TECHNIKY  
– TAJOMSTVO ZLATÉHO REZU
Celodenný výtvarný workshop v rámci aktuálnej 
výstavy Martina Imricha: „Fí/ф“. Lektor: Mgr. art. 
Martin Imrich. Dve súbežne prebiehajúce tvorivé 
dielne určené pre žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ. Doba 
trvania: 60 - 90 min. CAMERA LUCIDA: kreslenie 
portrétu pomocou camery lucidy. KRESBA INAK: 
prenášanie kresby pomocou dierkovacej techniky 
v rámci „akademického“ postupu.
17.00 - 19.00 h, vstupné: dobrovoľné 
ORBIS PICTUS/ROZHOVORY O UMENÍ
Nové mýty – nové mená / MARTIN IMRICH A SLA-
VOMÍR DURKAJ: Beseda spojená s komentovanou 
prehliadkou aktuálnych výstav s autormi, výtvarníkmi 
a kurátormi.
18. 9. 2015, 16.00 – 19.00 h
Vstupné: 2 € (+ 3 €: materiál so sebou)
ŽENY ON LINE 3: grafika/potlač na textil 
Ručná výzdoba textilu - obliečky malých vankúšov 
pomocou šablón a sprejov. Lektorka: Mgr. art. 
Katarína Garajová. 
30. 9. 2015, 17.00 – 18.00 h, vstupné: dobrovoľné 
ORBIS PICTUS/ROZHOVORY O UMENÍ: 
JUBILANTI 2015 / k 85. narodeninám 
Zdeňka Jeřábka 
Moderovaná beseda o živote a pedagogickej výtvar-
nej činnosti s jubilujúcim akad. mal. Z. Jeřábkom 
- známym pedagógom SOŠ drevárskej a ZUŠ v SNV 
a jeho bývalými žiakmi. 

w
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...Celý sa svetu v slove dal, odokryl srdce zdielne, keď dokončil, vždy povedal to nevysloviteľné,

ako keď jar zem zaleje a vtáčkom pole malé je. (Rudolf Dilong)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica, DS Hviezdoslav  
a Gymnázium Školská ul.

pozývajú na

stretnutie s poéziou  
RUDOLFA DILONGA

21. 9. 2015 o 15.30 h v Spišskej knižnici, Letná 28.
Pri príležitosti 110. výročia narodenia autora. Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Evanjelický kostol

23. 9. 2015 o 18.00
Charles ANDREWS, Veľká Británia

BYRD • WEBBER • HARRIS • BACH • PACHELBEL
GREŠÁK • RHEINBERGER

Organizátor: Mestské kultúrne centrum, Spišská Nová Ves

Reklamní partneri:Festival sa koná pod záštitou ministra kultúry SR 
a s � nančnou podporou Mesta Košice

Hlavný organizátor:

variant bez podčiarknutia

variant s podčiarknutím

Hlavný reklamný partner:

Predaj vstupeniek zabezpečuje miestny organizátor.

KULTÚRA

SEPTEMBER 2015

DIVADLO KONTRA
MÁŠ NAJLEPŠIE DIVADLO V MESTE  

A EŠTE O ŇOM NEVIEŠ? 
Divadlo Kontra, Zimná 68, Dom Matice slovenskej 

10., 11., 12. a 13. september 19.00 h

Marek Koterski: NENÁVIDÍM
Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža 
a zlostí? Ak áno, nie si sám! Uletene zábavná jazda o na-
šej nie veľmi zábavnej každodennosti. 
Réžia: K. Rozhin. Hrá: P. Čižmár. 
Akcia mesiaca! Len 4 € a k tomu prekvapenie grátis!

15. september o 19.00 h

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

26. a 27. september o 19.00 h

Martin McDonagh: 
PORUČÍK Z INISHMORE

Jedného dňa na írskom ostrove Inishmore záhadne zmiz-
ne kocúr, miláčik radikálneho teroristu, člena paramilitár-
nej organizácie INLA a ten prichádza pomstiť svojho ob-
ľúbenca… Vražedne smiešna komédia M. McDonagha, 
prezývaného aj „Írsky Tarantino” je takou silou, že sa chce 
umrieť od smiechu. Bola označená za najlepšiu komédiu 
roka 2003 (Olivier Award for Best New Comedy) a Divadlo 
Kontra uvádza tento svetový hit v slovenskej premiére. Iba 
pre divákov, ktorí majú silné nervy! Predstavenie prístupné 
od 18 rokov. Réžia: K. Rozhin. Hrajú: B. Bajus, P. Čižmár, 
M. Erby, A. Oľšavská, P. Olejár a A. Palko. Vstupné: 8 €.

30. september o 19.00 h
Marie Jones: 

KAMENE VO VRECKÁCH
Keď Hollywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr je neod-
vratný a neodvratne zábavný... Obrovský hit z Broadway 
a West Endu, jedna z najlepších svetových komédií, kto-
rá rozosmiala a dojala milióny divákov. 2 herci odohrajú 
13 postáv! Réžia: K. Rozhin. Hrajú: P. Čižmár a T. Diro.

Akcia mesiaca! Len 5 €  
a k tomu osvieženie - pravá írska whiskey!

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

Rezervácie: 0907 908 986.

23. 9. 2015 (streda) o 18.00 h, Evanjelický kostol Spišská Nová Ves

45. MEDZINÁRODNÝ ORGANOVÝ FESTIVAL  
IVANA SOKOLA venovaný 330. výročiu narodenia J. S. Bacha
CHARLES ANDREWS (organ) Veľká Británia. Program: William BYRD – Miserere; William Lloyd WEBBER - „Slumber 
song“, Menuet; William Henry HARRIS - Prelúdium in Es dur, op. 101; Johann Sebastian Bach - Organový koncert C 
dur, BWV 595 (podľa Koncertu Princa Johanna Ernstra von Sachsen-Weimar), „An Wasserflussen Babylon“, BWV 653 
z Osemnástich chorálov (Achtzehn Choräle); Johann PACHELBEL - „An Wasserflussen Babylon“; Jozef GREŠÁK - Ľudová 
pieseň z Organovej knihy pre Ivana Sokola; Johann Sebastian BACH - 2 chorálové predohry z Organovej knižky: „Wenn 
wir in Hochsten Noten sein“, BWV 641, „Alle Menschen mussen sterben“, BWV 643 (in memoriam I. Sokol); Joseph 
RHEINBERGER - Výber z „Miscellaneen - Zwolf Orgelvorträge“, op. 174, Improvizácia – Rozlet – Romanca - Úvaha - 
Scherzoso - Večerné ticho; Johann Sebastian BACH - Toccata e mol, BWV 914. Vstupné: dospelí 4 €, deti do 15 r. 2 €.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
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GREŠÁK • RHEINBERGER

Organizátor: Mestské kultúrne centrum, Spišská Nová Ves

Reklamní partneri:Festival sa koná pod záštitou ministra kultúry SR 
a s � nančnou podporou Mesta Košice

Hlavný organizátor:

variant bez podčiarknutia

variant s podčiarknutím

Hlavný reklamný partner:

Predaj vstupeniek zabezpečuje miestny organizátor.
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30. 9. 2015 (streda) o 18.00 h, Koncertná sieň Reduty
MKC v spolupráci s Agentúrou KAMI SNV pozývajú na koncert 

PETER LIPA BAND
Vstupné: v predpredaji 13 €, v deň koncertu 17 €.
 
PRIPRAVUJEME
12. - 18. 10. 2015

XX. ROČNÍK: MEDZINÁRODNÝ  
HUDOBNÝ FESTIVAL MUSICA NOBILIS
 
9. 10. 2015 o 19.00 h, Kino Mier

SEDEM BEZ ZÁRUKY
Talk show s Elenou Vácvalovou, Oľgou Feldekovou, Milanom Lasicom a Mariánom Leškom. Vstupné: 12 €.
 
29. 10. 2015 o 19.00 h, Kino Mier

NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT (NEJEM, NEŽIJEM, NEMILUJEM)
Dej sa odohráva v redukčnom sanatóriu so sprísnenou kontrolou tukov. Skvelé herecké výkony, zaručená dávka plnotučného 
humoru. Účinkujú: Petra Polnišová, Zuzana Šebová, Anikó Vargová, Darina Abrahámová, Viktor Horján.  
Réžia: Viktor Klimáček. Vstupné: v predpredaji 15 €, v deň predstavenia 17 €. 

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
MKC - Kino Mier, 053/442 87 66, TIC - Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

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

7. 9. 2015
Turistická vychádzka  
na Košiarny Briežok. 

Stretneme sa o 9.00 h pri Kine Mier.

11. 9. 2015
Varenie a ochutnávka  

múčnych jedál.

17. 9. 2015
Poznávací zájazd do Poľska  

- Nový Targ, Ludzimir, Szczawnica. 
Odchod autobusom od DK o 6.00 h.

Poplatok 6 €. 
Prihlásiť sa do 14. 9. 2015.

25. 9. 2015
Varenie a ochutnávka  

múčnych jedál.
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  
René GOSCINNY: Mikulášove prestávky. Mikuláš 
a jeho priatelia majú veľa bláznivých nápadov, ktoré 
realizujú cez prestávky.
Daniela REICHSTÄDTEROVÁ: Usmiate rozprávky 
z bieleho plášťa. Mnohé deti nechodia k doktorovi 
rady. No deti z Nezbedkova a Posluškova majú takého 
doktora, ktorý dokáže vyliečiť všetky boliestky či neduhy 
s úsmevom a humorom.
Karen McCOMBIE: Alica a ... jej bláznivá rodinka. 
Trinásťročná Alica rieši rovnaké problémy ako všetky 
baby na celom svete: spory so súrodencami, nepocho-
penie rodičov, vzťahy s kamarátkami a prvé lásky.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Denisa ČIŽMÁROVÁ: Ani s mužmi, ani bez nich! 
Román o tom, že život sa po štyridsiatke ani zďaleka 
nekončí.
Jo NESBÖ: Syn. Príbeh väzňa neprávom odsúdeného 
za dve vraždy, ktorý utečie z väzenia.
Todd BURPO: Nebo nie je výmysel. Príbeh malého 
Coltona, ktorý zažil klinickú smrť, navštívil nebo a vrá-
til sa späť.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Julián MELGOSA: Objav svoju hodnotu. Každý, 
kto chce dosiahnuť životné ciele, musí poznať svoju 
hodnotu. Nízka sebadôvera je najväčšou prekážkou, 
ak chceme rozpoznať vlastné schopnosti a dosiahnuť, 
po čom túžime.
Dan MILLMAN: Tvoj život má cieľ. Slávny autor od-
povedá na otázky týkajúce sa problémov každoden-
ného života.
Jaroslav MIKOŠKA: Outdoorové sporty. Kniha 
o outdoor športoch od Jaroslava Mikošku prináša ich 
prehľad a opis spolu s nutným vybavením, ktoré v súčas-
nej dobe prechádza búrlivým vývojom.

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  
Jozef PAVLOVIČ: Pes Celebes a mačka Kam-
četka. Ak ich chceš spoznať, otvor túto knihu! Sú takí 
dobrí v kuchárskom umení, že sa dostali aj na stránky 
internetu.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Tamara MCKINLEY: Nikdy viac sama. V strhujúcej 
ságe sa Olívia po rokoch vracia z Anglicka do rodnej 
Austrálie, aby vypátrala pravdu o pozadí dokumentov, 
ktoré našla v matkinej pozostalosti.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Marilyn BADER: Neobyčajné použitie obyčaj-
ných vecí. Vyskúšajte 2 317 spôsobov ako ušetriť čas 
aj peniaze použitím vecí, ktoré určite nájdete doma le-
žať na policiach. 

•••
Výpožičné hodiny 

počas školského roka
Sídlo centrály - Letná 28: 

pon – pia: 8.00 - 18.00 h; str: 10.00 - 16.00 h;  
sob: 8.00 - 12.00 h

Pobočka MIER - Šafárikovo námestie 7
pon – pia: 8.00 - 18.00 h; str: 10.00 - 16.00 h;

sob: zatvorené 

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
www.spisskakniznica.sk

KULTÚRA

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

Pondelok - piatok: 9.00 - 15.00 h 
Prvá nedeľa v mesiaci  

od 10.00 do 17.00 h voľný vstup!
Vstupné do expozície a na výstavu: dospelí 1 €,  

deti, žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €.
Akceptujeme kultúrne poukazy.

• • •

STM KOŠICE - VYSUNUTÁ  
EXPOZÍCIA: 

HISTÓRIA BANÍCTVA  
NA SPIŠI

Banícky spolok Spiš  
a Mesto Spišská Nová Ves

• • •
Stála výstava

ZBIERKA NERASTOV  
JITKY BOHOVICOVEJ
reprezentujúca 515 kusov vzoriek  

zo Slovenska, Čiech a 23 krajín sveta.

Výstava do 30. septembra 2015

BRAZÍLIA 6 BIÓMOV 
Kolekcia fotografií Brazílie, ktorá sa môže pýšiť jednou  
z najvýznamnejších prírodných rozmanitostí na svete.  

Biómy - súbory ekosystémov: Amazónsky prales,  
Cerrado, Caatinga, Atlantický les, Pantanai a Pampa.  

Výstava Veľvyslanectva Brazílie, nad ktorou prevzal patronát  
PhDr. Ján Volný, PhD., primátor Spišskej Novej Vsi.

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva
Výstava, 9. 9. - 10. 10. 2015

KROJE KARPATSKÝCH NEMCOV
Vernisáž 8. 9. 2015 o 16.00 h

Výstava realizovaná Múzeom kultúry karpatských Nemcov 
v Bratislave a Miestnou skupinou KNS v Sp. Novej Vsi  

pri príležitosti 25. výročia Karpatskonemeckého spolku  
na Slovensku.

• • •
Prednáška, 22. 9. 2015 o 16.00 h

DEJINY HUTNÍCTVA A NAJSTARŠIA 
ZACHOVANÁ VYSOKÁ PEC NA SPIŠI

Prednášajúci: Ing. Jozef Daniel a Jozef Michňa.
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Zmena programu vyhradená! Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: 
OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80, tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, Tatranská 105, tel.: 053/443 36 66, www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

3. 9. o 16.00 h, Kaštieľ , vernisáž
TU SOM DOMA

Bábkarská tvorba Ivety Liptákovej. Výstava potrvá do 30. 9. 2015.

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

Zábavné popoludnie s programom, hrami pre deti, maľovanie na tvár, občerstvenie.
Program: ZUŠ D. Štraucha Smižany, ZŠ Komenského ul. Smižany.  

Hosť programu: Divadlo DRaK Prešov - Maľované na skle.  
ZAHURACI - country skupina, Spišské Vlachy. Vstupné: 1 €. 

6. 9. o 15.00 h, pódium pred Radnicou
JAMNIČAN

Prezentácia folklórnej skupiny z Jamníka. Pozvánka na námestie v rámci kultúrneho leta. 

20. 9. o 15.00 h, pred Radnicou
AS BAND A SÓLISTI ZUŠ D. ŠTRAUCHA SMIŽANY

Vystúpenie hudobnej skupiny. Pozvánka na námestie v rámci kultúrneho leta. 

PRIPRAVUJEME na október
17. 10. o 19.00 h, Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža

XX. MEDZINÁRODNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL MUSICA NOBILIS

SEPTEMBER 2015

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

PLÁN PREMIÉR

3. 9. 2015
KURIÉR: REŠTART

OFAJČ

10. 9. 2015

NIKDY NIE JE NESKORO
SINISTER 2

ULETENÁ PARÍŽANKA

17. 9. 2015
OČAMI FOTOGRAFKY

LABYRINT: ZHORENISKO

24. 9. 2015
STÁŽISTA
EVEREST

KULTÚRA

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

PÚTNIK - NAJLEPŠÍ PRÍBEH  
PAULA COELHA

Brazília/Španielsko, životopisný/dráma, an-
glická verzia, české titulky, 106 min., MP-15.

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

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

3. - 4. 9. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

OFAJČ 
USA, akčná komédia, české titulky, 86 min., 
MP-15.

3. - 6. 9. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

KURIÉR: REŠTART 
USA, akčný thriller, čes. titulky, 96 min., MP- 12.

ROZPRÁVKA - ČESKÝ DABING 
5. - 7. 9. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

BARBIE ROCK‘N ROYALS 
USA, animovaná rozprávka, 84 min., MP.

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

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

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

PRIDE 
Veľká Británia, komédia, 120 min., české ti-
tulky, MP-15.

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

ĎALEKO OD HLUČNÉHO DAVU
Veľká Británia/USA, 2015, 119 min., české ti-
tulky.

10. - 11. 9. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

SINISTER 2
USA, horor, slovenské titulky, 97 min., MP-15.

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

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

12. - 14. 9. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

NIKDY NIE JE NESKORO
USA, komédia, slovenské titulky, 101 min.,  
MP-12.

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

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

ROZPRÁVKA - ČESKÝ DABING 
15. 9. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

BARBIE ROCK‘N ROYALS

FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 100
15. 9. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 € 

KOZA 
Česká republika, 2015, 75 min.

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

GANGSTER KA 
ČR, kriminálny, 90 min., MP-15. 
 
17. - 18. 9. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

LABYRINT: ZHORENISKO
USA, akčný, sci-fi film, slovenské titulky, 
110 min., MP-12.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
19. 9. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
20. - 21. 9. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

MUNO – STRÁŽCA MESIACA
FR., dobrodružný animovaný film, 85 min., MP.

19. - 21. 9. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

ULETENÁ PARÍŽANKA 
Fr., komédia, české titulky, 82 min., MP-12.

FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 100
22. 9. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €

AFERIM! 
Rumunsko/Bulharsko/ČR/Francúzsko, 2015, 
108 min. 

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

OČAMI FOTOGRAFKY 
ČR/SR, dokumentárny film s hranými rekon-
štrukciami, 81 min., MP-12.

24. - 25. 9. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 

študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
STÁŽISTA

USA, komédia, sloven. titulky, 121 min., MP-12.

24. - 25. 9. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
26. - 27. 9. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

EVEREST
USA, dobrodružná dráma, slovenské titulky, 
121 min., MP-12.

ROZPRÁVKA - ČESKÝ DABING 
26. 9. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

BARBIE ROCK‘N ROYALS

Kino MIER MKC 
a Brazílske centrum  
Portugalského 
inštitútu vás pozývajú 
na festival brazílskeho filmu 
BRAZIL VISUAL 

ROZPRÁVKA
27. - 28. 9. o 17.00, vstupné: 1 €

CHLAPEC A SVET 
Brazília, animovaný film pre rodinného diváka, 
80 min., MP.

28. 9. o 19.00, vstupné: 1 €
ŠEDÉ MESTO 

Brazília/VB, dokumentárny, životopisný film, 
85 min. 

29. 9. o 19.00, vstupné: 1 €
RIO 2096 - PRÍBEH O LÁSKE A HNEVE 

Animovaný film pre mládež a dospelých, 
98 min.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
30. 9. o 19.00, vst.: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

ULETENÁ PARÍŽANKA 
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RELAX

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. septem-
bra na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v októbrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Na tele bronz, pokoj 
v tvári, užite si leto, dovolenkári. Výherkyňou tajničky z čísla 8/2015 sa stáva Terézia MARČEKOVÁ z Novoveskej Huty. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA

Synačku, to še stalo strašne davno. F čaše, ket 
buľi pohare ešči čaše a pilo še f čaše i ňečaše, 
taže pred dvomi rokmi išol po cesce pešak, znaš 
to, vyrucuje špaky ľem doľava abo doprava, ňig-
daj pret sebe. Na sidľisku generala, ftery po-
vedzel: „A budze Mier!“ zbačil svojho spolužjaka 
Hefťara, jak pucuje čarneho Forda, tatoša štorro-
čaka paradneho. I mu hvari: „Sluhaj, Lacku, jaky 
ši ty pan? Šak ty robiš svojmu motoru šofera, cez 
vikendy sluhu a po večeroch opatrovateľku. Šak 
ja ket še ešči raz narodzim, ta ľem jak tvoj mo-
tor, ci božku!“ A tak še stala uražka verejneho 
menovateľa, bo Hefťar za sociku hodzil meno-
vac, fto ňehodzi f pervomajovym šagu jak še ma. 
Ňeškaj jeho ocec prednaša v spolku protikomu-
ňistickych odbojaroch, ket su obidvojo zdrave. 
Škodzaca strana, pešak, ftereho meno sme do 
toteho ratku ňeprezradziľi, bul slabšej rodinnej 
konštrukcie a vo voľnych hviľoch podrypoval do 
žemi na zahratke. Meno ňeznamoho pešaka še 
ňedohovalo. Aľe do dňešneho dňa beži vojna 
medzi ľudzmi, co maju motor a pešakmi. Stači 
še kuknuc na samovrahoch vykračujucich do 
drahy bez teho, žeby še kuknul bokom, abo na 
zurivych šoferoch dohaňajucich hocjaku šviňu, 
co hodzi pešo. Straty su obrofske, odhodlaňe 
ešči vekše. Neboj synačku, vyhrame!
  Vlasto Bogár

BAJKA O MOTORU
FEJTÓN 
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Vo futbalovej verejnosti dosť zarezonovali tisícové náv-
števy v Spišskej Novej Vsi a Poprade. „Po skončení 
prvého domáceho majstráku chcem najprv pochvá-
liť chlapcov, že v takej horúčave dokázali držať krok 
so súperom. V druhom polčase sme mali fázy, kedy 
sme dominovali. Znova chyba v závere prvého pol-
času a zbytočný gól. Naši hráči ukázali, že hrať ve-
dia, hlavne chcú,“ povedal po premiére na domácom 
trávniku prezident klubu Pavol Hudáček a hneď pridal 
poďakovanie divákom: „Diváci, ktorí prišli, neľutovali. 
Nech nás chodia podporovať aj na ostatné majstráky 
2. ligy v takom hojnom počte. Chcem im poďakovať 
za prvý zápas. Za dva roky sa tu urobilo dosť pozitívnej 
práce. Čaká nás ešte dosť roboty. Futbal sa hrá nielen 
kvôli tomu, aby sa hral, ale pre diváka. V domácom 
prostredí chcem z futbalu v Spišskej Novej Vsi urobiť 
celospoločenskú udalosť.“  
V prvom kole prehrali Novovešťania vo Zvolene 0 : 3, remizovali s Bardejovom 1 : 1 a na pôde silných FC VSS Košice 
prehrali 0 : 1.  (pat)

Spišskonovoveskí hokejisti odštartovali prípravu pred novou sezónou pod 
vedením trénera Vladimíra Klingu. Prípravu na ľade začali 3. augusta, no do 
novej sezóny vstúpia Novovešťania s novým trénerom. Novým koučom Novo-
vešťanov je 49-ročný Marián Horváth, ktorý ostatné dva roky stál na lavičke 
iného prvoligového tímu – MHk 32 Liptovský Mikuláš. V rodnom meste na-
posledy Horváth pôsobil v sezóne 2011/2012, keď Spišská Nová Ves skon-
čila v 1. lige na piatom mieste. So Spišiakmi vybojoval v sezóne 2008/2009 
aj postup do extraligy. Nový tréner HK Spišská Nová Ves už viedol mužstvo 
v utorkovom prípravnom dueli proti Humennému. „Vladovi Klingovi sme sa 
poďakovali za spoluprácu a zaželali veľa úspechov v novom pôsobisku. 
Jeho nástupca bude na Spiši dobre známy Marián Horváth. Vyzerá to tak, 
že zmluva bude na celú sezónu,“ vysvetlil situáciu riaditeľ HK Spišská Nová 
Ves Ľubomír Vaic. (pat)

Nová sezóna 2015/2016 sa začala aj v mládežníckych kategóriách. Konkrétne to bolo v druhej lige dorastencov sku-
piny Východ. V minulej sezóne starší dorastenci uvedeného klubu druhú ligu Východ vyhrali, mladší dorast skončil na 
druhom mieste. Prípravné zápasy staršieho dorastu napovedali, že starší dorast bude aj naďalej patriť medzi popredné 
mužstvá druhej ligy, horšie to vyzeralo s prípravnými výsledkami mladšieho dorastu. Starší žiaci, ktorí ukončili svoju ve-
kovú kategóriu v mužstve U 15, odišli zo Spišskej Novej Vsi do Senice, Bardejova, Košíc a Prešova. Tréner Jaroslav 
Zajac sa musel o náhradu chlapcov zo športových futbalových tried obrátiť na futbalové kluby z okolia Spišskej Novej 
Vsi. Po prvom kole jesennej časti súťaže sú obavy o mladší dorast zažehnané. Chlapci proti Lokomotíve Košice podali 
veľmi kvalitný a hlavne prekvapivý výkon, ktorý znamená, že noví mladí futbalisti plne nahradili chlapcov, ktorí sú v iných 
kluboch. Je to dôkaz o tom, že na našich dedinách a menších mestách rastú nové futbalové talenty, o ktorých futbalová 
verejnosť bude ešte počuť.  (tom)

Nové vedenie BK 04 AC LB Spišská 
Nová Ves začína skladať káder na sezónu 
2015/2016. Trénerom mužstva sa stal 
bývalý skvelý hráč Spišiakov Dávid De-
mečko, ktorý povedie z trénerského postu 
Spišskú Novú Ves v nasledujúcom roč-
níku. V uplynulých troch sezónach viedol 
Dávid Demečko basketbalistky Rüconu 
Sp. Nová Ves, medzi mužmi bude mať na 
lavičke premiéru. „Som veľmi rád, že sme 
sa s vedením dohodli. Stotožňujem sa 
s víziou nového vedenia práce s mladými 
basketbalistami, je to výzva, na ktorú sa 
teším a pravdupovediac splnil sa mi sen. 
Verím, že do hľadiska opäť pritiahneme 
spišskonovoveského diváka, ktorému 
chceme naservírovať poctivé basket-
balové menu,” prezradil prvé dojmy nový 
spišskonovoveský kormidelník. 

(pat)

ŠPORT

BEH: Night Run 2015 (5 km - Nová Lesná, 17. 7.): Kat. B: 
1. Š. Sumerling (15:10 min.). Night Run (Lipt. Mikuláš 
- 5 km - 25. 7.): Kat. Ž: 6. M. Mačupová (23:48 min.). 
Extrém maratón (Košice - 25. 7.): Kat. D: 1. V. Šmída 
(3:47:27 hod.), 6. J. Smolár (4:46:07 hod.). Tatranská 
šelma - Vertikal (Starý Smokovec, 1. 8.): Kat. A: 36. M. 
Neupauer (1:23:39 hod.), 72. P. Darvaši (1:34:52 hod.), 
85. M. Tripšanský (1:37:04 hod.). Memoriál Jána Stilla 
(Nová Lesná, 19. 7.): Kat. B: 36. L. Kotrady (56:39 min.). 
C: 14. J. Tekely (1:05:14 hod.), 15. J. Smolár 
(1:07:35 hod.). F: 7. Z. Kartusková (1:05:40 hod.). Ma-
lý kavečanský maratón (2. 8.): Kat. A: 2. T. Kamas 
(1:23:39 hod.). Štafetový beh Spišiakov (Novoves-
ká Huta - 8. 8.): 1. Fitnes Zdravé matrace (26:42 min.) 
- S. Smorad, M. Sumerling, V. Petrášek, Š. Sumerling, 
Z. Kartusková; 2. Chalupári (29:09 min.) - E. Fabian, 
R. Kurian, Z. Fabian, M. Bigoš, N. Kurianová; 3. Tinkof 
Saxo Run (29:11 min.) - K. Fedor, F. Novák, A. Kama-
sová, T. Kamas, J. Slávik. Beh do vrchu ku Kráľovej 
studni (Lenártov - 9,3 km - 9. 6.): Kat. A: 6. T. Kamas 
(38:17 min.). 
KVADRATLON: 18. ročník podujatia sa konal 1. 8. v Slo-
venskom raji. Zúčastnilo sa ho 20 mužov a 4 ženy. Vý-
sledky: Muži: 1. Miroslav Kovalík (4:37,44 hod.), 2. Cyril 
Vavrošek (5:25,17 hod.), 3. Ján Halík (5:17,33 hod.). Že-
ny: 1. Dáša Lučivjanská - Poprad (6:52,37 hod.), 2. An-
drea Snopková - Martin (6:31,50 hod.), 3. Gabriela Thur-
ská - Poprad (7:05,04 hod.). Po disciplínach: Pláva-
nie (800 m): 1. Jozef Jamriška - Bratislava (11:35 min.). 
Cyklistika (40 km): 1. Ján Halík (1:58,12 hod.). Beh 
(20 km): 1. Miroslav Kovalík (1:55,15 hod.). Lezenie (vý-
stupy náročnosti 4, 5, 6): 1. Martin Klimša (6:22 min.).

Š
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BASKETBALISTOV

DRUHOLIGOVÁ SEZÓNA 

HORVÁTH TRÉNER HOKEJISTOV

MLÁDEŽNÍCKY FUTBAL 

Súťažný ročník 2015/2016 je pre futbalistov Spišskej Novej Vsi opäť historickým míľni-
kom. Hrajú druhú najvyššiu súťaž. Premiéru absolvovali doma proti Bardejovu. 

Dátum konania: 5. 9. 2015 (sobota)

Miesto konania: Krytá strelnica v Sp. Novej Vsi 
(Skladový areál na Radlinského 17) 

Disciplíny: Podľa vydaných Špeciálnych technic-
kých pravidiel pre Spišskú ligu v r. 2015

1. Ľubovoľná malokalibrová puška (malokalib-
rovka), 10 + 10 rán na 50 metrov.
2. Pištoľ alebo revolver – 5 nástrel + 15 rán sú-
ťažných na vzdialenosť 25 m.
3. Situačná streľba 9 rán na vzdialenosť 10 m.
4. Ľubovoľná krátka zbraň 13 výstrelov na 10 m 
pre neregistrovaných strelcov (laická verejnosť)

Štartovné: 4 € za každý štart (v štartovnom zahr-
nuté malé občerstvenie). 

Zbrane a strelivo: Vlastné a možnosť požičania 
zbrane a nákupu streliva

Informácie: Gustáv Krajči - 0905 978 052,  
Jozef Borz - 0905 954 431 

Časový rozpis: 8.00 - 9.00 h prezentácia;  
8.30 h - otvorenie;  
8.45 h - začiatok prípravy prvej zmeny;  
14.00 h - predpokladané vyhlásenie výsledkov

Bližšie informácie: www.strelnica.host.sk 

Usporiadateľ: Klub Spišských strelcov Sp. Nová 
Ves

Kategórie: Zmiešaná (muži, ženy, dorast –spolu 
v jednej kategórii). 

Výsledky súťaže môžu byť započítané do Spiš-
skej ligy. 

Klub spišských strelcov 
Sp. Nová Ves pozýva na

VII. ROČNÍK VEREJNEJ 
STRELECKEJ SÚŤAŽE 

O PUTOVNÝ  
POHÁR PRIMÁTORA MESTA 
SP. NOVÁ VES Z KRÁTKYCH 

A DLHÝCH ZBRANÍ
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

MASÁŽE 
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfodrenáž 
celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové kamene, 
chiropraxia, mäkké techniky.
Utorok - piatok: 14.00 - 19.00 hod. Sobota - nedeľa: 9.00 - 19.00 hod.
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na: 0905 954 792, 0904 325 343.

LETNÉ KÚPALISKO T.: 053/416 63 62
Otvorené do 1. 9. 2015 (utorok) od 9.00 do 19.00 hod.

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

 5. 9. sobota 14.00 SNV - L. Mikuláš, extraliga dorast
 6. 9. nedeľa 10.30 SNV - L. Mikuláš, extraliga dorast
 6. 9. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
 9. 9. streda 17.00 SNV - Trnava, 1. liga dospelí
12. 9. sobota 14.00 SNV - B. Bystrica, extraliga dorast
13. 9. nedeľa 10.30 SNV - B. Bystrica, extraliga dorast
13. 9. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
16. 9. streda 17.00 SNV - Humenné, 1. liga dospelí
18. 9. piatok 17.00 SNV - N. Zámky, 1. liga dospelí
20. 9. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
23. 9. streda 17.00 SNV - Topoľčany, extraliga dorast 
24. 9. štvrtok 17.00 SNV - Nitra, extraliga dorast 
25. 9. piatok 17.00 SNV - Topoľčany, 1. liga dospelí
27. 9. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35, 416 63 38 
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený. 

 5. 9. sobota 18.00 KOMÉTA - Prešov, FLORBAL, EXTRALIGA ŽENY

 6. 9. nedeľa 10.30 KOMÉTA - Michalovce, 
FLORBAL, EXTRALIGA ŽENY

12. 9. sobota Volejbalový turnaj junioriek 
13. 9. nedeľa Volejbalový turnaj žiačok 
18. 9. piatok LB basketbalový turnaj, EXTRALIGA MUŽI
19. 9. sobota LB basketbalový turnaj, EXTRALIGA MUŽI
19. 9. sobota YOUNG ARROWS - Bratislava, FLORBAL, 1. LIGA 
20. 9. nedeľa LB basketbalový turnaj, EXTRALIGA MUŽI
20. 9. nedeľa YOUNG ARROWS - Gajary, FLORBAL, 1. LIGA
26. 9. sobota LB - Žilina, BASKETBAL KADETI

26. 9. sobota YOUNG ARROWS - Nitra, 
FLORBAL, EXTRALIGA JUNIORI

27. 9. nedeľa LB - P. Bystrica „A“, BASKETBAL KADETI

TENISOVÝ 
AREÁL
0903 403 459
Tenisové kurty otvorené denne:
pondelok - piatok od 9.00 do 21.00 hod. 
sobota - nedeľa od 8.00 do 21.00 hod.

Cenník: 
pondelok – nedeľa  
od 9.00 do 14.00 hod.  4 €/kurt 
od 14.00 do 21.00 hod.  6 €/kurt

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
Otvorená do 6. 9. 2015 (nedeľa) od 9.00 do 19.00 hod.  
a ranné plávanie pondelok a štvrtok od 7.00 do 8.15 hod.
Krytá plaváreň zatvorená od 7. 9. 2015 (pondelok)  
do 11. 9. 2015 (piatok) - sanitárne dni.
Krytá plaváreň otvorená od 12. 9. 2015 - podľa rozpisu

Ranné plávanie Školy Verejnosť

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

SAUNA T.: 053/416 63 54
Sauna do 11. 9. 2015 (piatok) – ZATVORENÁ. 
Sauna otvorená od 12. 9. 2015 (sobota) podľa rozpisu.

Sauna 1 Sauna 2
pondelok sanitárny deň  sanitárny deň
utorok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY
streda 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI
štvrtok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY
piatok 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI

sobota  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MUŽI
ŽENY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽENY
MUŽI

nedeľa  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MUŽI
ŽENY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽENY
MUŽI

CERAGEM - masážne stoly - T.: 053/416 63 54
piatok 13.00 - 19.00
sobota  8.00 - 19.00
nedeľa  8.00 - 19.00

pondelok sanitárny deň
utorok 13.00 - 19.00
streda 13.00 - 19.00
štvrtok 13.00 - 19.00

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

1. 9. utorok 10.00/11.30 FK SNV - Lipany, I. liga mladších žiakov U13 a U12

5. 9. sobota 10.00/12.15 FK SNV - Ľubotice, II. dorastenecká liga starší 
a mladši dorast

5. 9. sobota 16.00 FK SNV - FK Haniska, DOXXBet liga dospelí

6. 9. nedeľa 10.00/12.00 FK SNV - Trebišov, I. liga starší žiaci U15 
a U14

12. 9. sobota 10.00/12.15 FK SNV - Snina, II. dorastenecká liga starší 
a mladší dorast

12. 9. sobota 15.00 FK SNV - Michalovce, II. liga ženy
13. 9. nedeľa 10.00/11.30 FK SNV - Prešov, I. liga mladší žiaci U13 a U12

15. 9. utorok 10.00/12.00 FK SNV - Michalovce, I. liga starší žiaci 
U15 a U14

19. 9. sobota 15.30 FK SNV - Lokomotíva Košice, DOXXBet liga dospelí
20. 9. nedeľa 10.00/11.30 FK SNV - Vranov, I. liga mladší žiaci U13 a U12
20. 9. nedeľa 13.00 FK SNV - VSS Košice, I. liga žiačky
23. 9. streda 14.00/16.00 FK SNV - VSS Košice, I. liga starší žiaci U15 a U14

26. 9. sobota 10.00/12.15 FK SNV - Čaňa, II. dorastenecká liga starší 
a mladší dorast

27. 9. nedeľa 10.00/11.30 FK SNV - Bardejov, I. liga mladší žiaci U13 a U13
KOLKÁREŇ T.: 053/416 63 35

 5. 9. sobota 12.30 TATRAN „A“ - TRSTENÁ „A“, EXTRALIGA MUŽI
 5. 9. sobota 16.00 TATRAN „B“- SUČANY „B“, 1. LIGA VÝCHOD
19. 9. sobota 12.30 TATRAN „A“ - PIEŠŤANY „A“, EXTRALIGA MUŽI

19. 9. sobota 16.00 TATRAN „B“ - ŽARNOVICA, 1. LIGA VÝCHOD

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.



23Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
9/2015

ŠPORT

Po dlhej ceste z Cali, mestečka v Kolumbii, sa vrátila domov 
účastníčka MS dorastencov Patrícia Garčarová. Dôstojná 
reprezentácia Slovenska a výkony na úrovni svojich osobných 
výkonov - to boli hlavné predsavzatia našich reprezentantov. 
Prvý štart 15. 7. 2015 našej atlétky na takom významnom 
podujatí, ako sú majstrovstvá sveta (80 tisíc divákov) 
a, samozrejme, veľká zodpovednosť za výsledok, zanechala 
na nej dôsledok, a to v podobe žltej karty v behu na 
100 m. Časom 12,45 s skončila na 52. mieste. Na druhý 
deň sa už držala v silnej konkurencii oveľa lepšie a časom 
25,28 s v behu na 200 m sa umiestnila na 35. mieste 
z 53 pretekárok. Doma sa ale dlho neohriala a 26. 7. 2015 
už bežala na Európskom festivale mládeže v Gruzínskom 
Tbilisi. Sedmička slovenských atlétov sa v konkurencii 
2 300 atlétov z 50 krajín Európy držala veľmi dobre. Patrícia 
v behu na 200 m skončila na výbornom 10. mieste. Vzhľadom 
na to, v akých neporovnateľne slabších podmienkach sa naša 
atlétka pripravuje, je potrebné jej výkony postaviť na veľmi 
vysoký stupienok a veríme, že v blízkej budúcnosti sa jej 
výkony zlepšia na takú úroveň, aby bola stálou účastníčkou 
najvyšších svetových atletických podujatí. J.O.

GARČAROVÁ V KOLUMBII

SPIŠIACI BEHALI

DNI CYKLISTIKY NA SPIŠI
19. a 20. septembra 2015  

organizuje Cykloklub Spišská Nová Ves z poverenia  
Slovenského zväzu cyklistiky. 44. ročník časovky do vrchu – Slovenský pohár – sa koná 19. 9. 2015 so 

štartom o 14.00 hod. v Novoveskej Hute. Preteky sa uskutočnia pre všetky mužské kategórie za plynulej 
prevádzky na cestnej komunikácii Novoveská Huta - Grajnár - Hnilčík. 

20. 9. 2015 o 9.30 hod. štartuje 60. ročník kritéria „O štít mesta Spišská Nová Ves“. Okruh na námestí 
absolvujú pretekári v kategóriách mladší žiaci, starší žiaci, kadeti, juniori, muži. 

20. septembra 2015 (nedeľa) sa uskutočnia v rámci Dní cyklistiky na Spiši 

CYKLISTICKÉ PRETEKY PRE NEREGISTROVANÝCH  
CYKLISTOV, ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 

Štart o 9.00 h - Radničné nám. pred Radnicou.
Súťažné kategórie pre chlapcov a dievčatá:

1. kategória „MINI“ - nar. po 1. 9. 2007 - 1 okruh okolo námestia
2. kategória „MLADŠÍ ŽIACI“ - nar. od 1. 9. 2004 do 1. 9. 2007 - 1 okruh 
3. kategória „STARŠÍ ŽIACI“ - nar. od 1. 9. 2001 do 1. 9. 2004 - 2 okruhy 

Svoj záujem súťažiaci, resp. ich rodičia, nahlásia na adresu:
ondrej.biros@gmail.com vo forme: verejný pretek, meno a priezvisko súťažiaceho, dátum narodenia.

Súťažiaci sa môže zaregistrovať od 8.30 hod. na mieste štartu, t. j. pred Radnicou. 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA  
V INLINE 

20. 9. 2015 o 13.30 h  
bude námestie patriť súťažiacim v inline korčuľovaní. Majstrovstvá Slovenska v inline korčuľovaní  

v maratóne za rok 2015 a Finále Slovenského pohára organizuje Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz  
a ŠK STEZ. Prezentácia sa uskutoční od 12.00 do13.30 hod. v priestoroch Reduty. Štart o 14.00 h. 

Telocvičňa ZŠ Ing. O. Kožucha
Pondelok: 18.00 - 19.00 fit lopty, body form 
Štvrtok: 18.00 - 19.00 fit lopty, cvič. s overbalom 
Telocvičňa Gymnázium, Školská 7
Utorok: 18.00 - 19.00 wellness, flovin
Štvrtok: 18.00 - 19.00 body form, flovin 
Telocvičňa ZŠ Z. Nejedlého, sídl. Mier
Utorok: 18.00 - 19.00 akvaerobik 
Štvrtok: 18.00 - 19.00 aerobik, body form 
Telocvičňa ZŠ Hutnícka ul., sídl. Západ
Štvrtok: 18.30 - 19.30 body form, pilates 
Telocvičňa ZŠ Nad Medzou
Pondelok: 18.00 - 19.00 aerobik, body form
Streda: 18.30 - 19.30 pillates 
Gymnastika - telocvičňa Nad Medzou
Pondelok: 17.00 - 18.00 deti od 5 do 7 rokov
Streda: 16.30 - 18.30 gymnastika pokročilí

Využite naše kvalitné služby 
pod vedením skúsených cvičiteliek a trénerov.

KLUB RTVŠ MIX 
ponúka

pravidelné cvičenie pre ženy 

OSPRAVEDLNENIE
V augustovom Ičku sme v článku Beh farmárskeho dvora 
omylom uviedli chybnú informáciu o veku účastníka pre-
teku Ondreja Kozáka. Správne malo byť uvedené 68 ro-
kov. Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme.

8. 8. 2015 sa uskutočnil 7. ročník Štafetového 
behu Spišiakov. Privítali sme rekordný počet 
družstiev. Bolo ich 9, čo znamená 45 ľudí vo 
veku od 7 do 69 rokov. Súťažili v úmornej horú-
čave, aby si nakoniec víťazstvo odniesli členovia 
družstva Fitness Zdravé matrace, pred Chalu-
pármi a Tinkoff Saxo Run. Slavomír Smo-
rada zvládol okruh v dĺžke 1 km za 3:08 min. 
a Štefan Sumerling 2 200 m dlhý okruh za 
7:09 min., čím utvoril nový rekord okruhu. 
Obaja boli členmi víťazného družstva.
Potešila nás účasť dovolenkárov z Bratislavy, 
Bernolákova a Malaciek. Privítali a využili mož-
nosť zabehať si v Novoveskej Hute.
Dovidenia o rok, priatelia! R. Mikolaj
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Už po sedemnásty raz usporiadali členovia VK Spišská 
Nová Ves a volejbaloví zanietenci turnaj v plážovom volej-
bale v Spišskej Novej Vsi. Tento ročník mal všetky atribúty 
úspešného turnaja. V prvom rade mu prialo počasie, pre-
tože 35 °C, takmer bezvetrie a jasná obloha po oba dni 
hovoria za všetko.
Rovnako sa turnaj tešil aj priazni divákov, ktorí zavítali 
v týchto teplách na letné kúpalisko a čo je najdôležitej-
šie, potešil aj výkonmi zúčastnených dvojíc. 

V sobotu 8. 8. 2015 sa hrali kategórie muži a ženy. V ka-
tegórii „Muži“ sa prihlásilo 12 dvojíc, ktoré hrali medzi 
sebou v troch skupinách, potom štvrťfinále a semifinále, 
spolu 20 zápasov. Po tvrdom boji a skutočne kvalitnom 
výkone nakoniec vyhrali Prešovčania Roman Németh 
a Michal Hudák. 
V kategórii „Ženy“ sa prihlásilo 7 dvojíc, takže hrali každý 
s každým. Nakoniec po celodennom boji stáli na víťaznom 
stupni Spišiačky Katarína Olejníková a Veronika Nová-

ková, ktoré neprehrali ani jeden duel.
V nedeľu 9. 8. 2015 sa hrala kategória „Mix“, kde sa pri-
hlásilo 16 dvojíc, ktoré hrali podobným systémom ako 
muži v sobotu, teda skupiny, štvrťfinále, semifinále a fi-
nále. Po zaujímavých súbojoch, kde nikto nikomu nič 
nedaroval, skončili nakoniec ako víťazi Spišiaci Lukáš 
Mihálik a Katarína Olejníková.

Igor Murko
foto: autor

Na najvýznamnejšiu súťaž mladých hasičov sa deťom zo ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves 
podarilo postúpiť už piatykrát. Tento rok sa súťažilo v poľskom meste Opole 19. - 26. 7. 2015. 
Táto súťaž je najvýznamnejšou súťažou mladých hasičov na svete. Koná sa každé dva roky 
s názvom olympiáda mladých hasičov CTIF. Lenže národné olympijské výbory sa ohradili proti 
tomu názvu, a tak sa teraz nazýva Medzinárodné stretnutie mládeže alebo Majstrovstvá 
sveta mladých hasičov. O hlavnú trofej Vetter cup, čo je strieborný pohár v tvare zemegule, 
súťažilo 45 družstiev z 22 krajín. Vo Vetter cup-e sme obsadili 9. miesto a dievčatá zo 
Šuňavy 14. miesto. Zároveň sa vyhlasuje poradie v kategórii chlapcov, a tu sme obsadili 
8. miesto a v kategórii dievčat Šuňava 3. miesto. Chceli sme viac, nevyšlo to. V každom prí-
pade sme náš región a Slovenskú republiku reprezentovali dôstojne. Ak niekto z detí chce 
zažiť takú nádhernú chvíľu, akou je účasť na olympiáde hasičov, od septembra ho radi priví-
tame v Základnej škole Hutnícka ul. Naučí sa novým veciam a zručnostiam, spozná nových 
kamarátov a uvidí kus Slovenska a Európy. Za obetovaný čas v príprave na túto súťaž je po-
trebné poďakovať všetkým deťom, ktoré pracujú v Základnom kolektíve Ideálnej mládežníckej 
aktivity v požiarnickom krúžku pri ZŠ Hutnícka ul., ale hlavne desiatim z nich, ktorí to dotiahli 
do konca. Slovenskú republiku a naše mesto v tíme ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová 
Ves reprezentovali: Marián Lorinc, Ema Strelová, Viktor Gonda, Samuel Bučák, Tomáš 
Štinčík, Tomáš Hamráček, Adrián Príhoda, Ľuboš Láclav, Róbert Fris, Kristína Strelová. 
Tréneri: Jozef Strela, Viliam Štinčík. 

Jozef Strela, vedúci ZK IMA požiarnický krúžok pri ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves

Účastníci turnaja pred sobotňajšou prezentáciou.

ŠPORT

JOGA V DENNOM ŽIVOTE 
Pobočka Spišská Nová Ves, www.yoga.sk

Pozývame vás na kurzy JOGY  
v sezóne 2015/2016

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

	DEŇ  ČAS ZAMERANIE KONTAKT

PON

 6.00 - 7.00 Ranné cvičenie jogy 0949 266 517
0949 604 723

 9.00 - 10.00 Joga pre seniorov - začiatočníci 0904 232 392
15.15 - 16.15 Detská joga (predškolský a mladší školský vek) 0949 604 723
16.30 - 18.00 Joga proti bolestiam chrbta - začiatočníci 0949 604 723
18.00 - 19.30 Joga pre začiatočníkov na posilnenie vitality 0904 232 392

UTO
 6.00 - 07.00 Ranné cvičenie jogy 0949 266 517
17.00 - 19.00 Joga pre mierne pokročilých, pokročilí 0910 996 086
19.00 - 20.30 Joga pre začiatočníkov 0907 477 955

STR

 6.00 - 07.00 Ranné cvičenie jogy 0949 266 517
 9.00 - 10.00 Joga pre seniorov 0905 236 248
10.15 - 11.15 Joga pre seniorov 0905 236 248

15.30 - 16.30 Bezplatný kurz jogy pre ľudí s obmedzenými 
finanč. prostriedkami 0907 477 955

17.30 - 19.00 Joga pre mierne pokročilých 0904 232 392
19.00 - 20.30 Joga pre pokročilých 0907 477 955

ŠTV
 6.00 - 07.00 Ranné cvičenie jogy 0949 266 517
16.45 - 18.15 Joga pre začiatočníkov 0903 605 696

PIA
 6.00 - 07.00 Ranné cvičenie jogy 0949 266 517
 9.00 - 10.00 Joga pre seniorov 0905 236 248
10.15 - 11.15 Joga pre seniorov 0905 236 248

Kultúrny dom, Smižany 

	DEŇ  ČAS ZAMERANIE KONTAKT
UTO 18.00 - 19.30 Joga pre začiatočníkov 0910 224 447
STR 17.30 - 19.00 Joga pre mierne pokročilých 0907 477 955

TURNAJ V PLÁŽOVOM VOLEJBALE

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE 
MLADÝCH HASIČOV

8. - 9. 8. 2015 sa na Letnom kúpalisku v Spišskej Novej Vsi na pieskových kurtoch uskutočnil 17. ročník turnaja v plážovom volejbale dvojíc.
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OZNAMY, POZVÁNKY

PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA 
„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3 
Bližšie informácie o programe www.dietka.sk alebo na FB. 
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ZÁZEMIE – KOMUNITNÁ ZÁHRADA  
ZÁZRAČNÉ ZELENÉ MIESTO (Vyšná hať) 
JESENNÁ SLÁVNOSŤ NA ZÁZEMÍ
Sobota 12. 9. o 13.00 h
Kultúrne podujatie spojené s hudbou, workshopmi, 
prírodným jarmokom. Bližšie informácie na FB.

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

ANGLICKÝ KLUB pre deti vo veku od 2 r.
Prvé stretnutia sobota 19. 9. o 9.30 h,  
štvrtok 24. 9. o 16.30 h,
soboty o 9.30 h, štvrtky o 16.30 h.
Prihlášky a informácie: majklimova@gmail.com,  
0904 887 239

OPATROVANIE DETÍ od 2 r.:  
Poplatok: 2,50 €/hod. Informácie: 0904 887 239.

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

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

MAĽOVANIE NA TVÁR
Objednávky: 0904 887 239. Poplatok: 12 €/h.
LOGOPEDICKÉ INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO
na základe tel. objednávky u logopedičky  
Mgr. Gvozdiakovej - 0918 301 332.
Poplatok: 9 €/h.

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

ŠARKANIA SHOW 2015 
3. 10. (sobota) od 13.00 h 
na LETISKU v Spišskej Novej Vsi
Mesto Spišská Nová Ves, 
CVČ ADAM, POŽIČOVŇA OBLOHY 
v Spišskej Novej Vsi POZÝVAJÚ deti, 
mládež, rodičov mesta a okolia 
na rodinnú súťaž v púšťaní šarkanov, drakov...
POZOR! Výherca - víťaz najkrajšie vyrobeného 
a lietajúceho šarkana získa LET LIETADLOM od 
POŽIČOVNE OBLOHY... a mnoho ďalších cien od CVČ 
ADAM a iných sponzorov tejto súťaže. V prípade dažďa 
sa súťaž prekladá na sobotu 10. 10. 2015.
Bližšie informácie na facebookovej stránke CVČ ADAM 
SNV.
Informácie: Klaudia Bigošová, Bc. Katarína Štrauchová.

PONUKA ZÁUJMOVEJ  
ČINNOSTI 2015/2016 

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

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

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

www.cvc.snv.sk, fb: CVČ Adam SNV

1. 9. (utorok) o 18.00 h - Verejné pitie čaju v par-
ku pred čajovňou, pri pamätníku. Ochutnáte viacero, 
hlavne zelených, schladzujúcich čajov, prineste si 
misku, hudobné nástroje, hry... Dobrovoľné pitné.
19. 9. (sobota) o 19.00 h - Príďte si vypo-
čuť svieže tóny dvoch popradských hudobníčok.  
Autorské piesne zahrajú na svo-
jich obľúbených nástrojoch gita-
ra, viola a kachon. Dobrovoľné 
vstupné. 

Letná 63, SNV

Spolok emeritných  
rušňovodičov pri RD SNV

pozýva svojich členov na spoločenské posedenie
25. 9. 2015 o 16.00 h

v SLOVDEKRE, Duklianska 55 v SNV.
• hudba DJ • tombola

Bližšie informácie na tel. č.: 0905 696 718,  
0903 794 886, 0905 508 263

Slovenský zväz zdravotne postihnutých  
ZO č. 2 Spišská Nová Ves

vás pozýva na 

ŠPORTOVÉ 
HRY 

spojené s varením guláša.
Kedy: 5. 9. 2015 o 10.00 h.

Kde: Detské dopravné ihrisko (J. Hanulu).
Poplatok: 3 € - priniesť si misku, pohár, lyžicu.

Prihlásiť sa a zaplatiť môžete  
každú stredu od 9.00 do 11.00 h 

v kancelárii ZO č. 2, Levočská 14, Sp. Nová Ves.
Tešíme sa na vás.

Janka Gudzanová, predseda ZO č. 2

Pre veľký záujem potrvá výstava 

KRÁSA ZAKLIATA V DREVE
v priestoroch Galérie netradičných umení na Letnej 49 (v podchode medzi TIC a Nostalgie) 

až do konca mesiaca september.
Uvidíte práce klientov: Domov sociálnych služieb Domovina, n. o., Žehra – Hodkovce; Domov sociálnych služieb 

sv. Jána z Boha, Spišské Podhradie; Domov sociálnych služieb, Spišský Štvrtok; Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím – Náš dom, Spišská Nová Ves; Centrum sociálnych služieb, Batizovce;  

Chránená dielňa, Dravce. Tešiť sa môžete aj na zbierku krásnych samorastov.
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Nie je smrť tam, kde bol život vyplnený prácou, láskou a obetavosťou.
S hlbokým žiaľom a bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všet-
kým príbuzným, kolegom, priateľom a známym, ktorí sa 23. 7. 2015 prišli roz-
lúčiť s naším drahým Dušanom LESKOVJANSKÝM, ktorý tragicky zahynul 
17. 7. 2015 pri záchrannej akcii v Slovenskom raji. Úprimne ďakujeme za ne-
spočetné prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Naše veľké poďakovanie patrí vedeniu Horskej záchrannej služby, kolegom 
a pracovníkom zo všetkých jej oblastí, priateľom z Asociácie horských vodcov, 
priateľom z organizácie Moutain Pro Guiding, kolegom HZS z Poľska a ďalším 
organizáciám, vedeniu mesta SNV a v neposlednom rade Rím.-kat. farskému 
úradu v Sp. N. Vsi, Pohrebnej službe R. Findura a Správe cintorínov SNV.
S úctou a nesmiernou vďakou smútiaca rodina.

On vlastne neodišiel, len ho nebudeme stretávať.
S bolesťou v srdci ďakujeme za slová útechy, prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom, spolupracovníkom, kamarátom a známym, ktorí 
sa prišli 28. 7. 2015 rozlúčiť s mojím manželom a ockom Emilom LAMANCOM, 
ktorý nás náhle nečakane opustil.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojnú rozlúčku.
manželka a dcéra

Tak náhle odišiel, nestihol sa s nami rozlúčiť. Tá rana bolí a zabudnúť ne-
dovolí.
S bolesťou v srdci vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, suse-
dom a známym, ktorí sa prišli 4. 8. 2015 rozlúčiť s mojím milovaným manželom 
Rudolfom TIMKOM, ktorý nás náhle opustil vo veku nedožitých 87 rokov.
Ďakujem za prejavy sústrasti, kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť 
môj hlboký žiaľ. 
Poďakovanie patrí aj NsP v SNV, len MUDr. Š. Zelenému, primárovi OAIM, zdra-
votnému personálu za starostlivosť o pacienta, ako aj Univerzitnej nemocnici 
L. Pasteura v Košiciach, oddeleniu OAIM. 
Úprimné poďakovanie patrí Pohrebnej službe S. Badziková, Rím.-kat. farskému 
úradu v SNV, vdp. Boržíkovi za dôstojnú a dojímavú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka Emília a smútiaca rodina.

Neplačte, že odišla, ten pokoj jej prajte, len tichú spomienku si na ňu  
zachovajte.
4. 8. 2015 nás opustila vo veku 93 rokov naša drahá mama, stará a prastará 
mama Helena LEHOTSKÁ.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S láskou a vďakou synovia, nevesty, vnúčatá a pravnúčatá.
Zároveň ďakujeme Evanjelickej cirkvi a. v. za dôstojnú rozlúčku.

Tak ako tíško žila, tak tíško odišla. Skromná vo svojom živote, veľká vo svo-
jej láske a dobrote.
Touto cestou sa chceme úprimne poďakovať za kvetinové dary a prejavy sú-
strasti rodine, príbuzným a známym, zástupcom SOŠ Sp. N. Ves, ktorí sa prišli 
27. 8. 2015 rozlúčiť s našou drahou mamkou Margitou BJALONČÍKOVOU.
Veľké poďakovanie patrí aj zamestnancom a zdravotnému personálu Domova 
dôchodcov, Brezová ul. v SNV, ktorí sa dlhé roky starali a zmierňovali ťažkú 
chorobu našej mamky.
Poďakovanie patrí aj Rím.-kat. farskému úradu v Markušovciach a Pohrebnej 
službe S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a láskou smútiaca rodina.

Čas vlhké oko vysuší a ono zvlhne znova. Aj dnes nám spomienka býva na 
duši, až na to nie sú slová.
14. 8. 2014 uplynulo 5 rokov, odkedy nás navždy opustila milovaná manželka, 
mamka, babka Ľudmila PIGOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a ktorým chýba, spomínajte spolu s nami.
S láskou a úctou manžel Ladislav a dcéry Adriána a Miriam s rodinami.

Spomíname a nezabudneme.
21. 8. 2015 sme si pripomenuli 5. výročie a 19. 9. 2015 
uplynie 31 rokov od úmrtia našich rodičov Magdalény 
GROBARČÍKOVEJ a Ing. Jozefa GROBARČÍKA.
syn a dcéra s rodinou

Odišiel na cestu, kam odchádza každý sám, len dvere spomienok nechal 
otvorené dokorán.
26. 8. 2015 uplynul rok od chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý a milovaný 
manžel, otec, dedko Pavol MAJER.
S láskou a vďakou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo predtým. 
Mal si nás všetkých rád a chcel si s nami ešte žiť, no prišla chvíľa, keď si 
nás musel opustiť. Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srd-
ciach žiješ stále s nami.
27. 8. 2015 uplynul rok, odkedy nás opustil môj drahý manžel, ocko a dedko 
Leopold DIRGA.
S láskou a úctou spomíname.
manželka Helena, dcéry Dáša a Miriam s manželom a deťmi

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

V JÚLI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Ján Kubičár 1924
Irena Kolšovská 1925
Rudolf Timko 1928
Ján Bocan 1930
Jozef Kováč 1930

František Oravec 1930
Anna Havašová 1933
Margita Bjalončíková 1934
Karel Sedláček 1935
Ján Hadušovský 1938

Alžbeta Dudinská 1940
Mária Klingová 1940
Marian Frančák 1943
Zdenka Borothová 1944
Andrej Hudák 1944

Jozef Tarbaj 1944
Jozef Repaský 1945
Ján Bystrický 1948
Emil Lamanec 1952
Ladislav Kotlár 1953

Ing. Dušan 
Leskovjanský 1978

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V JÚLI OSLÁVILI
Diamantová 
svadba
Anna a Jozef Budzoví 
11. 6. 1955

•••

95 rokov
Viera Vyšná

91 rokov
Anna Glabová

85 rokov
Anna Vodžáková
Božena Gribčíková
Katarína Buzáková
Štefan Pollák

80 rokov
Cyril Hanzely
Mária Džubáková

Milan Matfiak
Rozália Zákutná
Anna Smolejová
Viliam Koch
Magda Hronovská
Jozef Ovšonka
Justína Kežmarská
Irena Kotlárová
Ladislav Krempaský
Mária Liptáková
Helena Melegová
Hedviga Rybárová
75 rokov
Anna Štefániková
Viliam Vretenár
Eva Chochlíková
Pavol Findura
Mária Bolčáková

Mária Kapallová
Ladislav Novotný
Anna Kováčová
PhDr. Magdaléna Rerková
Margita Votrubová
Gizela Cipkalová
Matilda Zajacová

70 rokov
Mária Demeterová
Agnesa Šestáková
Cecília Mazurová
Margita Mihoková

Milan Muránsky
Emil Kuník
Eduard Gardošík
Mária Ludányiová
Anna Harviščáková
Alžbeta Kukoľová
Ing. Eva Böhmannová
Magdaléna Schmidtová
Anna Kuffová
Ing. Pavol Hartl
Ing. Margita Karkušová
Mária Vargová

Viera Sirková
Nina Chovancová
Nikola Polláková
Amália Staňová
Tomáš Trnka
Magdaléna Piatniková
Alex Krajňák
Richard Truben
Vanesa Nováková
Róbert Dušenka
Timea Ficeková
Karin Čatlošová
Tamara Klorusová
Matej Petrek
Adam Kišidai
Tomáš Šimo
Karolína Dzuriková
Katarína Hýblová

Šarlota Gabčová
Tomáš Renner
Timon Kašper 
Radko Pecha
Tamara Starostová
Marián Baran
Jakub Suchý
Melánia Gánovská
Michal Szentkeresty
Eliška Duľová
Sebastián Dušan   
 Sivačko
Debora Cpinová
Šarlota Čonková
Tomáš Hric
Teo Adamec
Liliana Kotlárová
Oliver Brandobur

Ak si neprajete, aby vaše meno 
bolo uverejnené v tejto rubrike, 

oznámte nám to na tel. č.: 053/417 66 27, 
príp. osobne v redakcii Ička. 

Radnica, Radničné nám. č. 7, I. posch. vpravo.



27Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
9/2015

Čas vlhké oko vysuší a ono zvlhne znova. Aj dnes nám 
spomienka býva na duši, až na to nie sú slová.
5. 9. 2015 uplynie 7 rokov, odkedy nás navždy 
opustila milovaná mamka, babka a prababka Emília  
ONDREJČÍKOVÁ a 10. 10. 2015 uplynie 5 rokov, 
odkedy nás navždy opustil milovaný otec, dedko 
a pradedko Stanislav ONDREJČÍK.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Jarka a Zdenka 
s rodinami.
Spomínajte s nami.

„V tmavej noci, keď začínal nový deň, odišla si snívať svoj večný sen. 
Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých a všetko, čo si 
rada mala...“ 
22. 9. 2015 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej drahej mamky a sestry 
Dariny FUDALOVEJ, rod. Pekarčíkovej. 
Zároveň sme si pripomenuli 40. výročie úmrtia nášho drahého otca  
Júliusa PEKARČÍKA a 20. výročie úmrtia našej drahej mamičky Heleny  
PEKARČÍKOVEJ, rod. Stančákovej.
S úctou a láskou deti Elenka, Marek a sestra Marika.

Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ s nami.
23. 9. 2015 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec, 
dedko Vladimír VAĽUŠ.
S láskou a úctou spomínajú manželka Marta, synovia Vladimír, Milan a dcéra 
Miriam s rodinami.

„Nech svätí na chóroch odriekajú kadiš, už si ma, môj milý, nikdy viac ne-
pohladíš. Na trikrát obletia holuby vežu chrámu, roznesú do vetra, že si ma 
nechal samú...“
Pred rokom 25. 9. 2014 odišiel náš milovaný Anton PETRA. 
S láskou na Teba stále myslia manželka Eva, deti a celá rodina. 
Ľúbime Ťa.

Blízky človek odišiel, čo nám dal, ostáva v nás. Kto v srdci žije, neumiera.
26. 9. 2015 si pripomenieme 3. výročie úmrtia môjho manžela, otca, svokra, 
dedka a pradedka Štefana REŽNICKÉHO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
28. 9. 2015 uplynie 5 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil môj manžel, náš 
otec a starý otec Ján KOVÁČ. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme. 
manželka Elena, syn Ján a dcéra Erika s rodinami

28. 9. 2015 si pripomenieme smutný rok od úmrtia môjho manžela, nášho 
ocka, dedka, pradedka Jozefa ČOPIANA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
manželka Anna, deti Vladimír, Jarka a Slávka s rodinami

Strata bolí, ale lieči ju nádej...
30. 9. 2015 si pripomenieme 15 smutných rokov, čo od nás odišiel do večnosti 
môj manžel, otec, svokor, dedko, brat, švagor, dobrý kamarát Jozef ŠPIRKA.
Modlitbou a s úctou spomína manželka, synovia Marian, Radoslav, Jozef 
so Zuzanou, vnúčatá Andrej, Stelka, sestra Katka, švagriné Žofia, Mária, Jana 
s rod. 
Ďakujeme a prosíme, spomínajte s nami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
2. 9. 2015 už tomu budú 3 roky, čo Teba pri nás niet Ivan DEMOČKO.
S láskou spomínajú manželka, dcéra Danka a syn Ivan s rodinami.

Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechala si všetko a všetkých, ktorých 
si milovala. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plamienku sviečok 
na Teba spomíname. Osud Ti nedoprial dlhšie byť, no v našich srdciach 
budeš navždy žiť.
3. 9. 2015 uplynie 7 rokov od úmrtia našej drahej manželky, mamky a babky 
Marty BIŽÁKOVEJ, rod. Garančovskej. 
So žiaľom a láskou spomína manžel, synovia František a Jaroslav s rodinami 
a dcéry Renáta a Silvia s rodinami.

Čas plynie, ale bolesť v našich srdciach zostáva. Odišiel si od nás navždy, 
no v našich srdciach stále žiješ.
4. 9. 2015 si pripomenieme 20. výročie úmrtia môjho manžela, otca, dedka 
Štefana HRICA.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra Eva, dcéra Anna, syn Peter 
s rodinou a vnuk Mirko s rodinou.

Boh zavolal a srdce, ktoré pre nás malo toľko lásky, dotĺklo navždy. Odišla si 
od nás do neznáma, ale v našich srdciach ostaneš stále milovaná.
8. 9. 2015 uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy opustila naša drahá mama, 
babka a prababka, pani Katarína HOLOTŇÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
synovia s rodinami

9. 9. 2015 uplynie 10 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil môj manžel, 
náš otec, starý a prastarý otec František RUMAN. 
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali. 
S láskou spomínajú manželka Anna a deti s rodinami.

Tvoj odchod bol rýchly, nečakaný, niet Ťa už medzi nami. Odišiel si do več-
nosti spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
10. 9. 2015 uplynie smutný rok, odkedy nás opustil môj manžel, otec, dedko, 
svokor, brat, švagor, ujo a priateľ František LUČIVJANSKÝ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
manželka, dcéra Andrejka s rodinou a syn Feri s rodinou

Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, dotĺklo srdce, ktoré sme milovali, zhasli 
oči, utíchol hlas, mal rád život a všetkých nás.
13. 9. 2015 si pripomenieme 1. výročie úmrtia môjho milovaného manžela, 
otca, dedka Ondreja ŠOLTÍSA.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manželka Anna, synovia Ondrej 
a Miroslav s rodinou a ostatná smútiaca rodina. 

18. 9. 2015 uplynú 4 roky od úmrtia nášho drahého otca a manžela  
Mgr. Mariána SALAJA. 
Ďakujeme, že mu spolu s nami venujete tichú spomienku.
manželka a syn

22. septembra 2015 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil náš drahý Jaroslav 
MLYNARČÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o. 
POLYTOP SNV, s. r. o. - voda a kúrenie: 0905 215 732

BRANTNER NOVA, s. r. o., SNV
oprava verejného osvetlenia: 053/416 62 22

EMKOBEL, a. s., SNV tepelné hospodárstvo mesta
dispečing: 0917 949 656, e-mail: tu@emkobel.sk

BYTOVÉ DRUŽSTVO SNV 
výťahy • voda, ÚK • elektro 
dispečing: 053/416 65 04 

mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia

nepárne týždne: 0905 534 800 
párne týždne: 0905 241 080

POHOTOVOSTNÉ 
SLUŽBY
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Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti, 
zberateľské predmety a predmety minulých čias.

od 8.00 do 15.00 h na starom trhovisku oproti OC Sintra
+421 53 42 98 110  / +421 910 149 926 

e–mail: spisskaburza@szm.sk

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

Mesto Spišská Nová Ves 
ponúka na odkúpenie budovu

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

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

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

Celková cena nehnuteľnosti je 
113 527,00 €. 

Banícky Spolok SPIŠ
usporiada 
12. 9. 2015 o 12.30 h

BANÍCKY DEŇ
v Novoveskej Hute - FarmárSKI dvor.
Oslavy sú určené pre členov Baníckeho spolku Spiš  
Spišská Nová Ves a pozvaných hostí.

Sprievodné akcie: 
• turistický prechod po Náučnom banskom chodníku  

Novoveská Huta 
• prechod skupiny cyklistov 
• súťaž v streľbe so vzduchovkou 
•  zhodnotenie uplynulého banského roka 

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov  
na Slovensku v Spišskej Novej Vsi

pozýva svojich členov na tieto aktivity

9. 9. 2015 (streda)
Turistická vychádzka Bachledova dolina - Jezersko

Odchod vlakom do Popradu o 5.40 h.

20. - 26. 9. 2015
Rekreačný pobyt v Penzióne Oravská horáreň

Odchod 20. 9. 2015 (nedeľa) rýchlik o 11.11 h do Kráľovan 
(na rýchlik si zakúpte miestenku) 

Lístok kúpiť až do Oravského Podzámku. 
Informácie: 0904 973 324.

30. 9. 2015 (streda)
Vlakom poznaj Slovensko

Poznávanie Bardejova s turistickým sprievodcom.  
Návšteva Bardejovských kúpeľov.
Zakúpiť lístky do Bardejova a späť.

Odchod rýchlikom o 6.51 h. Odchod z Bardejova o 16.28 h.
•••

Služby na Levočskej ul. vždy vo štvrtok od 9.00 do 12.00 h.
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PREDÁM / PRENAJMEM

 Dám do prenájmu 1-izb. byt v RD pri sídl. Východ v SNV na po-
schodí, samostatný vchod, okrasná záhradka. Voľný od 1. 10. 
2015. T.: 0904 501 249.

 Predáme 2-izb. byt s balkónom na sídl. Tarča v pôvodnom 
stave. T.: 0907 944 284.

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

 Predám 2-izb. byt v centre mesta - Banícka ul. Cena: 

41 500 €. T.: 0949 469 837.
 Prenájom 2-izb. bytu v RD pre max. 2 osoby na Duklianskej 

ul. v SNV. T.: 0911 423 435.
 Predám 3-izb. byt - 68 m2 s garážou na sídl. Mier. Cena do-

hodou. Nie cez RK. T.: 0903 639 294.
 Predám 3-izb. byt na sídl. Mier v OV, plastové okná, dobrá lo-

kalita, slnečný, bez balkóna. Cena 37 000 €. T.: 0902 744 844.
 Predám slnečný 4-izb. byt na sídl. Tarča, 2. posch., s loggiou, 

pôvodný stav, bytovka zateplená, plastové okná. V blízkosti MŠ, 
ZŠ, blízko OC Madaras, zdravotné stredisko, lekáreň. Pri serióz-

nom jednaní cena dohodou. RK nevolať. 
T.: 0904 306 520.

 Predám slnečný 4-izb. byt na sídl. Mier - 84 m2. Výborná po-
loha, stredný byt, 3. posch. Cena dohodou. T.: 0903 758 165.

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

 Predám nadštandardnú väčšiu garáž v centre mesta aj firme. 
Elektrika 220 – 380 V, montážna jama. Cena dohodou až po 
obhliadke. T.: 0907 307 168.

Programátori, IT ľudia!
Dochádzate za prácou denne do Košíc?

Chceme Vám ponúknuť:

> menej cestovania
> viac voľného času
> zaujímavejšiu prácu
> lepší príjem

doma, v Spišskej Novej Vsi.

Napíšte nám na programator@villapro.eu, 
pokúsime sa o dohodu.

Táto ponuka pochopiteľne platí aj pre programátorov, 
ktorí za prácou nedochádzajú a prijali by prácu v našej spoločnosti.

www.villapro.eu
Villa Pro, s. r. o., Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves

/home/SNV/VillaPro/return
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 Predáme záhradku v lokalite Červený jarok s murovanou chat-
kou 17 m2 na dobrom mieste, záhrada 261 m2, elektrika 380 V. 
T.: 0908 164 235, 0908 084 093 - RK nevolať.

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

 Predám záhradku + záhr. chatku so zariadením na Modrom 
vrchu - Blaumont, dostupnosť autom, oplotená, nová elektrina 
220 – 380 V, na relax, ovocné stromy, možnosť výstavby RD, 
výmera 900 m2. Cena dohodou po obhliadke. 
T.: 0907 307 168.

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

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

 Darujem stánok pri detskej poliklinike, 25 m2 zastavaná plo-
cha. Voda na pozemku, odkanalizovanie splaškovej vody, poze-
mok 44 m2 dohodou. T.: 053/442 73 72 - večer.

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

 Predaj chaty - Košiarny briežok, dvojpodlažná, drevená, tiché 
miesto. Cena 29 000 €. T.: 0918 805 625.

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

 Predám dvojgeneračný rodinný dom v tichej lokalite v blíz-
kosti centra SNV. 6 izieb + 2 kuchyne + 2 špajze + 2 WC  
+ 2 kúpeľne + garáž, celý podpivničený + 2 miestnosti v hospo-
dárskej budove. Cena dohodou. Len vážni záujemcovia. 
T.: 0908 092 333.

 Predám * „novú“ chladničku s mrazničkou 140 l zn. ELECTRO-
LUX (2-ročnú) za 100 € * farebné sklíčka „nové“ na biolampu r. 
4 cm (aj na čierno - 50 % zľava) * „nový“ vysávač zn. Clyn-sy od 
Zepter, vhodný pre alergikov - 8 filtrov, 50 % zľava. 
T.: 0940 752 583, 0911 797 619.

HĽADÁM

 Dôchodkyňa hľadá prácu. T.: 0903 204 570.

RÔZNE

 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve 
nedeľa? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky 
u vás doma 24 h/7dní v týždni za fajn ceny. Inštalácia Win-
dows! Opravy notebookov, výmena displejov! Inštalácia 

a nastavenie WiFi. Možnosť obnovenia vašich stratených 
dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PRE-
HLIADKA U VÁS ZA 1 €! 
Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! 
E-mail: doktorpc@outlook.com, www.fixnet.eu

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

 MAŤA MOKOŠOVÁ – MASÉRKA, Plaváreň/Sauna, Za Hor-
nádom 15, SNV ponúka jesenný detox – medovú a čokolá-
dovú masáž (aj pre deti ) so šálkou teplej čokolády. Cena 
20 min. – 6 € , 40 min. – 12 €. T.: 0904 325 343.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Tím predajne HOBBY KREATÍV, Zimná 65, SNV 
vás srdečne pozýva na TVORIVÉ DIELNE so začiat-
kom o 16.30 h * 10. 9. workshop - Základy háčkovania  
0,50 €/os. * 14. 9. Výroba šperku z korálikov 2,50 €/os. 
* 17. 9. Vrecúško na huby / ST + tekuté perly 2 €/os. * 

22. 9. Vitrážne maľovanie 4 €/os. * 29. 9. Pletený veniec  
2,50 €/os. Info a prihlášky: hobbykreativ@zoznam.sk, 
0918 994 867, osobne v predajni. Zároveň informujeme, 
že sme rozšírili sortiment o háčkovacie a pletacie priadze. 
www.hobby-kreativ.sk 

 EXEKÚTORSKÝ ÚRAD JUDr. Barbory Hovanovej, Gor-
kého 8, Spišská Nová Ves vykoná 17. 9. 2015 o 10.00 h 
DRAŽBU rodinného domu v lokalite Ferčekovce na Muráň- 
skej ul. 29 v SNV. 
Bližšie informácie na tel. č.: 053/429 98 07.

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

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

 Jazyková škola VISTA vám od septembra ponúka:  
výučbu angličtiny, nemčiny, taliančiny, ruštiny, francúzštiny 
a španielčiny pre deti aj dospelých * nemčinu pre opatrova-
teľky * angličtinu pre detičky od 2,5 do 6 rokov * prípravy 
na maturitu * úradné aj neúradné preklady * tlmočenie. 
VISTA jazyková škola, Levočská 1, SNV. 
T.: 0902 961 150.

 Vypracujem STAVEBNÉ ROZPOČTY a kalkulácie, ZNA-
LECKÉ POSUDKY na byty, rodinné domy a ostatné nehnu-
teľnosti, vykonávam INŽINIERSKU a REALITNÚ činnosť. Ing. 
Dagmar Veszprémiová, e-mail: d.veszpremiova@gmail.com.  
T.: 0907 225 774, 053/442 74 07.

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

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

 Doučujem ANGLICKÝ JAZYK všetky vekové kategórie. 
Pripravujem na maturitu a dávam konverzačné hodiny. Jed-
notlivo alebo vo dvojiciach. Mám bohaté skúsenosti s vyu-
čovaním. T.: 0907 585 817.

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

 KRAJČÍRSTVO - OPRAVA ODEVOV z Gorazdovej ul. PRE-
SŤAHOVANÉ na Letnú 42 v SNV.

 LINGVISTA – opäť ponúka ANGLIČTINU PRE NAJMEN-
ŠÍCH (od 2 do 4 rokov), KURZY angličtiny, nemčiny, španiel-
činy, ruštiny, PREKLADY (úradné a bežné) a DOUČOVANIE 
všetkých školských predmetov. T.: 0915 964 533.

 Za rozumnú cenu - prerábanie bytových jadier * interiér 
* exteriér * práca s kameňom * kozuby * OBKLADAČKY * 
DLAŽBA. Záruka 5 rokov. T.: 0944 461 159.

 Pani, ktorá vyčistila koberec na Chrapčiakovej ul.,  
odviezla a doviezla ho, nech sa ozve na t. č. 44 273 72  
- večer - sú to 3 roky.
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POZVÁNKA, INZERCIA

Letecká 35, Spišská Nová Ves

OTVÁRACIE HODINY
PRE KAŽDÉHO

Pondelok – Nedeľa7.00 – 19.00



Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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

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

www.skoda-auto.sk

Originálne príslušenstvo až do výšky 500 € pre každého

VYBERTE SI Z PONUKY 
PRÍSLUŠENSTVA 
AŽ DO VÝŠKY 500 €

VYBERTE SI Z PONUKY 
PRÍSLUŠENSTVA 
AŽ DO VÝŠKY 500 €

BONUS 
NA PRÍSLUŠENSTVO

AŽ DO VÝŠKY

Mobil: 0903 645 111
Tel.: 053 4425 253
predaj.skoda@autoves.sk

AUTOVES s.r.o.
Duklianska 55
052 01 Spišská Nová Ves

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:


