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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA 11/2015

POSVIETILI SME SI NA TO
Už v júli 2014 bol na riadnom zasadnutí mestského zastu-
piteľstva prerokovaný návrh postupu komplexného rieše-
nia rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia 
v meste. Výsledkom bolo prijatie uznesenia, ktorým zastu-
piteľstvo uložilo primátorovi vyhlásiť verejné obstarávanie na 
túto plánovanú akciu. Mesto v rámci dobrovoľnej transpa-
rentnosti tak urobilo napriek tomu, že pri zvolenom spô-
sobe koncesie to nebola zákonná povinnosť. Vzhľadom na 
náročnosť témy a priveľmi širokú ponuku trhu v tejto oblasti, 
primátor požiadal o spoluprácu odborníkov zo Slovenskej 
technickej univerzity, Ústavu elektroenergetiky a aplikova-
nej elektrotechniky v Bratislave za účelom garantovania 
odborného posúdenia technicky najvhodnejšieho riešenia. 
Ďalej primátor menoval komisiu, v ktorej boli zástupcovia 
mestského úradu, zástupcovia dvoch komisií mestského 
zastupiteľstva - finančnej a komunálneho rozvoja a spomí-
naní odborníci z technickej univerzity. Komisia pracovala 
intenzívne približne pol roka a výsledkom bolo odporúča-
nie uzavrieť koncesnú zmluvu s víťaznou firmou. Veľkou 
väčšinou ju schválilo MsZ na tohoročnom júnovom za-
sadnutí. Prostredníctvom koncesie prenechalo mesto 
spoločnosti FIN.M.O.S., a. s., prevádzkovanie a údržbu 
sústavy verejného osvetlenia na dobu 120 mesiacov s tým, 
že spoločnosť verejné osvetlenie zrekonštruuje v zmysle 

spoločne spracovanej projektovej dokumentácie. Chváliť 
by bolo predčasné, ale zatiaľ nemáme dôvod na nespo-
kojnosť s koncesným partnerom, ktorého sme si vybrali: 
koncesná doba začína plynúť až od januára 2016 a my už 
1 mesiac po uzavretí zmluvy máme za sebou viac ako 50 % 
výmeny svietidiel, koncesionár pristúpil na našu požiadavku 
osvetlenia ďalších priechodov pre chodcov, ak sa vyskytne 
problém bezodkladne sa podujme na riešenie. A koľko nás 
to stálo? Celý projekt má počas doby 10 rokov rozpočet 
4 935 600 eur, financuje ho spoločnosť FIN.M.O.S., a. s., 
mesto bude, tak ako doteraz, za prevádzku a údržbu verej-
ného osvetlenia aj ďalej uhrádzať presne rovnakú čiastku 
mesačne. Bez rekonštrukcie a modernizácie by to možné 
nebolo, pretože stav verejného osvetlenia starého nie-
kde viac ako 50 rokov by si vyžadoval zvýšené náklady na 
opravy aj na spotrebu.
Teda bez vynaloženia financií navyše budeme mať nové ve-
rejné osvetlenie, pribudnú osvetlené priechody pre chod-
cov a aj tam, kde sme doposiaľ osvetlenie nemali, budeme 
ho dopĺňať. 
To všetko preto, aby pod lampou nebola najväčšia tma 
a aby sme sa v rebríčkoch Transparency International mohli 
aj naďalej radiť do top desiatky samospráv v sprístupňovaní 
informácií. Jela Bednárová

POCTA OTCOM 
MESTA
My všetci, ktorí sme stratili niekoho blízkeho, naň 
často s láskou a úctou spomíname. Počas pr-
vých novembrových dní sú naše spomienky živšie 
a častejšie. Spomíname na tých, ktorým vďačíme 
za to, že sme na svete. Na tých, ktorí nás s láskou 
a pochopením viedli na našej ceste životom. Spo-
míname na ďalších blízkych, priateľov, známych. 
Ožívajú v nás momenty šťastia, radosti, spolupat-
ričnosti, ktoré sme s nimi prežili. A akosi intenzív-
nejšie vnímame ich vplyv na našu životnú púť, no 
i smútok, že už nie sú s nami.

Žijeme v jednom z najkrajších miest Slovenska, 
pre niektorých z nás i v najkrajšom meste na svete.
Tak ako si ctíme svojich otcov, mali by sme si spo-
menúť aj na tých, ktorí boli otcami väčšej rodiny 
- mestskej, spišskonovoveskej, teda našej, spo-
ločnej. Veď vedno tvoríme minulosť, súčasnosť 
i budúcnosť.
A práve preto by sme si radi uctili v tieto jesenné 
dni nielen našich blízkych, ale i tých, ktorí tu žili 
a zanechali pre nás veľa toho, na čo sme dnes 
vďaka nim pyšní.
Symbolicky spomíname na všetkých, ktorí pri- 
speli k rozvoju mesta Villa Nova (1268), Castrum  
de Igolou (1295), Igluzaza (1297), Iglo (1312), 
Noua villa (1317)... Spišská Nová Ves (1920).

Na mieste ich posledného odpočinku sa rozžiari 
plameň sviečky a rovnako na radnici pred zozna-
mom všetkých doterajších richtárov. Na jeho za-
čiatku je Ján Knol, ktorý stál na čele mesta v roku 
1384. Je prvým, ktorého meno sa zachovalo  
a za ním nasledujú desiatky ďalších...
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4 MODERNÉ BYTY
V BYTOVEJ ZÓNE VILLANOVA

OD PIATKU 13. 11.
EXTRA VÝHODNE -13%
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SPRAVODAJSTVO

Poslanci sa 30. septembra stretli na 5. riadnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. V rámci neho prejednávali roz-
siahly program pozostávajúci z 26-tich bodov.
V úvode rokovania vzali na vedomie Správu z konsolido-
vanej účtovnej závierky za rok 2014. V zmysle zákona 
o účtovníctve je mesto povinné za rozpočtový rok vykonať 
konsolidáciu. Výsledok hospodárenia za rok 2014 pred-
stavoval zisk vo výške 2 848 647,03 eur. Uvedená čiastka 
sa konsolidačnými úpravami bežného účtovného obdobia 
zvýšila o 24 071,06 eur na celkovú sumu 2 872 718,09 eur.
Poslanci ďalej vzali na vedomie Správu o plnení rozpočtu 
za 1. polrok 2015 a Monitorovaciu správu k 30. 6. 2015. 
Pre tento rok bol schválený rozpočet v sume 25 021 369 eur. 
Schválené 3 zmeny v prvom polroku ho navýšili o čiastku 
3 247 409 eur na celkovú sumu 28 268 778 eur. 
K 30. 6. 2015 boli príjmy vo výške 13 765 940,17 eur, čo 
predstavuje plnenie na 48,7 % upraveného rozpočtu. Vý-
davky v celkovej čiastke 11 602 796,69 eur sa čerpali na 
úrovni 41,04 % upraveného rozpočtu. Dlh mesta k uvede-
nému dátumu dosiahol čiastku 4 312 170,54 eur, bez úveru 
zo ŠFRB, čo predstavuje 17,9 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho roka. V prepočte na 1 obyvateľa bol dlh vo 
výške necelých 118 eur. „Málo miest má len 17-percentné 
úverové zaťaženie ako Spišská Nová Ves a dokonca ho 
ešte aj znižujeme. Banka sa dobrovoľne z vlastnej iniciatívy 
rozhodla, že nám zníži úrokové zaťaženie úverov. Keď sme 
to prepočítavali, vychádza, že na úrokoch ušetríme okolo 
33 tisíc eur do splatnosti úverov, čo predstavuje asi milión 
korún, ktoré získame vďaka tomu, že dobre hospodárime,“ 
zdôraznil primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD.
Schválená bola 4. zmena rozpočtu mesta v roku 2015, 
ktorou sa zvýšili príjmy a výdavky o čiastku 170 674 eur. 
Zdrojom financovania upravených výdavkov je predovšetkým 
štátny rozpočet, rezervný fond, vlastné príjmy mesta a škôl 
a tiež finančný dar z amerického partnerského mesta 
Youngstown (3 tis. dolárov na podporu kultúry počas 
60. Spišského trhu).

Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo odpis pohľadávok 
tunajšieho Domova dôchodcov vo výške 16 143,50 eur. 
Ide o nedoplatky bývalých klientov, u ktorých prebehlo de-
dičské konanie a na základe súdneho rozhodnutia bol ich 
majetok uznaný v nepatrnej hodnote alebo nezanechali po 
sebe žiaden majetok.
V ďalšom bode rokovania bol schválený zámer zriadiť 
a prevádzkovať Komunitné centrum v meste Sp. Nová 
Ves v budove MŠ na Potočnej ul. v lokalite Vilčurňa. Naše 
mesto bolo zaradené medzi 150 obcí, ktoré sú oprávnenými 
prijímateľmi pomoci prostredníctvom pripraveného súboru 
programov, ktorý pozostáva zo základného balíka tzv. Take 
away. „V júni 2015 sa mesto prostredníctvom čestného 
prehlásenia zaviazalo, že sa zapojí do tohto projektu. Pod-
mienkou zapojenia je však registrácia sociálnej služby ko-

munitné centrum na VÚC Košice, pričom jej zriadenie je 
v súlade s Rozvojovým plánom mesta,“ informovala v tejto 
súvislosti vedúca oddelenia právneho a sociálnych vecí JUDr. 
Lucia Baldovská.
V nasledujúcich 4 bodoch poslanci prerokovávali protest pro-
kurátora proti 4 všeobecne záväzným nariadeniam mesta. Pro-
test proti VZN č. 1/2011 o vymedzení ohrozeného územia 
pri úniku chemických nebezpečných látok v meste Sp. 
Nová Ves prokurátor odôvodnil tým, že oblasť, ktorú upravuje, 
nepatrí medzi samosprávnu činnosť a taktiež mesto nemá prá-
vomoc vytvárať VZN na základe vyhlášky. Poslanci sa preto 
uzniesli na novom VZN č. 1/2015, ktorým bolo vyššie spo-
mínané VZN zrušené. Ďalší protest proti VZN č. 3/2007 
o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na osobnú 

Prvou z nich bola MŠ na Ul. Z. Nejedlého (foto 1), kde 
mohli poslanci vidieť výsledok dobrého ekonomického 
prístupu k rekonštrukcii objektu. Ako pripomenula ria-
diteľka Správy školských zariadení Ing. Markéta Ďurí-
ková: „Vďaka dobre vysúťaženej cene za realizáciu 
prác sa podarilo nájsť prostriedky na dokončenie te-

rás škôlky.“
Ďalším zo zaujímavých projektov je využitie nefunkč-
ného podnikateľského inkubátora na Tehelnej ulici 
pre potreby materskej školy (foto 2). Vďaka grantom 
stála rekonštrukcia objektu mesto iba 6 000 eur. Od ja-
nuára budúceho roku môžu do tejto škôlky prísť prvé deti, 

momentálne ju čaká oprava prístupového schodiska.
Treťou zrekonštruovanou materskou školou je škola na 
Rybničnej ulici v Novoveskej Hute (foto 3). Oprava bu-
dovy a jej plynofikácia vyriešila dlhodobé problémy s vlh-
kom. Na dvore škôlky vyrastie o pár mesiacov moderné 
detské ihrisko. 

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

KONTROLNÝ DEŇ V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH 
UKÁZAL ZLEPŠENIA

Schválená 4. zmena navýši rozpočet mesta o 170 674 eur. Schválený nájom divadelnej časti Reduty umožní jej kompletnú rekonštrukciu.

Posledný septembrový deň priniesol nielen zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, ale aj poslanecký prieskum 
zrekonštruovaných materských škôl. 

1 2 3

(pokračovanie na 4. strane)

Takto bude vyzerať Lidl po plánovanej zmene.
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Mesto Spišská Nová Ves pokračuje ďalej v realizácii prioritných úloh na rok 2015. Jednou 
z nich je i požiadavka Mestského výboru č. 5 - sídl. Západ na vybudovanie nového parko-

viska. „Jedná sa o lokalitu na ulici Strojníckej a jej cieľom je zvýšiť kapacitu parkovacích 
miest na tomto sídlisku,“ priblížil vedúci oddelenia výstavby a dopravy mestského úradu 
Ing. Peter Susa.
Realizácia parkoviska potrvá 60 dní, pričom predpokladaný termín ukončenia výstavby je 
do konca novembra. Nové parkovacie miesta tak obyvatelia spomínaného sídliska budú 
môcť využívať ešte v tomto roku. „V rámci parkoviska sa zrealizuje 38 parkovacích miest, 
prístupová komunikácia a osvetlenie. Tento projekt bol schválený aj v príslušnom mest-
skom výbore a po nasvietení priechodov pre chodcov na Duklianskej ulici a rekonštrukcii 
miestnej komunikácie na Radlinského ulici je to tretia významnejšia stavebná aktivita 
na sídlisku Západ I v tomto roku,“ doplnil ďalej Ing. P. Susa.
Náklady na výstavbu parkoviska predstavujú čiastku 75 tis. eur a sú vykryté vlastnými pros-
triedkami mesta z prebytku hospodárenia roku 2014.
 Eda, foto: OVaD, MsÚ

SPRAVODAJSTVO

prepravu na území mesta Sp. Nová Ves bol odôvodnený 
zmenou legislatívy, v zmysle ktorej má obec právomoc pri-
jať VZN pojednávajúce len o základných pojmoch, kontrole 
a sankciách poskytovateľov taxislužby. Z tohto dôvodu po-
slanci schválili nové VZN č. 2/2015 o výkone taxislužby 
na území mesta Sp. Nová Ves. Doručený protest proti VZN 
č. 4/2003 o vykonaní deratizácie na území mesta Sp. 
Nová Ves prokurátor odôvodnil zmenou legislatívy, v zmysle 
ktorej výkon deratizácie už nenariaďuje obec, ale Úrad verej-
ného zdravotníctva. Predmetné VZN bolo preto zrušené a na-
hradené novým VZN č. 3/2015. Protest prokurátora proti 
VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na 
území mesta Sp. Nová Ves sa týka nesprávneho označenia 
niektorých právnych predpisov a jedného ustanovenia, kde 
mestské zastupiteľstvo neoprávnene priznalo právomoc kon-
trolovať jeho dodržiavanie tam uvedeným osobám. K spomí-
nanému VZN bol preto prijatý Dodatok č. 1.
Schválené bolo ďalej vyradenie neupotrebiteľného ma-
jetku mesta v správe ZŠ na Hutníckej ul. v hodnote 
4 553,13 eur. Ide o majetok poškodený, znehodnotený, 
a teda nevhodný na ďalšie používanie.
Poslanci tiež schválili poskytnutie dotácie vo výške 
2 000 eur pre občianske združenie EPEUS pri Gymná-
ziu na Školskej ul. na zabezpečenie medzinárodného en-
vironmentálneho workshopu k 150. výročiu založenia školy.
Mestské zastupiteľstvo ďalej vzalo na vedomie prehľad po-
skytnutých dotácií k 31. 8. 2015 v zmysle VZN č. 6/2013. 
Mesto Sp. Nová Ves podporilo 48 projektov v celkovom 
objeme 11 600 eur. Na činnosť 32 športových klubov 
združených v Rade športových klubov poskytlo spolu 178 
450 eur. Okrem toho bolo 13 športovým klubom pride-

lených spolu 257 580 eur na úhradu nákladov súvisia-
cich s nájmom športových objektov Správy telovýchovných 
zariadení. Zároveň mesto poskytlo 13 športovým klubom 
7 500 eur na organizovanie konkrétnych športových podu-
jatí. MsZ na tomto zasadnutí schválilo ďalšie prerozdelenie 
dotácií eur pre športové kluby združené v Rade špor-
tových klubov, a to pre hokejový, basketbalový a futbalový 
klub vo výške 4 tis. eur.
Poslanci tiež prehodnocovali členstvo Mesta Sp. Nová Ves 
v 11-tich záujmových združeniach. Nakoľko jeho členstvo 
v Združení miest a obcí Slovenska má len formálny cha-
rakter, schválené bolo jeho zrušenie. Mesto Sp. Nová Ves 
bolo oslovené zástupcami o. z. Miloj Spiš, ktoré je v súčas-
nosti vo fáze prípravy splnenia podmienok pre získanie šta-
tútu Miestnej akčnej skupiny (MAS). Členstvo Mesta Spišská 
Nová Ves v o. z. Miloj Spiš v prípade získania štatútu MAS 
umožní vytvárať:
- rozvojové príležitosti pre podnikateľov a neziskový sektor 

na svojom území;
- možnosť MAS uchádzať sa o variabilnú finančnú čiastku 

do výšky 1,2 mil. eur nad rámec fixnej čiastky 2,8 mil. eur 
(väčšie a obyvateľmi početnejšie MAS majú vyššie šance);

- realizovať aktivity a projekty na inom území s pozitívnym do-
padom na mesto, napr. 
- protipovodňové opatrenia, ktoré môžu chrániť územie 

mesta,
- výstavba líniových stavieb vo viacerých k. ú. - napr. vý-

stavba cykloturistických trás,
- mesto je členom OOCR Spiš a v rámci tejto organizácie, 

ktorá sa chce stať členom Miloj Spiš, o. z., môže realizo-
vať aktivity na svojom území,

- klastrovanie malých podnikateľov, dodávateľov, malých 

farmárov s realizovaným trhoviskom na území mesta, 
- na území mesta a pre jeho obyvateľov môžu byť reali-

zované projekty zamerané na sociálnu inklúziu, životné 
prostredie, kultúru a pod.

Na základe týchto skutočností poslanci schválili členstvo 
mesta v uvedenom združení.
V ďalšom bode rokovania mestské zastupiteľstvo schválilo 
zmeny v delegovaní zástupcov mesta v obchodnej spo-
ločnosti Lesy mesta Sp. Nová Ves, s. r. o. Z funkcie člena 
Valného zhromaždenia bol odvolaný PhDr. Miroslav Semeš, 
PhD. a na jeho miesto bola zvolená Ing. Bc. Janka Brzia-
ková. Z funkcie člena Dozornej rady boli odvolaní JUDr. Jo-
zef Biroš a MUDr. Ján Mokriš. Na ich miesto bol menovaný 
poslanec Adnan Akram a Ing. Ernest Jakubčo.
Schválené bolo tiež vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na 
zhotovenie Pamätníka elektrifikácie Sp. Novej Vsi, ktorý 
bude zároveň poctou významnému rodu Münnich. Viac 
sa o zbierke dočítate v samostatnom článku (viď nižšie).
Poslanci ďalej vzali na vedomie Správu o výsledku kontrol. 
Vykonané boli 2 následné finančné kontroly:
- dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Sp. Nová Ves pre 

právnické a fyzické osoby so zameraním na hospodárnosť, 
efektívnosť a účinnosť vynaložených prostriedkov,

- sťažnosti a petície vedené v centrálnej evidencii na útvare 
hlavného kontrolóra Mesta Sp. Nová Ves.

V prvom prípade došlo ku kontrolným zisteniam, pričom zá-
stupcovia kontrolovaných subjektov prijali opatrenia na ná-
pravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku. 
V druhom prípade bola kontrola ukončená bez kontrolných 
zistení.
Mestské zastupiteľstvo ďalej vzalo na vedomie návrh na uza-

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(pokračovanie z 3. strany)

V roku 2014 uplynulo 120. výročie elektrifikácie nášho mesta, pričom prvý pokus 
o osvetlenie námestia sa udial v noci z 1. na 2. decembra 1894. 6. decembra sa už svietilo 
elektricky na Hlavnej ulici a v kasíne. Mesto prevzalo práce 21. decembra 1894. Pokusne 
bola v tomto roku elektrifikovaná aj Praha. Bratislavu sme predbehli dokonca o šesť rokov. 
V roku 1918 boli elektrickou energiou zásobované len 2 % miest a obcí. To znamená, 
že naše mesto tento významný vynález využívalo celých 24 rokov skôr. „Chceme si aj 
takouto formou pripomenúť významný medzník v histórii nášho mesta. Naše námestie 
bolo elektricky osvetlené už pred 120 rokmi a dokonca sme predbehli mnohé hlavné 
mestá Európy vrátane Bratislavy. Naši predchodcovia boli v tomto pokrokoví. Hlavne 
nemecké rody, ktoré pokrokové projekty v našom regióne presadzovali. Rozhodli 
sme sa takto uctiť si aj pamiatku rodiny Münnich. Aby sme nezaťažovali mestský 
rozpočet, prostriedky sa pokúsime získať formou verejnej zbierky, do ktorej by som 
ako prvý rád prispel,“ uviedol počas zasadnutia mestského zastupiteľstva primátor mesta 
PhDr. Ján Volný, PhD.
Poslanci počas rokovania mestského zastupiteľstva návrh na vyhlásenie dobrovoľnej 
zbierky jednohlasne schválili. Prebiehať bude do 30. septembra 2018. V tomto roku si 
pripomenieme 750. výročie 1. písomnej zmienky o meste. „Je to významný medzník 

a pri tejto príležitosti by sme si chceli takýmto spôsobom pripomenúť túto významnú 
udalosť. To, čo pripravujeme, bude porovnateľné s pamätníkom Pocta Majstrovi Kon-
rádovi, ktorý si získal obrovskú obľubu. Máme niekoľko alternatív, ako by mohol nový 
pamätník vyzerať. Bude to však závisieť od toho, ako sa bude táto finančná zbierka 
vyvíjať,“ doplnil ďalej primátor J. Volný.
Prispieť do dobrovoľnej finančnej zbierky môže každý, a to dvomi spôsobmi:
1. vkladom alebo prevodom na účet č. 3400425044/5600 vedený v Prima banke Slo-

vensko, a. s., IBAN: SK68 5600 0000 0034 0042 5044, SWIFT: KOMASK2X;
2. vkladom do zapečatených označených pokladničiek uložených v podateľni Mest-

ského úradu – Štefánikovo nám. č. 1, Spišská Nová Ves, č. dv. 106, prízemie alebo na 
sekretariáte primátora mesta v budove Radnice – Radničné nám. č. 7, Spišská Nová 
Ves. Peňažné príspevky budú komisionálne vyberané raz mesačne za účasti hlavného 
kontrolóra mesta, vedúcej finančného oddelenia a pokladníčky MsÚ a bezodkladne 
vložené na účet uvedený vyššie.

O priebehu, výsledkoch zbierky a použití získaných finančných prostriedkov bude obča-
nov informovať primátor mesta zverejnením na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta 
www.spisskanovaves.eu vždy po ukončení každého kalendárneho roka. Eda

NA SÍDLISKU ZÁPAD PRIBUDNE ĎALŠIE PARKOVISKO

VYHLÁSENIE DOBROVOĽNEJ ZBIERKY

Do konca novembra pribudne na sídl. Západ nové parkovisko s kapacitou 38 parkovacích miest. Jeho realizácia si vyžiada čiastku 
75 tisíc eur.

Poslanci 30. septembra na zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na zhotovenie Pamätníka elek-
trifikácie Sp. Novej Vsi, ktorý bude zároveň poctou významnému rodu Münnich.

(pokračovanie na 5. strane)
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OZ činnosti OR PZ v SNV
11. 9. 2015 poverený príslušník OO PZ SNV z prečinu 
poškodzovanie cudzej veci obvinil D. Š. zo SNV, ktorý 
8. 5. 2015 spôsobil kopnutím pravého kolena preliačinu 
na zadných ľavých dverách služobného motorového vo-
zidla zn. Seat Leon označené POLÍCIA, ktoré bolo počas 
vykonávaného služobného zákroku odstavené pred by-
tovým domom na Potočnej ul. v SNV. Ministerstvu vnútra 
SR spôsobil na poškodenom vozidle škodu v celkovej 
výške 407 €.

Doposiaľ neznámy páchateľ 1. 10. 2015 neoprávne-
ne užíval cudzie motorové vozidlo zn. Chevrolet Kalos 
1.4 SOHC, čiernej farby, rok výroby 2005, v hodnote 
2 000 €. Použil ho na jazdu po doposiaľ nezistenej trase, 
na čo nemal od majiteľky motorového vozidla žiaden sú-
hlas. Vec realizuje OO PZ SNV ako prečin neoprávnené 
používanie cudzieho motorového vozidla. 

Poverený príslušník OO PZ SNV obvinil z prečinu kráde-
že spáchaného v štádiu pokusu J. R. z Betlanoviec, ktorý 
2. 10. 2015 bez súhlasu vlastníka preliezol na presne 
nezistenom mieste súvislé oplotenie o výške 180 cm, 
vnikol do areálu jazdeckého klubu v SNV. Na pastvinách 
poškodil elektrické oplotenie výbehu, v ktorom sú celo-
ročne v samostatných výbehoch ustajnené kone. Vytrhol 
elektrické lanká oplotenia v celkovej dĺžke cca 14 m, 
ktoré zviazal a vytvoril z nich oko, ktoré dal okolo krku 
23-ročnej kobyle Oldenburského plemena s menom 
Grandezza a túto sa pokúšal z areálu odviesť, pričom 
však bol prichytený hliadkou OO PZ SNV, ktorá mu v ďal-
šom konaní zabránila. Pre vlastníka jazdeckého klubu 
spôsobil len škodu poškodením výbehu vo výške 20 €.

Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 3. 10. 2015 do 
4. 10. 2015 na Ul. I. Krasku na zaparkovanom motoro-
vom vozidle zn. Toyota Rav 4 hnedej metalízy nezisteným 
predmetom a spôsobom poškodil pravé spätné zrkadlo 
na pravých dverách vozidla. Poškodenej spoločnosti 
tak spôsobil škodu vo výške 500 €. Rovnakým spôso-
bom poškodil osobné motorové vozidlo zn. Peugeot 
508 striebornej metalízy, na ktorom poškodil pravé spät-
né zrkadlo na pravých dverách vozidla. Poškodenej spo-
ločnosti tak spôsobil škodu vo výške 500 €. Poverený 
príslušník OO PZ SNV v danej veci začal trestné stíhanie 
za prečin poškodzovanie cudzej veci.

Na OO PZ SNV oznámila B. K. zo SNV, že doposiaľ ne-
známy páchateľ v dobe od 28. 9. 2015 do 6. 10. 2015 
na Tr. 1. mája na budove neznámym predmetom vytvo-
ril 31 priehlbín v omietke a steny postriekal farbou. Pre 
poškodenú spoločnosť tak spôsobil škodu vo výške 
1 000 €. Poverený príslušník OO PZ SNV v danej veci za-
čal trestné stíhanie za prečin poškodzovanie cudzej veci. 

6. 10. 2015 doposiaľ neznámy páchateľ postriekal sivou 
farbou kovové brány oplotenia na Ulici Fándlyho a ná-
sledne na Nábreží Hornádu postriekal kovový vláčik. Pre 
poškodeného J. S. zo SNV a Banícky spolok Spiš spô-
sobil celkovú škodu najmenej 266 €. Poverený príslušník 
OO PZ SNV v danej veci začal trestné stíhanie za prečin 
poškodzovanie cudzej veci.

Na OO PZ SNV oznámil Ľ. D., byt. Uloža, že neznámy 
páchateľ v dobe od 6. 10. 2015 do 7. 10. 2015 na 
Hviezdoslavovej ul. nezisteným spôsobom a predmetom 
otvoril dvere na objekte sociálneho zariadenia, vošiel do 
objektu, odkiaľ ukradol vodovodnú batériu s príslušen-
stvom a poškodil dvere. Pre poškodeného Ľ. D. spôsobil 
škodu krádežou 160 € a sociálnemu zariadeniu škodu na 
zariadení 50 €. Poverený príslušník OO PZ SNV v danej 
veci začal trestné stíhanie za prečin krádež.

Doposiaľ neznámy páchateľ 8. 10. 2015 na autobusovej 
zastávke č. 19 na autobusovom nástupišti v SNV nezis-
teným spôsobom bez použitia násilia z kabelky, ktorú 
držala poškodená A. H., byt. Nálepkovo, v ruke, ukradol 
čiernu koženkovú peňaženku s osobnými dokladmi, 2 ks 
ústrižkov zo šekov o zaplatení PZP, zľavovú kartu COOP 
Jednota, platobnú kartu, kartu Providentu, finančnú ho-
tovosť vo výške 20 €. Následne 8. 10. 2015 na presne 
nezistenom mieste a v presne nezistenom bankomate 
neoprávnene použil platobnú kartu k výberu finančnej 
hotovosti a z jej účtu bez súhlasu a vedomia oprávnenej 
osoby s použitím správneho PIN kódu k platobnej karte, 

SPRAVODAJSTVO

tvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Jej predmetom 
je záväzok zmluvných strán uzavrieť kúpnu zmluvu upravujúcu 
práva a povinnosti pri predaji HDPE rúr a mikrotrubiek vo vlast-
níctve Mesta Sp. Nová Ves v prospech spoločnosti KP Solu-
tions, s. r. o., v predpokladanej dĺžke 4 796 m. Ministerstvo 
školstva SR už niekoľko rokov vytvára digitálny učebný obsah 
pre školy. Aby ho bolo možné distribuovať a využívať, spus-
tila sa pilotná fáza národného projektu Digitálne učivo na do-
sah, do ktorého bolo vybraných päť okresov. Medzi nimi je 
aj okres Sp. Nová Ves, v ktorom ide o 57 škôl, pričom časť 
z nich je priamo v našom meste. „Ak nechceme ukrátiť školy 
o možnosť využívať moderné spôsoby výučby len preto, že 
sú v meste a zároveň nechceme nútiť mesto, aby povolilo 
rozkopať historické centrum, je možnosť využiť jestvujúcu 
infraštruktúru chráničiek v majetku mesta, ktoré by nahra-

dili časť z celkového rozsahu budovanej siete. Optická sieť 
bude dimenzovaná tak, aby bolo možné v budúcnosti pri-
pojiť aj orgány štátnej správy a samosprávy v okrese na jed-
notnú celoslovenskú optickú sieť v rámci ďalších projektov 
týkajúcich sa približovania štátu a jeho služieb k občanom,“ 
vysvetlila prednostka mestského úradu Ing. Jela Bednárová.
Na základe uvedených skutočností poslanci súhlasili s uza-
tvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
V rámci bodu Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
poslanci, okrem iného, prerokovávali návrh na odkúpenie 
stavby tvoriacej verejné osvetlenie v lokalite IBV Modrý 
vrch realizovanej v rámci I. etapy výstavby rodinných domov. 
Vlastníkom tohto verejného osvetlenia je spoločnosť DEVEX, 
spol. s r. o., pričom Mesto Sp. Nová Ves na základe zmluvy 
uzavretej ešte v roku 2004 zabezpečuje jeho prevádzku. 

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA
(pokračovanie zo 4. strany)

(pokračovanie na 6. strane)

„Pacientom zo spišského regiónu chceme poskytovať 
takmer rovnaký rozsah komplexných chirurgických výko-
nov ako veľké pracoviská všeobecnej a úrazovej chirur-
gie. Navyše však ponúkame krátke čakacie lehoty, blízkosť 
a osobnejší prístup. Už dnes sa na nás môžu ľudia obrátiť 
s akýmkoľvek chirurgickým problémom. Naša diagnostika 
je v zásade bez čakania. Sme pripravení prebrať za pa-
cienta zodpovednosť a zabezpečiť potrebný medicínsky 
výkon aj v prípade potreby spolupráce s vyšším pracovis-
kom,“ vysvetlil MUDr. Jaroslav Barla, primár chirurgického 
oddelenia nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves.
V rámci noviniek nemocnica otvorila nové ambulancie ciev-
nej chirurgie a športovej traumatológie ramena a kolena. 
V prvom prípade sa začali realizovať operácie kŕčových žíl. 
V druhom prípade nemocnica poskytuje nadštandardnú od-
bornú starostlivosť pre pacientov po úraze alebo s ochorením 
ramenného a kolenného kĺbu, a to vrátane artroskopických 
operácií.
Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves predstavila i nový 
koncept recepcie, ktorá sa stane miestom prvého kontaktu 
pre pacientov a návštevníkov nemocnice. „Vďaka nej naši 
pacienti nebudú musieť v nemocnici blúdiť a pátrať po 
informáciách,“ zdôraznil MUDr. Anton Hanušín, riaditeľ 
nemocnice.
Rozsah služieb poskytovaných novou recepciou:
• poskytnutie všeobecných informácií o nemocnici, oddele-

niach a o ambulanciách;
• poskytovanie informácií o nadštandardných službách, ce-

nách, liečebnom režime, strave a o diétach;

• platby za výkony a za nadštandardné služby;
• prvotná evidencia sťažností a podnetov;
• manažovanie prednostného riešenia akútnych stavov (ne-

odkladná starostlivosť); 
• riešenie núdzových a krízových situácií v nemocnici (úraz, 

požiar, krádež, havária);
• informácie o dopravnej zdravotnej službe Svet zdravia;
• prezentácia a ponuka zdravotného poistenia v zdravotnej 

poisťovni Dôvera;
• straty a nálezy;
• flexibilná pomoc pri riešení ostatných podnetov pacientov 

a návštevníkov;
• v budúcnosti aj objednanie/preobjednanie pacienta na vy-

šetrenie/ošetrenie.
Ďalšiu novinku v spišskonovoveskej nemocnici ocenia najmä 
najmenší pacienti. Vďaka spolupráci zdravotnej poisťovne Dô-
vera a združenia Osmijanko majú na detskom oddelení k dis-
pozícii unikátnu návštevnú miestnosť. „Koncept miestnosti 
prináša prvky liečivého prostredia a pomáha odstraňovať 
nemocničný stereotyp pre najmenších pacientov. Psy-
chická pohoda výrazne urýchľuje proces uzdravovania,“ 
uviedla primárka detského oddelenia nemocnice MUDr. Re-
náta Šuláková.
„Tieto novinky sú ďalšou príjemnou správou zo Sveta zdra-
via. Verím, že tak ako doteraz, aj v budúcnosti budeme 
počuť o vylepšeniach v nemocnici Svet zdravia Spišská 
Nová Ves a raste služieb pre pacientov z mesta i okolia,“ 
dodal na záver primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný.
 red., foto: archív Svet zdravia

SPIŠSKÍ PACIENTI UŽ NEMUSIA CHODIŤ 
ZA CHIRURGICKÝMI VÝKONMI ĎALEKO
V roku 2015 sa v spišskonovoveskej nemocnice udiala chirurgická revolúcia. Svet zdra-
via v nej zrealizoval strategické investície, vďaka ktorým sa regionálna nemocnica pre 
pacientov stáva prvou voľbou pri diagnostike a následnej terapii. Pod vedením primára 
MUDr. Jaroslava Barlu míľový krok dopredu spravilo chirurgické oddelenie. Rozsahom 
realizovaných výkonov je dnes na úrovni veľkých nemocníc. 
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O ktorý mala poškodená uložený pri platobnej karte v pe-

ňaženke, postupne vybral finančnú hotovosť vo výške 
100 a 200 €. Pre poškodenú A. H. neoprávneným výbe-
rom finančnej hotovosti spôsobil škodu vo výške 300 €. 
Odcudzením vecí spôsobil škodu vo výške 25 €. Vyšetro-
vateľ OKP OR PZ SNV v danej veci začal trestné stíhanie 
za prečin krádež a neoprávnené vyrobenie a použitie 
elektronického platobného prostriedku.

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

Z činnosti MsP v SNV
V čase kontroly osôb na mestskom trhovisku 14. 9. 
2015 o 23.10 hod. prevzala sanitka RZP maloletú oso-
bu, ktorá mala vážne zdravotné problémy a nemohla sa 
sama o seba postarať. Jednalo sa o E. N. zo SNV. Po 
prevoze menovanej do NsP telefonicky požiadala lekárka 
z detského odd. JIS, aby hliadka vyrozumela zákonných 
zástupcov menovanej o jej zdravotnom stave. Hliadka 
v mieste bydliska upovedomila starých rodičov menova-
nej, nakoľko rodičia boli nedostupní. Vec v riešení zdrav. 
personálu.

Hliadka MsP počas hliadkovania 15. 9. 2015 o 8.50 hod. 
spozorovala na Elektrárenskej ul. v blízkosti benzínovej 
čerpacej stanice staršieho dezorientovaného muža. Ná-
sledne bola zistená jeho totožnosť. Jednalo sa o M. M. 
z Humenného. Hliadka zistila, že menovaný trpí starec-
kou demenciou a nevedel uviesť, ako sa dostal na uvede-
né miesto. Následne na to bolo zistené prostredníctvom 
stálej služby OO PZ v SNV, že jeho dcéra zo SNV práve 
oznámila stratu svojho otca, ktorý bol u menovanej na 
návšteve, pričom v ranných hodinách odišiel z domu 
a požiadala políciu o pomoc. Hliadka MsP následne 
odovzdala nájdeného muža jeho dcére bez vonkajších 
známok poranení.

18. 9. 2015 o 12.15 hod. telefonicky oznámila pracov-
níčka predajne na Zimnej ulici, že v blízkosti cesty a par-
koviska leží nejaký muž. Hliadka na mieste našla pod 
vplyvom alkoholu muža bez vonkajších známok porane-
nia, bol orientovaný, s hliadkou komunikoval, bol schop-
ný samostatnej chôdze. Menovaný odmietol akúkoľvek 
pomoc hliadky a z miesta odišiel. Jednalo sa o M. Š. 
z Lipt. Osady. Následne o 12.35 hod. telefonicky ozná-
mil občan mesta, že na Zimnej ulici niekto zabudol veľkú 
čiernu cestovnú tašku a na taške je položený mobilný 
telefón. Hliadka MsP na mieste nález prevzala a po pre-
verení nálezu bolo zistené, že taška s osobnými vecami 
patrí M. Š. z Lipt. Osady, ktorý bol hliadkou nájdený ležia-
ci na Zimnej ulici. Menovaný bol hliadkou v centre mesta 
nájdený, nález mu bol odovzdaný a vzhľadom k tomu, že 
sa nejednalo o miestneho občana a nevedel sa dostať na 
železničnú stanicu, bol tam hliadkou prevezený.

Na základe požiadania hliadka 23. 9. 2015 o 18.05 hod. 
asistovala zdravotníckemu personálu na chirurgickom od-
delení pri ošetrovaní značne agresívneho a etalyzované-
ho pacienta, ktorého zranenia si vyžadovali nevyhnuté le-
kárske ošetrenie. Jednalo sa o O. Č. z Rudnian. Nakoľko 
počas ošetrovania menovaného sa rodinní príbuzní snažili 
dostať do ambulancie a priestorov čakárne, boli hliadkami 
MsP a OO PZ v SNV z priestorov polikliniky vykázaní.

Hliadka MsP 27. 9. 2015 o 9.20 hod. počas hliadkova-
nia spozorovala na križovatke ulíc Palárikova a Letecká 
ležiaceho cyklistu, ktorý mal poranenú hlavu. Na mieste 
bolo zistené, že cyklista si sám pádom privodil zranenie, 
pričom bol značne otrasený a nepamätal si na okolnosti 
pádu. Hliadka MsP zranenému cyklistovi poskytla prvú 
pomoc, prostredníctvom stálej služby MsP bola na 
miesto privolaná RZP a taktiež na mieste boli stotožne-
ní svedkovia tejto udalosti. Následne bolo zistené, že sa 
jednalo o M. L. zo SNV. Po príchode RZP bol menovaný 
prevezený na odborné vyšetrenie do NsP v SNV. Hliadka 
zabezpečila vyrozumenie jeho manželky o zistených sku-
točnostiach a taktiež previezla bicykel poškodeného do 
miesta jeho bydliska.

Vzhľadom na to, že verejné osvetlenie je pre uvedenú spo-
ločnosť prebytočným majetkom a zo zákona ho nemôže pre-
vádzkovať, schválené bolo jeho odkúpenie za cenu 1 euro.
Prerokovaný bol tiež návrh na prevod vlastníctva rozostava-
nej stavby verejného osvetlenia v lokalite IBV Malé pole, 
ktorej vlastníkom je taktiež spoločnosť DEVEX, spol. s r. o. 
Na jeho dokončenie je podľa rozpočtu stavby potrebných 
ešte 11 366 eur. Okrem toho sa nachádza na pozemkoch 
patriacich uvedenej spoločnosti, čiže okrem odkúpenia je 
potrebné vyriešiť aj vzťah k pozemkom. Poslanci preto ne-
schválili jeho odkúpenie.
Mestské zastupiteľstvo ďalej vzalo na vedomie informáciu 
o návrhu zámeny pozemkov medzi spoločnosťou Soli-
téra, s. r. o., a Mestom Sp. Nová Ves. K uvedenej zámene 
bolo ešte v roku 2008 prijaté uznesenie, na základe ktorého 
bola uzavretá Zmluva o uzavretí budúcej zámennej zmluvy. 
Jedná sa teda o vzájomné majetkoprávne vysporiadanie. Žia-
daný pozemok mesta by mal slúžiť na výstavbu garážových 
boxov alebo zastrešených státí pre majiteľov bytov z bytových 
domov Villa Nova. Na základe daných skutočností bol schvá-
lený zámer zámeny pozemkov.
Schválené bolo tiež odkúpenie spoluvlastníckych podie-
lov na pozemku s výmerou 257 m2 pre účely výstavby časti 
cyklochodníka a predaj pozemkov spoločnosti Lidl Slo-
venská republika, v. o. s. (foto na str. 3), za účelom plá-
novanej prestavby jestvujúceho objektu v rámci zlepšenia 
komfortu predaja pre zákazníkov.
Poslanci ďalej vzali na vedomie informáciu o nájme časti 
priestorov Reduty Spišským divadlom. Budova je vo 
vlastníctve Mesta Sp. Nová Ves a pozostáva z divadelnej 
časti, koncertnej siene, reštauračnej a ubytovacej časti. 
Jedným z najvýznamnejších nájomcov časti budovy je práve 
spomínané divadlo, ktorého zriaďovateľom je Košický samo-
správny kraj. Na základe doterajších skúseností a doteraz 
platných zmluvných podmienok bol schválený nájom diva-
delnej časti Reduty na dobu 50 rokov s ročným nájomným 

1 euro. „Naše Spišské divadlo bolo v tejto budove vždy za 
symbolický nájom. Máme už dohodnuté externé zdroje 
na generálnu rekonštrukciu Reduty, na ktorej by výraz-
nou mierou participoval Košický samosprávny kraj. Ďalej 
by sa financovala z európskych peňazí a čiastočne by sa 
na nej podieľalo aj mesto,“ doplnil ďalej primátor J. Volný.
Poslanci vzali na vedomie informácie z rokovaní komi-
sií zriadených pri MsZ. V rámci uvedeného bodu boli, 
okrem iného, oboznámení so zámerom združenia práv-
nických osôb zriadiť multifunkčný športovo-rekreačný 
areál v priestore bývalej strelnice v lokalite Šulerloch. 
Koncepcia návrhu predpokladá s jeho celoročným využitím 
s charakterom regionálneho a nadregionálneho významu. 
Náklady na jeho realizáciu budú financované zo zdrojov 
uvedeného združenia. „Uvažujeme aj s podporou prís-
lušných ministerstiev, Vyšehradu a rôznych programov  
Európskej únie. S realizovaním zámeru sa tiež vytvoria 
nové pracovné miesta,“ uviedol počas zasadnutia Ing. 
arch. Milan Kuvik.
Uvedený zámer je spracovaný zatiaľ len vo forme úvodnej 
štúdie a vyžiada si zmenu územného plánu, ktorá podlieha 
schváleniu mestským zastupiteľstvom.
Poslanci tiež boli informovaní o príprave plesu, ktorou sa zao-
berá Komisia školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry 
a pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií. Akcia sa 
bude konať 9. januára 2016 ako Mestský bál určený pre 
všetkých občanov mesta. 
V rámci bodu Interpelácie a otázky poslancov Ing. Vasil 
Kolesár poďakoval za organizáciu kultúrnych podujatí počas 
tohtoročného leta. Po rokovacej časti programu nasledovala 
výjazdová obhliadka zrealizovaných projektov: rekonštrukcie 
MŠ v Novoveskej Hute, MŠ na Tehelnej ul., MŠ na Ul. Z. Ne-
jedlého a kamerového systému v MsP.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie poslan-
cov, zvukový záznam nájdete na www.spisskanovaves.eu 
– modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ.

Edita Gondová

Spišská regionálna rozvojová agentúra (SRRA) 
je záujmové združenie právnických osôb, ktoré 
založili právnické subjekty aktívne v tomto regióne 
v r. 1996. V r. 2000 sa začlenila do Integrovanej 
siete regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA), 
v metodickej a podpornej kompetencii MDVRR SR, 
v rámci ktorej pôsobí aj v súčasnosti. Základnou úlohou 
agentúry je presadzovanie cieľov regionálnej politiky 
a podpora stimulácie hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja regiónu a podpora vyrovnávania regionálnych 
disparít.
V tomto roku, na základe výzvy MDVRR SR, sa SRRA 
opätovne uchádzala o predloženie projektu na podporu 
regionálneho rozvoja (RR) v tomto území a o získanie 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie niektorých 
svojich aktivít.
SRRA vykonáva svoju činnosť v mnohých oblastiach 
a projektoch zameraných na podporu rozvoja regiónu. 
V rámci projektu Podpora regionálneho rozvoja 
v okrese Sp. Nová Ves ide najmä:
- v oblasti zabezpečenia informovanosti a poradenstva 

poskytuje bezplatné informácie, konzultácie, poraden-
stvo dennými aktivitami formou aktívneho vyhľadávania 
informácií, ktoré sa ďalej poskytujú subjektom verej-
ného, súkromného, tretieho sektora a fyzickým osobám 

v záujmovom území. Informácie, konzultácie a poraden-
stvo sa poskytuje formou osobného kontaktu, telefo-
nicky, formou e-mailu, prostredníctvom elektronického 
letáku a cez internetovú stránku. Pre tento účel pou-
žíva SRRA svoju kanceláriu v priestoroch MsÚ Sp. Nová 
Ves a vlastnú webovú stránku www.srra.sk, kde je tiež 
možné tieto informácie získať a vyhľadať. V tejto činnosti 
sa predpokladá poskytnúť tohto roku do 1 000 informá-
cií pre viac ako 200 rôznych klientov.

- v oblasti podpory zachovania kultúrnych a turisticky 
zaujímavých regionálnych hmotných a nehmotných je-
dinečností tohto regiónu sa aktívne zapája do ich mo-
nitoringu a zberu relevantných údajov. Ide o duševné, 
materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, 
ktoré vznikli v súvislosti s nejakou tvorivou činnosťou, vý-
robou, tradíciami, vedomosťami, v súvislosti s regiónom 
alebo jeho živou prírodou, ktoré sú z regionálneho hľa-
diska rozhodujúce a významné, obyvateľstvom určitého 
regiónu považované za typické a všeobecne známe, 
a ktoré významne prispievajú k šíreniu dobrého mena 
regiónu, vytvoreniu a posilneniu regionálnej identity. 

V prípade, že viete o zaujímavostiach a jedinečnos-
tiach vo vašom okolí, dajte nám o nich vedieť na: 
0907 935 391, 053/429 82 70, sprag@srra.sk. 

Ing. Peter Malatinský, SRRA

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA

PODPORA REGIONÁLNEHO ROZVOJA

(dokončenie z 5. strany)

Projekt Podpora RR 
v okrese Sp. Nová Ves
 je spolufinancovaný 
MDVRR SR.
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YObčianske združenie Spiša „Sme iní, nie horší“ 
a Remeselná dielňa zorganizovali 10. – 11. 9. uličku 
dobrovoľného príspevku pod názvom Blšáčik. Náv-
števníci tu mohli nájsť rôzny tovar, ako napr. obleče-
nie, knihy či predmety z tvorivých dielní od dobrovoľ-
ných darcov a sponzorov. Ak sa im niečo zapáčilo, 
mohli si danú vec zobrať za dobrovoľný príspevok. 
Vyzbierané prostriedky poslúžia na nákup materiálu 
do dielní DSS pre ergoterapiu.

Banícky Spolok Spiš usporiadal 12. 9. v Novo-
veskej Hute Banícky deň. Aj týmto spôsobom sa 
snaží podporovať a zachovávať banícke zvyklosti 
nášho regiónu. V rámci podujatia bol pripravený celý 
rad aktivít a nechýbala časť Šachtágu – akt svätenia 
piva podľa pivného zákona.

Galéria umelcov Spiša pripravila 16. 9. pre žiakov 
základných, stredných a základných umeleckých škôl 
výtvarný workshop pod názvom Akademické techni-
ky – Tajomstvo zlatého rezu. Vďaka nemu sa mali 
žiaci možnosť oboznámiť s kreslením portrétu pomo-
cou kamery lucidy a prenášaním kresby pomocou 
dierkovacej techniky. Celodenný workshop sa konal 
v rámci aktuálnej výstavy Martina Imricha: „Fí/ “.

Liga za duševné zdravie usporiadala už po 15. krát 
celoslovenskú verejnú zbierku pod názvom Dni nezá-
budiek. V rámci nej 16. – 20. 9. vyberali dobrovoľníci 
príspevky, za ktoré rozdávali modré nezábudky. Akcia 
prebiehala aj v Spišskej Novej Vsi. Výťažok zo zbierky 
je určený na prevenciu duševných chorôb a populari-
záciu zdravého životného štýlu.

Rozšírením kamerového systému sa zvýšila aj objas-
nenosť vandalizmu. Mestská polícia prostredníctvom 
neho zachytila napríklad dvoch mladíkov, ktorí sa 
snažili prevrátiť parkovací automat. Svoju silu skúšali 
aj na verejnom osvetlení. Vďaka kamerovému systé-
mu ich hliadka chytila. Verejnosť pobúril tiež pospre-
jovaný Pamätník sedemstoročnice pod sídl. Tarča. 
V týchto miestach preto mestská polícia zvýšila hliad-
kovaciu činnosť. Na vyčistenie pamätníka bude mu-
sieť mesto objednať špecialistu, pričom predbežne 
boli náklady vyčíslené na tisíc eur.

18. 9. sa v Provinčnom dome, v ktorom momentál-
ne prebieha rekonštrukcia, konal ďalší z kontrol-
ných dní. Postup prác okrem zástupcov dodávateľa, 
investora a budúceho užívateľa prišiel skontrolovať 
aj primátor mesta Ján Volný a prednostka mestské-
ho úradu Jela Bednárová. Ich návšteva súvisela tiež 
s plánmi samosprávy na rekonštrukciu Levočskej 
ulice v rámci V. etapy revitalizácie námestia. Práve 
prebiehajúca rekonštrukcia Provinčného domu totiž 
umožní vykonať niektoré práce v spoločnom záujme, 
napr. odstránenie vzdušného elektrického vedenia, 
rozšírenie archeologického výskumu či zníženie po-
vrchu Levočskej ul. Zároveň má mesto pripravené 
riešenia pre opustený objekt centra voľného času 
v spolupráci s projektantkou Ing. arch. Magdalénou 
Janovskou, ktorá pracuje aj na rekonštrukcii Provinč-
ného domu. 

Pasáže a nádvorné časti mestských budov oživil 
18. 9. divadelný festival pod názvom DUF-ART. Pro-
jekt Spišského osvetového strediska sa konal za 
finančnej podpory Ministerstva kultúry SR. Divadelné 
predstavenia v dufartoch OZ Sme iní, nie horší, Domu 
Matice slovenskej a Spišského osvetového strediska 
odohrali herci Divadla teatrálnej skratky v réžii Pet-
ra Karpinského. Predstavili sa aj zaujímaví hostia, 
a to Daniela Česlová zo Štátnej filharmónie Košice 
s hrou na flautu, tanečná skupina Denzz Industry 
a herečka Spišského divadla Daniela Švolíková. 

Voda zo studničiek v Slovenskom raji je pravidelne 
kontrolovaná hygienikmi Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva. Inak to nebolo ani v tomto roku, 
výsledky však nie sú priaznivé. Na základe vzoriek 
odobratých v auguste je vhodná na pitie len voda 
z prameňa pod Gačovskými skalami v Dedinkách, 
pri potoku Lesnica Pod tiesninou a z prameňa pri 
Bikšovej lúke. V prípade ostatných boli prekročené 
limity mikrobiologických ukazovateľov, ktoré môžu 
spôsobiť u ľudí tráviace problémy. Studničky nie sú 

Miestny odbor Matice slovenskej v rokoch 1991 – 2004 
svojou ponukou kultúrno-spoločenských aktivít mal špeci-
fické postavenie. S veľkými možnosťami pre prácu v celom 
regióne sa stalo zriadenie Dom Matice slovenskej na čele 
s riaditeľom Ing. Ladislavom Kúkoľom a s 3 profesionál-
nymi pracovníkmi 1. 7. 1990. Uskutočnilo sa aj obnove-
nie činnosti MO MS pod vedením PhDr. Jozefa Kuruca 
v r. 1990 – 1993. Aktivity boli venované osobnostiam Slo-
venska. Slávnostnou akadémiou pripomenuli 175. výročie 
narodenia Ľ. Štúra i 95. výročie narodenia J. C. Hronského. 
Venovali pozornosť P. O. Hviezdoslavovi, A. Kmeťovi, J. M. 
Petzvalovi aj M. S. Trnavskému. RNDr. M. Nižňanská viedla 
prednáškový cyklus Liečivé rastliny. Riaditeľ DMS odišiel do 
dôchodku a 1. 1. 1993 na jeho miesto po výberovom konaní 
bola menovaná Mgr. Vlasta Fabiánová. Spoluprácou s MO 
MS plnili úlohy matičiarov zakotvené v národnom programe, 
opatrovať a zveľaďovať duchovné bohatstvo i kultúrne dedič-
stvo našich predkov. Svojou činnosťou sa DOM zaradil me-
dzi kultúrne zariadenia a MS si vybojovala dôstojné miesto 
v meste Spišská Nová Ves. K 725. výročiu prvej písomnej 
zmienky o meste uskutočnili mnohé podujatia. Históriu pri-
pomenuli PhDr. J. Kuruc, F. Javorský, E. Pavlík, Mgr. J. Hor-
ník, Mgr. P. Zmátlo, Mgr. V. Fabiánová, K. Tretinová. V DMS 
bola zriadená Výstavná sieň, v ktorej, o. i., bola aj výstava 
Villa Nova - okresná súťažná prehliadka výtvarníkov amatérov 
a v pivničných priestoroch pracoval Klub mladých duchov. 
Pripomenuli si 130. výročie založenia MS (prítomná bola aj 
E. Kristínová). Mesto sa stalo hostiteľom mládežníckej štafety 
pri konaní Matičného svetového festivalu. Spomenuli si na 
150. výročie narodenia Š. Mišíka, pripravili pásmo v réžii Mgr. 
V. Petáka venované P. O. Hviezdoslavovi a večery poézie 
(recitovali I. Rapaičová, A. Menšík). Zakladali tradíciu fašian-
gových sprievodov, veľkonočných a vianočných programov 
i spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v Poľsku. Významným po- 
dujatím, ktoré začalo svoju tradíciu v roku 1993, bolo pri-
pomenutie si Malej vojny. V rokoch 1993 – 1994 viedol 
MO MS Mgr. Peter Zmátlo, PhD. Pokračovali v tradíciách 
pripomínaní osobností, 180. výročie narodenia Ľ. Štúra, 
májové spomienky na M. R. Štefánika. V rokoch 1995 – 
1998 vedie MO MS Mgr. Ján Horník. Dobrou príležitosťou 
na bilancovanie pôsobenia MS v meste bola príprava osláv 

75. výročia založenia MO MS. Pripravili sa na vydanie Pa-
mätnice, vedúci autorského kolektívu bol predseda MO MS 
i ďalšie sprievodné programy. Najdôležitejším rozhodnutím 
výboru bolo uznesenie na znovu postavenie sochy M. R. 
Štefánika. Predniesť návrh na zasadnutí mestského zastu-
piteľstva bola poverená Mgr. V. Fabiánová. Mesto prispelo 
na základný vklad 50 000 Sk. Dom s MO MS uskutočnil 13 
prednášok venovaných osobnostiam i tradíciám Slovenska. 
Mgr. J. Prochotská bola 16. 3. 1996 zvolená VZ v Banskej 
Bystrici za členku Pedagogického odboru MS. 1. 2. 1997 do-
šlo k personálnym zmenám a riaditeľkou DMS sa stala Mgr. 
R. Dorčáková. Na Gymnáziu, Školská ulica, bola odhalená 
pamätná tabuľa prof. L. Stančekovi. Predsedníčkou MO MS 
na roky 1999 – 2001 sa stala Mgr. A. Sabovčíková-Vo-
ráčková, mal 116 členov z toho 34 nových. Veľkú pozornosť 
venovali zbierke na postavenie sochy MRŠ. Zúčastnili sa ná-
rodného výstupu na Kriváň, Matičného festivalu slovenskej 
mládeže v Martine a Cyrilometodejskej oslavy v Bardejove. 
Pripomenuli si život i dielo J. Smreka, P. O. Hviezdoslava, A. 
Sládkoviča, M. R. Štefánika. Pripravili spomienku pri 60. vý-
ročí Malej vojny. Uskutočnili spomienkový program Vianoce 
na Spiši aj 80. výročie MO MS. V rokoch 2002 - 2004 MO 
MS vedie Mgr. Julián Sopko. Pretrvávajúcim nedostatkom 
finančných prostriedkov v MS a následným znižovaním pro-
fesionálnych pracovníkov na jedného, DMS stráca vybojo-
vané postavenie kultúrnej inštitúcie mesta a väčšinu svojich 
priestorov ponúkol na prenájom. Matičný život DOMU zanikal. 
Iskierkou nádeje bolo založenie Detského divadla I. Liptáko-
vou a Divadla Kontra P. Čižmárom a ich život v DMS. Žiaľ, 
je to vidieť aj v práci MO MS, ktorý si udržal len dlhodobé 
aktivity, spomienky na Malú vojnu a M. R. Štefánika, súťaž 
v prednese povestí Šaliansky Maťko. V Centre voľného času 
ADAM pracuje s mládežou. V roku 2004 pomáhal pri orga-
nizovaní Valného zhromaždenia Matice slovenskej, ktoré sa 
uskutočnilo v Koncertnej sieni Reduty. 

Spracovala Mgr. J. Prochotská
Použitá literatúra:
Pamätnica MO MS Spišská Nová Ves vydaná pri 75. výročí. 
Zostavil J. Horník (SNV 1995). 
Pamätnica MO MS Spišská Nová Ves vydaná pri 85. výročí. Zo-
stavili J. Prochotská, R. Dorčáková (SNV 2005).

MO MS V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 
MÁ 95 ROKOV - 3. ČASŤ

V októbri 2015 na pôde Gymnázia 
na Školskej ul. privítali hostí z part-
nerských škôl z Poľska, Nemecka, 
Maďarska a Česka, ktorí sa zúčast-
nili medzinárodného environmentál-
neho workshopu pri príležitosti osláv 
stopäťdesiatky.
Pracovný workshop prebiehal 8. až 
10. októbra. Top dňom bol 9. ok-
tóber, kedy sa v krásne rekonštru-
ovanej aule konala medzinárodná 
environmentálna konferencia za 
účasti Zdenka Trebuľu – predsedu KSK, primátora mesta Jána Volného a ďalších vzácnych hostí z KSK, mesta Spišská 
Nová Ves, predstaviteľov firiem, ktorí zastrešovali projekt Zelená stromom, sponzorov a ďalších hostí. Pracovný charakter kon-
ferencie bol prepojený s prezentáciou partnerských škôl a so sadením stromov priateľstva v areáli školy v rámci druhej etapy 
projektu Zelená stromom. 
Viac než stovka hostí a mnoho študentov a ich pedagógov participujúcich na príprave a priebehu workshopu prežili zaujímavé 
a podnetné dni. Súčasťou trojdňového stretnutia boli rozmanité sprievodné akcie – slávnostné privítanie na radnici, prehliadka 
mesta či výstup na novoveskú vežu, ale aj zaujímavá vedomostná hra. Študenti z partnerských škôl sa na niekoľko hodín stali 
pátračmi, aby mohli splniť jednotlivé úlohy v anglickom jazyku týkajúce sa histórie aj prítomnosti nášho mesta. V duchu envi-
ronmentálneho charakteru workshopu hostia nevynechali Vysoké Tatry či iné zákutia nášho regiónu.
Súčasťou osláv je aj séria besied s úspešnými absolventmi jubilujúceho gymnázia. Prvou z nich bolo stretnutie s RNDr. Evou 
Vranovou, PhD. (viac v článku na str. 9). Dagmar Repaská

MEDZINÁRODNÝ ENVIRONMENTÁLNY 
WORKSHOP 
Gymnázium na Školskej ulici oslavuje 150. výročie prvej maturity.
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Y oficiálnymi zdrojmi pitnej vody. Keďže kvalita prame-

ňov je premenlivá, návštevníci by sa nemali spoliehať 
na informačné tabule a panely. V prípade potreby si 
môžu aktuálny stav vôd 19-tich sledovaných studni-
čiek overiť v Správe NP Slovenský raj.

Spišskonovoveské letisko sa 19. 9. stalo dejiskom 
6. ročníka súťaže obrích vetroňov pod názvom Me-
takov cup 2015. V rámci nej sa tu zišlo 11 modelá-
rov z celého Slovenska. Ich úlohou bolo absolvovať 
2 disciplíny: prelety medzi bodmi vzdialenými 200 m 
v časovom limite 5 minút a zručnosť udržať vetroň vo 
vzduchu 10 minút. Zo spišskonovoveského klubu 
Modelári Spiša sa v riadení RC XXL modelov najviac 
darilo Rastislavovi Frankovi, ktorí získal 1. miesto 
a Rastislav Žemla si odniesol 3. miesto. 

OR PZ v Sp. Novej Vsi v týždni od 21. – 25. 9. pripra-
vil dopravno-bezpečnostnú akciu pre žiakov prvých 
ročníkov pod názvom Bezpečne do školy. V rámci 
nej sa snažili deťom vysvetliť, ako sa správať v cestnej 
premávke.

Už po štvrtýkrát sa v tunajšom domove dôchodcov 
konala Senior olympiáda. Zúčastnili sa jej okrem 
seniorov zo spomínaného zariadenia aj spišsko-
novoveské kluby dôchodcov a Domov dôchodcov 
z Nálepkova. Súťažili medzi sebou v disciplínach, ako 
napr. hod lopty do koša, petang, šípky, biliard či sú-
boje v Človeče nehnevaj sa. Cieľom akcie bola ich 
motivácia k pohybu, budovanie nových a utužovanie 
starých vzťahov.

Na Železničnej stanici v Sp. Novej Vsi museli 
v sobotu 23. 9. v poobedňajších hodinách zasaho-
vať policajti. Rušňovodičom vlaku Os 7810 smer 
Markušovce bola nahlásená civilná osoba ležiaca 
v koľajisku. Osobu zjavne pod vplyvom alkoholu na 
mieste zaistila privolaná hliadka PZ SR Sp. Nová Ves. 
Vlak kvôli tomu meškal 4 minúty.

Medzinárodný organový festival Ivana Sokola má 
už 45-ročnú tradíciu. V tomto roku sa niesol v duchu 
osláv 330. výročia narodenia Johanna Sebastiana 
Bacha. Jeden z koncertov sa už tradične odohral aj 
v Sp. Novej Vsi. V rámci neho sa 23. 9. v Evanjelic-
kom kostole publiku predstavil východniar František 
Beer, ktorý v súčasnosti študuje organovú hru v Lü-
becku.

Počas celého augusta a septembra prebiehal 
v 24 mestách na Slovensku unikátny projekt pod ná-
zvom Festival zdravia. Jeden z nich sa 23. 9. konal 
aj v našom meste v parku pred Redutou. V rámci neho 
mali návštevníci možnosť dozvedieť sa v „zdravých 
zónach“ množstvo cenných informácií o zdravom ži-
votnom štýle, o svojom zdravotnom stave a rady, ako 
sa o svoje zdravie správne starať. Súčasťou festivalu 
boli i ukážky prvej pomoci dobrovoľníkmi Slovenské-
ho Červeného kríža. Zároveň sa mohol každý zapojiť 
do súťaže o skladací bicykel.

V Slovenskom raji sa 24. – 25. 9. konala medziná-
rodná odborná konferencia pod názvom 8. Klinicko 
logopedické dni. Stretli sa na nej logopédi zo Slo-
venska, Čiech a Poľska, ktorí diskutovali o vrodených 
i získaných poruchách verbálnej komunikácie, ale aj 
o kultúre hlasového prejavu. Účastníkov podujatia pri-
jal v obradnej sieni radnice primátor mesta Ján Volný.

Členovia Spolku emeritných rušňovodičov pri 
RD SNV sa pravidelne stretávajú. Posledné takéto 
stretnutie sa konalo 25. 9. V rámci neho si pripome-
nuli Deň rušňovodičov a oslávili 1. výročie založenia 
spolku. 

25. a 26. 9. prebiehal vo viac ako 300 slovenských 
mestách a obciach 14. ročník zbierky na podporu ne-
vidiacich a slabozrakých pod názvom Biela pastel-
ka. Skupinky dobrovoľníkov z radov stredoškolákov 
vyšli aj do ulíc Sp. Novej Vsi a dobrovoľný príspevok 
odmeňovali spinkou v tvare pastelky. Prispieť môže-
te až do konca roka zaslaním SMS v hodnote 2 € na 
skrátené číslo 820 alebo tiež vložením ľubovoľnej 
čiastky na účet číslo 4030016204/3100.

Už po šiesty raz sa v sobotu 26. 9. stretlo približne 

 Ako by ste zhodnotili Kultúrne leto v Spišskej Novej 
Vsi?
„Myslím si, že Kultúrne leto, aj vďaka dobrému počasiu, 
sa veľmi vydarilo. Boli tu veľmi zaujímavé projekty, ktoré 
robí mesto tradične, ale aj niečo nové. Spomenul by som 
hlavne Dni humoru na Spiši. Bol to projekt, ktorý sme 
oprášili a posunuli do mestských parkov. Privítali to najmä 
mladí ľudia, ktorí sa realizovali najmä pri stand upoch.“

 Spišskonovovešťania mohli sledovať aj novinky – 
malé koncerty na Letnej. Mohli by ste to zhodnotiť?
„Netreba zabudnúť na promenádne koncerty, rozprávky 
pre deti a Letné kino pred Redutou. Filmová produkcia 
bola obohatená Bažant kinematografom. Novinkou bol se-
riál Hráme na námestí vytvorený prevádzkovateľmi pre-
dajní a kaviarní na námestí. Odohralo sa približne dvadsať 
koncertov, kde sa predstavili kapely aj jednotlivci. Ľudia sa 
pristavovali a počúvali hudbu priamo na chodníku. Budúci 
rok zapojíme ďalšie umenie, vytvoríme na Letnej ulici malý 
spišský Montmartre. Netreba zabudnúť na Literasu, kde 
sa predstavili autori poézie a prózy. Chceme trochu po-
sunúť život na námestí aj na túto stranu námestia. Terasy 
fungujú po Provinčný dom a kvôli parkovisku je problém 
priniesť kultúru bližšie k Redute. Celé umelecké leto vy-
vrcholilo ocenením umelcov i divákov.“

 Leto vystriedala jeseň a tá má svoje tradičné kultúrne 
podujatia. Ako prebehli? 

„Ide o rad tradičných podujatí, ktoré začínajú Medzinárod-
ným organovým festivalom Ivana Sokola. Toho roku bol 
jeho 45. ročník. Spišskú Novú Ves veľmi radi navštevujú 
zahraniční interpreti pre dobré podmienky, organizačné 
aj hudobné. Využívajú kvalitný organ v evanjelickom kos-
tole. Každý rok sem prichádza osemdesiatročná Geru So-
kol, manželka nebohého Ivana Sokola. Ďalším vrcholom 
klasickej kultúry je festival Musica Nobilis, festival, ktorý 
vznikol u nás. Uskutočnili sme jeho 20. ročník. Špecifi-
kom festivalu je, že sa realizuje vo viacerých mestečkách 
Spiša. Na festival zavíta vždy veľmi kvalitná špička inter-
pretov. Symbolicky sme mali otvárací aj záverečný kon-
cert. Mená ako huslista Dalibor Karvay, recitátor Štefan 
Bučko, klaviristi Daniel Buranovský či Marián Lapšanský 
hovoria sami za seba.“

 Čaká nás koniec roka a s ním advent, Vianočný trh 
a prelom roka. Čo chystá mesto?
„Novinkou Vianočného trhu je, že sa konajú na parkovisku 
na Letnej ulici. Chystáme prekvapenia, chceme prispieť 
koledníkmi a muzikantami. V zime je to problematické, ale 
pokúsime sa obohatiť vianočný čas v meste. Čakajú nás 
zmeny aj na prelome roka. U nás sa Silvester nevyprofi-
loval ako hromadná akcia na námestí, je tu, v porovnaní 
s nákladmi, málo ľudí. Nápadom primátora mesta je priví-
tať nový rok v podvečer 1. januára.“
Ďakujeme za rozhovor. (tom)

LETNEJ I JESENNEJ KULTÚRE 
PRIALO POČASIE AJ INTERPRETI
O zhodnotenie kultúrnych podujatí počas posledných mesiacov sme požiadali riaditeľa 
Mestského kultúrneho centra Ing. Emila Labaja a opýtali sme sa aj na pripravované zimné 
prekvapenia.

1. - 3. 10. 2015 sa v Bratislave uskutočnil 29. ročník veľtrhu 
kozmetiky INTERBEAUTY 2015, ktorého súčasťou je 
„Súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike 
INTERBEAUTY TROPHY 2015“. Aj tohto roku sa tejto 
kadernícko-kozmetickej súťaže zúčastnili žiaci SOŠ na 
Markušovskej ceste 4. V dekoratívnej kozmetike súťažili 
tri žiačky tretieho ročníka študijného odboru kozmetik Na-
tália Truhanová, Aneta Holubová a Simona Bugošová. 
Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť líčenie na tému „Special 

Event“. V tejto súťažnej disciplíne bola silná konkurencia, 
i napriek tomu Aneta Holubová získala 1. miesto. Keďže 
naša škola má dlhú tradíciu prípravy budúcich kaderníkov, 
ani oni nás v tejto súťaži nezahanbili. V účesovej tvorbe 
v kategórii dospelí našu školu zastupovali dvaja žiaci nad-
stavbového štúdia odboru vlasová kozmetika Gabriela 
Vajnerová a Miroslav Salanci. Obaja žiaci školu repre-
zentovali veľmi dobre, Gabriela Vajnerová sa umiestnila 
na krásnom 2. mieste. 

ÚSPEŠNÍ ŽIACI STREDNEJ 
ODBORNEJ ŠKOLY

„Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v členoch 
slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať, slovenskú 

literatúru a krásne umenie pestovať a podporovať, a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa 
napomáhať a na jeho zveľadení pracovať.“ (Z prvých Stanov MS, 1863) 

Miestny odbor Matice slovenskej a Dom Matice slovenskej
pozývajú svojich členov na stretnutie pri príležitosti

95. a 25. výročia založenia matičného hnutia 
v meste Spišská Nová Ves

5. 11. 2015 o 15.00 hod. na Radnici.
Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.
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Y70 dobrovoľníkov zo Združenia rodičov a priateľov 
diabetických detí Spišiačik a spoločnosti Embraco, 
aby po letnej sezóne poupratovali Slovenský raj. 
Spoločne sa pustili aj do úpravy miesta pre budúci 
pamätník pripomínajúci nedávnu tragédiu záchraná-
rov, dokončenia opravy studničky v ústí rokliny Veľký 
Sokol a inštalácie novej drevenej sochy na symbolic-
kom cintoríne na Kláštorisku.

26. 9. sa v priestoroch Hotela Čingov uskutočnil 
2. ročník Spišských handmade trhov. V rámci neho 
množstvo rôznych ručne vyrobených výrobkov ponú-
kalo približne 40 predajcov.

Aj v tomto roku pokračuje v réžii Spišského osvetové-
ho strediska a za finančnej podpory Ministerstva kul-
túry SR literárny festival pod názvom Hokerlík. Prvý 
v poradí sa konal 27. 9. v kaviarni eLAra, kde svoju 
tvorbu predstavil literát Ján Petrík. Zároveň si návštev-
níci mohli pozrieť výstavu fotografií Milana Čerňanské-
ho. V rámci ďalšieho si 11. 10. v čajovni Alchýmka mali 
možnosť vypočuť poéziu mladých autorov.

Kino Mier, Mestské kultúrne centrum a Brazílske 
centrum Portugalského inštitútu pripravili 27. – 29. 9. 
v poradí už 3. ročník festivalu brazílskeho filmu 
pod názvom Brazil Visual. V rámci neho predstavili 
tri filmy pre deti, mládež i dospelých.

CVČ Adam usporiadal 29. 9. tradičné Okresné maj-
strovstvá v cezpoľnom behu žiakov základných 
a stredných škôl. Tento rok sa ich zúčastnil rekordný 
počet 140 bežcov zo 16 základných a 8 stredných 
škôl. Svoje sily si zmerali v 4 kategóriách na trati dlhej 
1,5 – 3 km v závislosti od veku a pohlavia. V kategórii 
žiakov dominoval Kristián Slebodník zo ZŠ Z. Nejed-
lého. Medzi žiačkami sa najviac darilo Sáre Krivdovej 
zo ZŠ Komenského, Smižany. V kategórii študenti 
získal 1. miesto Jozef Kaľavský z Technickej akadé-
mie a medzi študentkami Viktória Grossová zo SOŠ 
ekonomickej. Okrem individuálnych výkonov boli sa-
mostatne hodnotené aj výkony družstiev. Najrýchlejší 
chlapčenský tím bol zo ZŠ Z. Nejedlého a Technickej 
akadémie. Medzi dievčatami triumfovali družstvá zo 
ZŠ Nad Medzou a z Gymnázia na Školskej ul. Víťazi 
jednotlivých kategórií postúpili na krajské kolo súťaže.

Známy jazzový spevák Peter Lipa vystúpil 30. 9. 
v Koncertnej sieni Reduty. Koncert pripravilo Mestské 
kultúrne centrum v spolupráci s Agentúrou KAMI SNV.

Základná organizácia č. 13, Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých, Levočská ul. č. 14, SNV sa 
od 27. 9. do 3. 10. zúčastnila so svojimi 41 členmi 
týždennej rekreácie Sorea Stará Ľubovňa. Účastníci 
využili denne fytoterapiu, hotelový wellness, fakulta-
tívne výlety, vychádzky do prírody, tanečné večierky, 
bazén. S pobytom boli veľmi spokojní.

Galéria umelcov Spiša pripravila 30. 9. v rámci 
projektu Orbis Pictus ďalší zo série Rozhovorov 
o umení. Tentoraz boli zamerané na život a peda-
gogické pôsobenie akademického maliara Zdeňka 
Jeřábka. Akcia bola venovaná jeho životnému jubileu 
85. narodenín.

V utorok 30. 9. došlo na križovatke Letnej a Kolláro-
vej ulice k dopravnej nehode. Príčinou bolo nedanie 
prednosti v jazde. Našťastie sa zaobišla bez vážnej-
ších zranení. Jeden z účastníkov utrpel pomliaždenie 
hrudníka, preto ho RZP odviezla na ďalšie vyšetrenie 
do nemocnice. Polícia na mieste udelila blokovú po-
kutu vodičovi, ktorý nehodu spôsobil.

Folklórny súbor Čačina po úspešnom účinkovaní 
na festivaloch v Číne či Kurdistane dostal v tomto roku 
pozvanie na medzinárodný festival do talianskeho 
mesta Pagnacco. Naše mesto na ňom reprezento-
valo 32 členov súboru, ktorí svoje umenie predviedli 
aj v iných okolitých mestách. Počas 6-tich dní tak mali 
možnosť oboznámiť sa bližšie s južanskou kultúrou. 
Budúce leto sa Čačina predvedie aj na medzinárod-
nom festivale v Bulharsku.

Populárne rozprávkové bytosti Máša a medveď 
zabávali malých i veľkých divákov aj na Zimnom šta-
dióne v Sp. Novej Vsi. Práve tu sa totiž 1. 10. konala 

 Ľudia v Spišskej Novej Vsi vás majú možnosť prvý raz 
vidieť na otvorenej scéne. Ako často smerujú vaše kroky 
na východ Slovenska?
„Na východe čím ďalej, tým častejšie. V Spišskej Novej Vsi 
sme účinkovali dvakrát na Plese Spišiakov. Je pravda, to 
však nebolo pre širokú verejnosť. Veľmi sa teším, že je to 
pre ľudí a pre celé mesto. Prišli sme v tradičnej zostave, 
devätnásť ľudí - štrnásť muzikantov, spevácke trio Serena-
ders sisters a speváci Jožko Kurilák a ja.“

 Kultúrne podujatie Dni mesta sa nesie v štýle konca 
19. storočia až po tridsiate roky minulého storočia. Aký 
máte vzťah k rokom, ktoré umelecky prezentujete?
„V podstate by sme boli najradšej, ak by tie roky boli stále 
aktuálne. Hlavne pre tú atmosféru daného obdobia. Je prí-
jemná a optimistická, je tam náš obľúbený hot jazz, ale 
aj naše slovenské šlágre, ktoré z tejto hudby vychádzali.“

 Predpokladáme, že sa členovia orchestra okrem his-
torického jazzu venujú aj inej hudbe. Čomu sa hudob-
níci Bratislava Hot Serenaders venujú profesionálne?
„V orchestri máme profesionálnych hudobníkov, ktorí 
hrajú vo filharmónii, sú aj sóloví hudobníci, ako Juraj Bá-
toš. Hráme aj moderný jazz, v práci sa venujeme aj iným 
žánrom, ale tento náš koníček je o dvadsiatych a tridsia-
tych rokoch.“

 V roku 1994 orchester uspel na veľkom festivale 
zameranom práve na hudbu 20-tych a 30-tych rokov 
vo francúzskom Saint Raphael a dostali ste tam cenu 
Sidney d’ Or. Zúčastňujete sa podobných súťaží aj dnes?
„Bola to výnimka v čase, keď som ešte v orchestri nebol 

a ani som o ňom nevedel. Teraz naozaj vo svete funguje 
veľa streetjazz festivalov. Volajú si nás aj na blues – jazz 
festivaly. Za posledné roky sme niekoľkokrát vypredali 
sály na festivale v Edinburgu, ale súťažné festivaly v ta-
kejto hudbe v podstate neexistujú.“

 Ľudia vás vnímajú aj vďaka spolupráci s Milanom Lasi-
com. Ako vnímate projekty, ktoré ste s ním zrealizovali?
„Spolupráca s ním je výnimka, je jediným naším hosťom zo 
Slovenska. Je pravda, že sa to dostalo do povedomia širo-
kej verejnosti. Aj medzi tých, ktorí jazz nepočúvajú. S pá-
nom Lasicom sme nahrali tri cédečka, s dvomi sa nám 
podarilo získať zlatú a platinovú platňu, takže naše piesne 
sú takmer v každej domácnosti.“

 Koniec leta znamená koniec dovolenkovej sezóny. 
Ako ste trávili leto?
„Pre nás je to začiatok sezóny. V júli sme mali náročné 
turné v Anglicku, v auguste sme si dali pauzu a teraz sme 
na východe – Košice, Spišská Nová Ves a Prešov.“

 Ako na vás zapôsobila Spišská Nová Ves? A akú 
hudbu by ste odporúčali svojim fanúšikom zo Spiša?
„Môj osobný dojem, máme vám čo závidieť, oveľa viac 
vecí sa z dvadsiatych rokov zachovalo ako u nás v Brati-
slave. Väčšina architektúry je v hlavnom meste zbúraná. 
Čo sa týka odporúčania – mali by sa venovať každej dob-
rej hudbe. Dnes sú to prevažne iba súbory rytmov a bítov, 
vytráca sa harmónia a melódia. Ale už som počul aj dobrý 
hip hop. Napríklad po ceste sem sme si spomenuli na bra-
tislavské funky Made to made a strašne sa nám to páčilo.“
Ďakujeme za rozhovor. (rep)

ZO SÚČASNEJ HUDBY SA VRAJ 
VYTRATILA MELÓDIA
Počas Dní mesta zaujala divákov najmä hudba „starých čias“. Jej najznámejším sloven-
ským reprezentantom je prešporský orchester Bratislava Hot Serenaders. Porozprávali 
sme sa s jeho manažérom a spevákom Milošom Stančíkom.

Cyklus besied s úspešnými absolventmi.
Pri príležitosti 150. výročia prvej maturitnej skúšky na 
Gymnáziu, Školská ul., 13. októbra 2015 v cykle besied 
s absolventmi gymnázia privítali absolventku - molekulárnu 
biologičku RNDr. Evu Vranovú, PhD. V školskej aule si za-
spomínala nielen na svojich učiteľov, ale aj na časy, keď tu 
stála ako študentka na imatrikuláciách a na časy, keď sa ako 
dieťa hrávala s mikroskopom. Vtedy sa u nej zrodila myšlienka 
na rastlinnú biológiu. Po ukončení štúdia na Prírodovedec-
kej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde 
sa v diplomovej práci venovala biotechnologickým aspektom 
využitia ženšeňa, pracovala ako výskumný pracovník na Uni-
verzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Hlavnou témou vý-
skumu bolo štúdium molekulárnych základov oxidatívneho 
stresu u rastlín. A aký je jej odkaz mladým ľuďom? Choď 
za svojím cieľom, nikdy sa nevzdávaj, realizuj svoje sny a daj 
svetu to najlepšie zo seba.
Pripustila však, že v jej živote zohrala svoju rolu aj náhoda, 

keď sa dostala na Univerzitu v Gente v Belgicku. Tu pôso-
bila na jednom z prvých pracovísk zaoberajúcich sa gene-
tickým inžinierstvom rastlín. Absolvovala tu aj doktorandské 
štúdium a neskôr pôsobila ako vedúca výskumnej skupiny 
na Polytechnickom Inštitúte (ETH) vo švajčiarskom Zürichu. 
Od roku 2012 pôsobí v Ústave biologických vied Prírodove-
deckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
kde pokračuje vo výskume biosyntézy rastlinných metaboli-
tov s cieľom využiť rastlinné metabolické dráhy na syntézu 
terapeuticky účinných látok. Popri vedeckej práci sa venuje 
aj pedagogickej činnosti. 
Študentov zaujímali mnohé veci, napríklad jej pohľad na vedu 
na Slovensku a v zahraničí a rozdiel v myslení ľudí. Keďže pani 
Vranová pôsobí aj ako editorka pre Central European Journal 
of Biology a ako recenzent viacerých svetových vedeckých 
agentúr a odborných časopisov, študentov zaujímala taktiež 
jej náplň práce.  ZaJ

CHOĎ ZA SVOJÍM CIEĽOM
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Y verejná generálka 100-minútovej ľadovej šou, ktorú 
si nenechalo ujsť vyše 2 500 divákov. Obľúbenú 
ruskú rozprávku predstavila košická spoločnosť Co-
munique. Ako uviedol jej PR manažér Michal Vernar-
ský, pozvanie prijalo aj 470 detí z detských domovov, 
ktoré oslovili prostredníctvom občianskeho združenia 
Úsmev ako dar. Celý príbeh režírovala Valéria Schulz-
cová a o choreografiu sa postaral Spišskonovoveš-
ťan Laco Cmorej.

Minuloročné zavedenie bezplatného cestovného vo 
vlakoch pre študentov a dôchodcov malo za následok 
čiastočný úbytok cestujúcich v prímestských au-
tobusoch v Košickom samosprávnom kraji. Podľa 
vykonanej analýzy je kvantifikovaný medziročný úby-
tok počtu prepravených osôb 4,4 percenta (450-tisíc 
osôb). V tržbách to predstavuje päť percent (350-tisíc 
eur), čo je aj priamy dosah na rozpočet KSK. V prie-
behu minulého roka začalo v kraji na prímestských 
linkách premávať ďalších 45 nových autobusov, pri-
čom priemerný vek vozidlového parku sa znížil na 
5,86 roka. KSK deklaruje, že dlhodobo a intenzívne 
v spolupráci so zástupcami obcí, autobusovými do-
pravcami a Železničnou spoločnosťou Slovensko, 
a. s., vykonáva opatrenia na harmonizáciu dopravnej 
ponuky a zlepšenie koordinácie prestupov medzi že-
lezničnou a autobusovou dopravou. Zároveň by uvíta-
lo aj oslobodenie autobusov, ktoré vykonávajú služby 
vo verejnom záujme, od platenia mýta. To vlani v kraji 
predstavovalo celkovú sumu 253-tisíc eur. 

Medzinárodný týždeň nosenia detí je príležitosťou 
zažiť radosť z nosenia, stretnúť rodičov s podobným 
výchovným štýlom, naučiť sa niečo nové a zároveň 
priblížiť nosenie detí širokej verejnosti. Na Slovensku 
si túto udalosť pripomíname už tretí rok. Myšlienka 
propagácie nosenia detí pritom vzišla u spišskonovo-
veských mamičiek, ktoré oslovili lektorku na západ-
nom Slovensku. Následne zorganizovali 1. ročník, do 
ktorého sa zapojilo okolo 24 slovenských miest. Tento 
rok ich bolo už 37. Medzinárodný týždeň nosenia detí 
(4. – 10. 10.) a Európsky týždeň dojčenia (1. – 7. 10.) 
vyvrcholil vernisážou výstavy amatérskych aj profesio-
nálnych fotografií mamičiek s ich deťmi v Slovenskom 
technickom múzeu, pobočka Sp. Nová Ves.

CVČ Adam v spolupráci s Mestom Sp. Nová Ves 
usporiadalo 2. 10. súťaž v slalomovom korčuľo-
vaní. V rámci nej sa na Kamennom obrázku už po 
7. krát stretlo približne 50 žiakov zo 6-tich základných 
škôl, aby si zmerali svoje sily. Pre deti bola pripravená 
200-metrová trať, ktorú sa snažili zdolať v čo najkrat-
šom čase.

Približne 70 skautov sa v sobotu 3. 10. zapojilo do 
16. ročníka akcie Čistenie Slovenského raja. Na 
turistických chodníkoch a roklinách v severnej časti 
národného parku sa im podarilo vyzbierať 10 veľkých 
vriec odpadu. Išlo o klasický turistický odpad, hlavne 
PET fľaše, plechovky, papierové vreckovky, obrúsky 
a pod. Podujatie zorganizoval Slovenský skauting, 
75. zbor, o. b. Jána Vojtaššáka v Sp. Novej Vsi a Pod-
tatranská skautská oblasť v spolupráci so Správou NP 
Slovenský raj.

Oboznámiť sa bližšie s prácou geológov mohla verej-
nosť 3. 10. počas Dňa otvorených dverí Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra v regionál-
nom centre v Sp. Novej Vsi. Podujatie sa konalo už 
po druhýkrát. V rámci neho mali návštevníci možnosť 
pozrieť si vzorky hornín a minerálov aj pod mikrosko-
pom. Najväčšia zábava bola pri ryžovaní zlata.

Oblohu nad spišskonovoveským letiskom zaplnili 
3. 10. šarkany. Prebiehal tu už 31. ročník Šarkanej 
show, ktorú pravidelne organizuje CVČ Adam v spo-
lupráci s Mestom Sp. Nová Ves. Svoje zastúpenie na 
súťaži mala každá kategória. Víťaz najkrajšieho vyro-
beného a lietajúceho šarkana získal let lietadlom od 
Požičovne oblohy. 

Slovenský zväz telesne postihnutých realizuje s fi-
nančnou podporou Ministerstva kultúry SR putovnú 
výstavu výtvarných prác ľudí s telesným a ťažkým 
telesným postihnutím s názvom „Svet, ako ho vidí-
me my“. Oproti iným sa líši aj uhlom pohľadu ľudí, 

SPRAVODAJSTVO

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

„Dobrý deň, na Ulici E. M. Šoltésovej pred vchodom 
č. 5 stojí už niekoľko mesiacov bez pohybu vozidlo 
s Levočským EČV, ktoré navyše parkuje cca 1 m od 
okraja, čím znemožňuje aj štandardné parkovanie 
pre ostatné vozidlá, keďže zužuje šírku medzi 
obrubníkom a stĺpom elektrického vedenia, ktorý je 
o cca 7 m ďalej. Prosím o preverenie, či vozidlo spĺňa 
charakteristiku vraku a výzvu majiteľa na odstránenie. 
Na tejto ulici je chronický problém s parkovaním, 
ktorý držitelia takýchto vrakov ešte viac komplikujú. 
Ďakujem.“

Peter, odkazprestarostu.sk, 16. 9. 2015

Ďakujeme za podnet. Motorové vozidlo nemá platnú 
ani technickú, ani emisnú kontrolu. Jeho držiteľ bol 
upozornený na jeho odstránenie v stanovenej lehote 
30 dní.

JUDr. Michal Komara, PhD. 
náčelník MsP v SNV

„Približne jeden letný mesiac bolo sídlisko Západ 
prekopané. Po skončení prác sa prekopané miesta 
provizórne zakopali. Od skončenia prác a zakopania 
prešiel ďalší mesiac a stav sa ďalej nemení. Zaujímalo 
by ma, či tieto plochy sa budú ďalej upravovať 
a kedy?“

Anonym, odkazprestarostu.sk, 23. 9. 2015

Z hľadiska lepšieho dosadnutia zásypov rýh je termín 
definitívnych spätných úprav určený do mája budúceho 
roku.

Mesto Spišská Nová Ves

„Dobrý deň. Chcel by som vás upozorniť na problém 
krytu odpadovej šachty kanála, ktorá sa nachádza 
na chodníku ulice Dubová medzi vchodmi č. 12 
a 13. Tento kryt kanála je poklesnutý oproti chodníku 
a v nočných hodinách hrozí, že môže dôjsť k úrazu. 
Ďakujem.“ Peter, 27. 9. 2015

Kanalizačný poklop na ulici Dubová č. 12, 13 nie je 
v správe a ani v majetku mesta. Splaškovú kanalizáciu 
vrátane príslušenstva spravuje Podtatranská vodárenská 
spoločnosť, a. s. Na Dubovej ulici je potrebné požiadať 
opravu kanalizačnej šachty vodárenskú spoločnosť 
a za nedoasfaltovanú opravu chodníka po oprave 
kanalizačnej prípojky zodpovedajú vlastníci, resp. 
správca bytového domu. Kanalizačná prípojka je vo 
vlastníctve bytového domu na Dubovej ulici, ktorý 
v minulosti realizoval prekopávku bez ukončenia 
spätných úprav. Mesto zároveň informovalo o poklese 
kanalizačného poklopu Podtatranskú prevádzkovú 
vodárenskú spoločnosť. 

Ing. Ivan Jacko 
odd. výstavby a dopravy, MsÚ 

„Dobrý deň, včera boli na sídlisku Tarča, konkrétne 
na Javorovej ulici, menené žiarovky v pouličných 
lampách na LED žiarovky. Týmto sa však znížila 
viditeľnosť na niektorých chodníkoch. Nakoľko mám 
maličké dieťatko a chodím domov sama aj po tme, 
je to veľmi komplikované. Bolo by možné na týchto 
lampách vymeniť žiarovky za silnejšie alebo vymeniť 
za pôvodné? Presnejšie sa jedná o lampu pri vchode 
Javorová 8 a na chodníku k vchodu Javorová 10 je 
úplná tma. Vopred vám ďakujem za vašu odpoveď.“
 Katarína, 2. 10. 2015

Dobrý deň. V rámci modernizácie sústavy verejného 
osvetlenia dochádza k výmene starých svietidiel za nové 
LED svietidlá. V súčastnosti prebieha hlavne výmena 
svietidiel, ktoré osvetľujú cestné komunikácie. Neskôr 
dôjde aj na svietidlá osvetľujúce chodníky a priestory 
medzi bytovkami. Na Javorovej 8 - 10 zatiaľ nedošlo 
k výmene svietidiel. Stále sú tam pôvodné svietidlá, 
na základe toho nie je možné, aby došlo k zmene 
viditeľnosti, keďže sa neudiala žiadna zmena. 

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

„Dobrý deň, čítala som odpoveď na podnet občana 
ohľadom IBV Červený jarok. Nechápem, prečo 
mesto chce robiť cestu po starej betónovej ceste 
od Stovy, keď existuje cesta po Leteckej cez areál 
letiska okolo betonárskej firmy. Stačil by mostík 
cez priekopu a označenie obmedzenie do 1,5 t. 
Nákladné by mohli chodiť po panelke a osobné po 
lepšej asfaltke. Plot tam aj tak nie je, zmizol, stačí len 
premostiť povodňovú priekopu, a ani 200 miliónov 
na to netreba. Ale chcela som iné. Potrebovala by 
som prechod na stanicu od špeciálnej školy. Kedysi 
sa dalo prejsť cez dnes areál fy Fekete po schodoch, 
mohlo by mesto postaviť schody oproti sociálnym 
bytom na mieste niekdajších smetiakov a osadiť 
značku priechod pre chodcov a nastriekať na novú 
parádnu cestu zebru... Veľmi by mi to pomohlo, 
nemusela by som obchádzať stanicu a tiež by to 
nestálo 200 miliónov. Na Mier sa dá dostať tiež 
mimo stanice prechodom na opačnej strane cez 
priechod.“ ela, 4. 10. 2015

Spomenuté podnety narážajú na majetkoprávne 
obmedzenia. Nie je možné realizovať miestnu 
komunikáciu cez súkromný areál. Panelovú cestu 
mesto v rámci podpory zámeru individuálnej bytovej 
výstavby na Červenom jarku odkúpilo, čo dáva priestor 
na realizáciu miestnej komunikácie práve v tomto 
koridore. 
Druhá požiadavka - jedná sa taktiež o súkromný areál, 
preto akékoľvek stavebné úpravy neprichádzajú do 
úvahy. Ak vznikne v rámci rekonštrukcie železničnej 
stanice a priľahlých priestorov potreba zabezpečiť 
k pešiemu ťahu priechod pre chodcov cez miestnu 
komunikáciu na Fabiniho ul., budeme to riešiť.

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

„Dobrý deň, chcem sa spýtať na Západ 1, Tkáčska 
13, máme tu kríky a dosť veľké stromy, a každý rok 
sú tu premnožené lienky, na balkón sa ani nedá 
poriadne ísť. Chcem sa spýtať, či sa nerobia nejaké 
postreky proti lienkam. Ďakujem.“
 Miroslav, 4. 10. 2015

Mesto na území mesta vykonáva 2x ročne deratizáciu 
proti hlodavcom. Postrek proti lienkam nie je 
vykonávaný. 

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

„Chcela by som sa opýtať, čo treba urobiť, aby nám 
autá neparkovali pred činžiakom na prístupovom 
chodníku? Chodník je širší (cca 2,5 m), takže 
mestská polícia nič nevyrieši, aj keď tam niekto 
zaparkuje, pretože stále ostane voľný priestor viac 
ako 1,5 m, lenže chodník je zrekonštruovaný a ak by 
bolo potrebné prísť bližšie ku vchodu, napr. sanitkou, 
hasičmi a pod., nedostanú sa tam. Ďakujem.“
 Júlia, 7. 10. 2015

LISTÁREŇ
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Yktorí sa musia vysporiadať so svojím hendikepom. Jej 
7. ročník odštartoval 6. 10. vernisážou v priestoroch 
Spišského osvetového strediska pod záštitou primá-
tora mesta Jána Volného. Spoluorganizátorom bola aj 
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne po-
stihnutých č. 41 v Sp. Novej Vsi. Pozrieť si ju môžete 
ešte do 6. 11.

V priestoroch Slovenského technického múzea, po-
bočka Sp. Nová Ves, odštartovala 6. 10. vernisážou 
autorská výstava MUDr. Miloslava Dvoráka, PhD., 
pod názvom Ako to vidím. Jeho tvorbu si mohli náv-
števníci pozrieť do konca októbra. Autor pracuje ako 
primár na neurologickom oddelení nemocnice Svet 
zdravia v Sp. Novej Vsi. Maľovanie je jeho záľubou. 
Pri tvorbe používa svojskú techniku, plátna sa dotýka 
chirurgickými rukavicami, niekedy používa špachtľu.

Kino Mier sa 7. – 12. 10. zapojilo do celoslovenskej 
prehliadky Be2Can – veľké filmové festivalové 
echo. V rámci neho mali návštevníci jedinečnú 
možnosť pozrieť si víťazné filmy z Benátok, Berlína 
a Cannes.

Brazílska spoločnosť Rudolph Usinados plánuje 
v Sp. Novej Vsi rozšíriť svoju výrobu. Za posled-
né dva roky vďaka novým projektom a zavádzaniu 
nových technológií vo výrobe strojnásobila počet za-
mestnancov na súčasných 75. Predstavitelia spoloč-
nosti sa stretli s vedením nášho mesta a diskutovali 
o možnostiach a o novom mieste lokalizácie podniku. 
V súčasnosti totiž má dve rozdielne situované haly. 
Vedenie mesta spoločnosti ponúklo pozemky, na kto-
rých by mohli postaviť nové výrobné haly s perspektí-
vou ďalšieho rozvoja. Do úvahy pripadá viacero alter-
natív, hlavne však priestor na Podskale, kde ponúka 
prenájom za symbolickú cenu 1 euro. Podmienkou 
však je vytvorenie väčšieho množstva nových pracov-
ných miest. Podľa slov výkonného riaditeľa spoloč-
nosti Alexa Marsona sú ich počas najbližších dvoch 
rokov schopní vytvoriť najmenej 20. Nárast výroby 
a tým aj vytvorenie nových pracovných miest plánuje 
aj spoločnosť CRW Plasticos.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnu-
tím v Sp. Novej Vsi a Domov sociálnych služieb Náš 
dom usporiadali 8. 10. jubilejný 10. ročník Olym-
piády DSS Náš dom. V Športovej hale sa tak zišlo 
rekordných viac ako 130 účastníkov, z toho aktívne 
športujúcich ich bolo okolo 75. Svoje zastúpenie tu 
okrem DSS Náš dom malo aj ďalších 9 partnerských 
zariadení.

Seniori v tunajšom domove dôchodcov vytvárali ne-
tradičnú úrodu tekvíc v rámci tvorivých dielní, ktoré 
tu organizujú každý deň. Stačila im pritom látka, ihla, 
niť, vatelín a špagát na prešitie. Navyše už v týchto 
dňoch pripravujú v predstihu vianočnú výzdobu.

Členovia Mestskej organizácie Jednoty dôchod-
cov na Slovensku v Sp. Novej Vsi sa 9. 10. stretli 
na kultúrno-spoločenskom posedení pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský 
raj zorganizovala v sobotu 10. 10. ďalší ročník Čis-
tenia Slovenského raja. V rámci neho dobrovoľníci 
prešli 11 hlavných turistických trás, aby tu spoločný-
mi silami poupratovali.

Horskí záchranári pomáhali 10. 10. v poobedňaj-
ších hodinách 50-ročnému mužovi v Slov. raji. Ten 
počas túry na chodníku medzi Pieckami a Suchou 
Belou skolaboval a upadol do krátkodobého bezve-
domia. Po príchode záchranárov sa prebral a napriek 
ich varovaniam sa rozhodol pokračovať v túre, čo mu 
spôsobilo opätovné zhoršenie stavu. Horskí záchra-
nári požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej zá-
chrannej zdravotnej služby, ktorá pacienta transpor-
tovala vrtuľníkom do nemocnice v Poprade.

Druhý októbrový víkend sa na spišskonovoveskom le-
tisku uskutočnilo finále 11. ročníka Slovenskej ligy 
v presnosti pristátia a zároveň 4. ročník Compact 
Cupu. Víťazom Slovenskej ligy sa stal tím Compact 
Skydive v zložení Peter Slivovský, ktorý triumfoval aj 
medzi jednotlivcami a Emil Petro, ktorý v individuál-
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Ako ste uviedli, pokiaľ vodiči motorových vozidiel 
neporušujú ustanovenia zákona o cestnej doprave, 

tak nie je žiaden dôvod na represiu. Ak je potrebné 
zabezpečiť prístup ku vchodom do činžiaku, bolo 
by potrebné v spolupráci s oddelením výstavby a 
dopravy MsÚ upraviť parkovanie vozidiel osadením 
dopravných značiek zakazujúcich parkovanie priamo 
pred vchodmi. 

Andrej Boroň
zástupca náčelníka MsP v SNV 

 
Je potrebné konkretizovať žiadosť (adresa, kontaktná 
osoba), podpísať ju aspoň zástupcom vlastníkov bytov 
s požiadavkou na vyznačenie zákazu státia (vodorovné 
dopravné značenie). V rámci obnovy vodorovného 
dopravného značenia bude možné v budúcom roku 
túto požiadavku vybaviť.

Ing. Peter Susa 
oddelenie výstavby a dopravy, MsÚ 

„Novomeský Korzár 26. 5. 2010. V metropole 
Spiša pokračuje výstavba Baníckeho námestia. 
Kto si prečíta článok a pozrie krásny projekt, ako 
to bude vyzerať v jeseni 2011, zajasá. Investícia za 
1,9 mil. Eur. Projekt financovaný z troch zdrojov – 
eurofondov, štátneho rozpočtu a 5 % nákladov 
predstavuje spoluúčasť mesta. Kto pozrie na fotku 
z 10/2015 alebo REAL stav, zaplače. Také naše, 
slovenské, ako sa hovorí ,nevydalo‘. Kto nesie 
zodpovednosť za nedokončený projekt a už 4 roky 
mesačnú krajinu? Aspoň zeminu ste tam mohli 
navoziť, kvietočky a kríčky nasadiť, keď už je biznis 
vo vrecku, nech sa zakryje slovenská bieda.“

František, odkazprestarostu.sk, 12. 10. 2015

Tiež sme sa tešili, projekt Baníckeho námestia je ozaj 
výtvarne výborný. Investícia z roku 2010 vo výške 
1,9 mil. eur z troch zdrojov financovania bola však 
smerovaná na budovu Multifunkčného energetického 
centra, ktoré tvorí len jednu časť Baníckeho námestia. 
Projekt je ukončený, budova plní svoje poslanie, so 
samotným námestím je to o niečo horšie. Odbornému 
stavbárskemu oku iste už pri výtvarnom návrhu 
neušli číhajúce nástrahy, s ktorými sa bude ťažko 
konštrukčne vysporiadať. Pekná štúdia akosi nepočíta 
s nerovnosťou terénu a práve výškové rozdiely, 
s ktorými hýbať nemožno (budova MBEC, bytový 
dom, škola, jestvujúca cesta, výška hrádze Hornádu), 
neumožňujú realizáciu podľa pôvodného návrhu. 
Ďalším problémom je financovanie, mesto sa rozhodlo 
pre väčší záber rekonštrukcií mestských komunikácií 
na najfrekventovanejších cestách a realizáciu 
parkovacích plôch pre sídliská. Napriek tomu sme za 
posledné dva roky do tejto lokality v rámci možností 
prispeli sumou cca 30 tis. eur, zriadili 12 parkovacích 
miest a chodník. Na návrh pisateľa doplníme terénne 
úpravy.

Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

„Chcem sa opýtať, prečo je prístupná iba evidencia 
psov z roku 2012? Nie sú k dispozícii novšie údaje?“
 Ján, 13. 10. 2015

Každý mesiac je k poslednému dňu daného mesiaca 
aktualizovaná evidencia psov na našej webovej stránke 
v sekcii Občan - Ako vybaviť - Prihlásenie/odhlásenie 
psa - Zoznam držiteľov psov. V zozname je uvedený 
trvalý pobyt držiteľa (majiteľa psa), miesto chovu psa, 
plemeno a EVČ psa.

Viera Kardošová 
referát životného prostredia, MsÚ

„Dobrý deň pán Komara, ďakujem za informáciu 
k riešeniu problémov na trhovisku. Som rada, že vaše 
opatrenia viedli k vyriešeniu situácie. Z môjho pohľadu 
a aj iných obyvateľov, s ktorými som komunikovala, 
posledné týždne sa situácia ukľudnila a tiež sme 
pozorovali len ojedinelé skupinky osôb. Verím, že 
dobrá situácia bude dlhodobá. Každopádne budeme 
priestor ďalej pozorovať a v prípade opätovných 
problémov vás budem kontaktovať.“
 D. R., e-mail, 13. 10. 2015

Na trhovisku sme prijali dôrazné opatrenia - osvetlenie 
trhoviska, pravidelné kontrolné hliadky MsP a polície, 
kontrola dychovej skúšky na alkohol, oznámenia vecne 
príslušným orgánom, ak išlo o maloleté, príp. mladistvé 
osoby. Len za mesiac september sme vykonali celkom 
36 preventívnych kontrol, preverili sme 157 jednotlivcov 
a udelili 13 blokových pokút. 

JUDr. Michal Komara, PhD. 
náčelník MsP v SNV

„V minulých dňoch došlo k výmene osvetlenia 
v podjazde na Školskej ulici. Pri výmene sa použili 
biele ledkové lampy, znížil sa počet osadených 
stĺpov s lampami. Výsledkom je, že podjazd je slabo 
osvetlený, chodníky nie sú osvetlené vôbec. Možno 
sa ušetrí na poplatkoch za energie, ale bezpečnosť sa 
výrazne zhoršila pre chodcov, v zime býva v podjazde 
na chodníku ľad a mláky. Zhoršila sa aj bezpečnosť 
cyklistov pri prejazde podjazdom, ktorí sú v ňom 
dlhšie ako prechádzajúce autá. Prosím o zaistenie 
osvetlenia na chodníky a prípadne vyznačenie 
cyklocesty cez podjazd.“
 Hana, 14. 10. 2015

Osvetlenie v predmetnom úseku bolo v zmysle zadania 
riešené ako verejné osvetlenie v zmysle noriem STN EN 
13201 (príslušné časti). Ide o osvetlenie prevádzkované 
v čase bez denného svetla, t. j. ako nočné osvetlenie. 
Vzhľadom na charakter tejto pozemnej komunikácie 
jej bola stanovená vyššia trieda osvetlenia ME3c 
podľa STN EN 13201-2, čomu zodpovedá návrhový 
jas 1,00 cd.m-2. Zaistenie tejto úrovne bolo doložené 
svetelnotechnickým výpočtom. Osvetlenie v nočnom 
režime je adekvátne. Osvetlenie v dennom režime nebolo 
predmetom zadania, preto nebolo riešené. V tomto 
režime sa normy rady STN EN 13201 neuplatňujú. Na 
osvetlenie podjazdu nie je k dispozícii technická norma, 
k dispozícii je iba technická správa TNI CEN/CR 14380 
pre osvetlenie tunelov. Riešenie v zmysle tejto technickej 
správy je mimo rámca danej modernizácie verejného 
osvetlenia, a to aj z dôvodu technických podmienok 
daných existujúcou stavbou podjazdu. Nakoľko dĺžka 
podjazdu presahuje 50 m, v tomto podjazde je potrebné 
osvetlenie aj za dňa. V nočnom režime bude v činnosti 
polovica inštalovaných svietidiel. Oproti terajšiemu stavu 
budú na pôvodné nosné konštrukcie doplnené svietidlá 
a ich príkon bude výrazne vyšší.

Typhoon, s. r. o., Bratislava
autor návrhu osvetlenia

Všetky úpravy už boli vykonané.
oddelenie komunálneho servisu, MsÚ

Prosíme obyvateľov o aktívnu spoluprácu pri rekonštrukcii 
verejného osvetlenia. Návrhmi na vylepšenie, prípadne 
doplnenie osvetlenia sa budeme zaoberať a je možné 
ich nahlásiť týmito spôsobmi: na e-mailovú adresu  
juraj.sad@mestosnv.sk, telefonicky na číslo: 41 52 228, 
prípadne tel. č. stálej služby mestskej polície: 42 22 030.

vedenie mesta
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Cup dominoval opäť Peter Slivovský. Z tímov sa naj-
viac darilo opäť spišskonovoveskému zoskupeniu 
Compact Skydive. Slovenská elita v parašutizme sa 
v našom meste predviedla aj v piatok 16. 10. s ojedi-
nelým hromadným zoskokom s formáciou.

Obyvatelia Sp. Novej Vsi sa 12. 10. po poriadne tep-
lých a slnečných dňoch zobudili do zasneženého 
rána. Zasahovať preto museli cestári. Z pracovísk 
Správy ciest Košického samosprávneho kraja boli 
najviac vyťažené strediská v Sp. Novej Vsi, Rožňa-
ve a Moldave nad Bodvou, ktoré vykonávali zimnú 
údržbu na väčšine vyššie položených ciest v kraji. 
V noci z nedele na pondelok sa pohybovali na hor-
ských priechodoch Dobšinský kopec, Súľová, Gre-
tľa, Grajnár, na úsekoch Smolník - Úhorná, Smolník 
– Štóssky kopec až po obec Štós. Keďže na Spiši 
snežilo aj cez deň, zásahy zimnej údržby tam aj naďa-
lej prebiehali podľa potreby.

Akadémia tretieho veku vzdeláva seniorov už de-
väť rokov. 12. 10. začala zimný semester netradične 
v smižianskom kultúrnom dome. Okruhy prednáša-
ných tém sú veľmi pestré a odzrkadľujú potreby se-
niorov.

Jubilejný 20. ročník Medzinárodného hudobného 
festivalu Musica Nobilis prebiehal 12. – 18. 10. 
v šiestich mestách a obciach východného Slovenska. 
Už tradične ponúkol prehliadku špičkových interpre-
tov a komorných zoskupení a telies. V našom meste 
v rámci neho zazneli v Koncertnej sieni Reduty hneď 
2 koncerty: otvárací a záverečný.

Kino Mier svoju ponuku 14. – 18. 10. rozšírilo aj 
o XXIII. Medzinárodný festival horských filmov 
Poprad.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Ineko kaž-
doročne zverejňuje hodnotenie finančného zdra-
via miest, obcí a VÚC na Slovensku. Vypovedá 
o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či 
spôsobuje alebo nespôsobuje problémy. Finančné 
zdravie je jedno číslo v intervale od 0 (najhoršie) do 
6 (najlepšie). Medzi hodnotenými mestami je aj Sp. 
Nová Ves. Za rok 2014 Ineko jej celkový dlh vyčíslil 
na 20,4 %, pričom celoslovenský priemer je 23,5 %. 
Finančné zdravie mesta ohodnotil známkou 4,6, 
čo je podľa neho dobré finančné zdravie.

Takmer 20 zamestnancov úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny vymenilo 15. 10. svoju kance-
láriu za ambulanciu v transfúziologickom oddelení 
nemocnice v Sp. Novej Vsi. Rozhodli sa totiž darovať 
krv. Myšlienka vznikla vo vedení úradu. Okrem toho 
zamestnanci realizujú aj zbierku šatstva, čím chcú vy-
jadriť svoju spolupatričnosť a pomoc ľuďom v núdzi.

V Spišskom divadle prebiehal od 21. do 28. 10. v po-
radí už VII. ročník festivalu komorných inscenácií 
„Divadelný Spiš 2015“. V rámci neho mali diváci 
možnosť vidieť hneď niekoľko divadelných žánrov 
v podaní hosťujúcich divadiel z Košíc, Trnavy, Marti-
na, Zvolena či českého Olomouca.

Strata vlasov počas chemoterapie psychicky zatrasie 
každou onkologickou pacientkou. Ceny kvalitných 
parochní sa pohybujú v stovkách eur a nie každá rodi-
na si ich môže dovoliť. Liga proti rakovine v spoluprá-
ci s vlasovým štúdiom Zdenka Vrbová preto rozbehla 
projekt s názvom Vystrihaj sa Slovensko. V rámci 
neho vyzývajú, aby sa ľudia nebáli ostrihať a darovať 
svoje vlasy. Približne 5 ľudí tak svojimi vlasmi zaplatia 
za novú parochňu pre 1 ženu s rakovinou. Do projek-
tu môžu prispieť aj obyvatelia nášho mesta a okolia, 
a to napr. v spriatelenom kaderníctve na Zimnej ul. 
Bližšie informácie, ako aj podmienky darovania náj-
dete na www.vystrihajsaslovensko.sk.

Andrej Imrich odchádza z postu pomocného bis-
kupa Spišskej diecézy. Podľa jeho slov má diecé-
za dostatočný ľudský potenciál a uvedomuje si, že 
v jeho veku psychické aj fyzické sily slabnú. O uvoľ-
nenie z funkcie požiadal pápeža Františka, ktorý mu 
vyhovel.

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
  Európsky  deň  cudzích  ja-

zykov
V rámci Európskeho dňa 
cudzích jazykov sa usku-
točnili viaceré aktivity na 

rôznych školách v našom meste.
 28. septembra 2015 sa žiaci ZŠ Z. Nejed-

lého zapojili do aktivít, ktoré im pripravili vyučujúce an-
glického, nemeckého a ruského jazyka. Žiaci si pozreli 
prezentácie, vypočuli pozdravy v rôznych jazykoch, za-
pojili sa do výroby plagátov na tému „Prečo je dôležité 
učiť sa cudzie jazyky?“, spoznávali a vyrábali vlajky štátov 
Európskej únie. 

 Aj žiaci ZŠ Ing. O. Kožucha si pripomenuli tento vý-
znamný deň rôznymi aktivitami a pripravili i dve videá. 
Prvé video bolo zaslané do súťaže s názvom Language 
Chain a volá sa Animals of the world. Video prezentuje 
učebnú pomôcku pre žiakov, ktorú vytvorili starší žiaci 
z ekologických materiálov. Druhé video obsahuje všetky 
aktivity, ktoré boli realizované počas celého slávnostného 
dňa pripravované žiakmi celej školy a s pomocou učiteľov 
anglického, ruského a nemeckého jazyka. Aktivity boli 
doplnené panelom, na ktorom si žiaci mohli prezrieť zau-
jímavosti jednotlivých krajín. 

 Študenti Gymnázia na Školskej ul. 29. septembra 2015 
na školskej besede privítali pána Addyho Akrama po-
chádzajúceho z Veľkej Británie a žijúceho už niekoľko ro-
kov na Slovensku a slečnu Ashley Clark z USA, ktorá 
v škole pôsobí od septembra ako Fulbright asistentka pre 
vyučovanie angličtiny. Oboch spája ich materinská reč – 
angličtina. Študentov zaujímalo, prečo a ako sa dostali 
na Slovensko, ako sa im tu páči a či im chutí slovenská 
kuchyňa, aké sú rozdiely medzi ich rovesníkmi v Britá-
nii a v USA a tiež si vypýtali niekoľko rád, ako sa zlepšiť 
v učení sa cudzích jazykov. 

 Slávnostné pasovanie prvákov 
v ZŠ sv. Cyrila a Metoda
25. 9. 2015 sa v telocvični ZŠ sv. Cyrila a Metoda usku-
točnilo slávnostné pasovanie prvákov. Slávnosť prijatia 
prvákov do „žiackeho stavu“ spestrili kultúrnym progra-
mom staršie žiačky. Dôležitou úlohou prvákov bolo napí-
sať svoje meno. Všetci boli obdarení potleskom, pretože 
to veľmi dobre zvládli. Každý prváčik bol pasovaný pomôc-
kou, ktorá ho bude sprevádzať dňami písania, a to veľkou 
ceruzou. V závere všetci prváci vyslovili slávnostný sľub, 
ktorý vo forme listiny dostali na pamiatku. Nech sa v pl-
nej miere naplní na pôde školy odkaz J. A. Komen-
ského: „Škola nesmie byť miestom, bludiskom, ale 
hrou, hostinou a rajom.“

 Ocenenie pre Školoviny 
V školskom roku 2014/2015 Podtatranská knižnica v Po-
prade vyhlásila 1. ročník súťaže školských časopisov zák-
ladných škôl Prešovského a Košického kraja pod názvom 
Podtatranský školák. Do súťaže sa zapojilo 24 časopisov. 
Časopis Školoviny, ktorý vydávali mladi novinári zo ZŠ na 
Komenského ulici v Spišskej Novej Vsi, získal špe- 
ciálne ocenenie Za najlepšiu titulnú stranu. 

 Beseda o drogách
Na dnešnú mládež číha mnoho nástrah. Jednou z nich je 
i možnosť spadnúť do osídiel drog. Preto je dôležité zame-
rať sa na prevenciu. Je totiž menej náročná ako následná 
komplikovaná protidrogová liečba. V rámci preventívneho 
programu, ktorý je venovaný boju proti drogám, sa žiaci 

9. ročníka ZŠ Lipová ul. zúčastnili besedy s príslušníkmi 
spišskonovoveskej mestskej polície. Množstvo cenných 
informácií, ktoré vďaka mestským policajtom na besede 
získali, môžu pomôcť správne sa rozhodnúť v kritických 
životných situáciách, ktoré mladých ľudí postretnú.

 Opäť odborná prax v medzinárodnej firme
Ivana Ogurčáková, žiačka IV. B triedy SOŠ 
ekonomickej, absolvovala odbornú prax v medzinárodnej 
firme a takto ju zhodnotila: „Odbornú prax som 
vykonávala vo firme CONTAINEX, dcérskej firme 
spoločnosti LKW WALTER, vo Viener Neudorf, od 21. 
septembra do 2. októbra 2015. Náplňou mojej práce 
bola komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom 
telefónu alebo e-mailov. Vytvárala som cenové ponuky, 
kalkulácie cien a podmienok, konečné objednávky, 
zakladala som firmy do systému a iné zaujímavé veci. 
Praxovala som na slovensko-poľsko-českom oddelení, 
ale medzi zamestnancami sme komunikovali po 
nemecky.“ 

 Tvorivý pobyt v Taliansku
Zatiaľ, čo sa niektoré študentky z Gymnázia na Javorovej 
ulici z tréningového kurzu v Bulharsku vrátili, iné už na 
ďalší pobyt vyrazili. Katka Gardášová a Laura Lokšin-
ská spolu so školskou koordinátorkou pre projekty vyrazili 
tento krát na medzinárodné stretnutie mladých v talian-
skom meste Sabaudia. Témou kurzu s názvom Gard & En-
vironment bola ochrana životného prostredia. Dievčatá 
počas 10 dní tvrdo pracovali spoločne s ďalšími mladými 
ľuďmi z piatich európskych štátov. 

 Výmena pedagogických skúseností
5. - 9. 10. 2015 sa českí kolegovia zo Strednej priemy-
selnej školy stavebnej v Havlíčkovom Brode zúčastňovali 
vyučovacích hodín v SOŠ, Markušovská cesta 4. Mali 
tak možnosť porovnávať a vzájomne si vymeniť svoje peda-
gogické skúsenosti v odborných stavebných predmetoch 
a informatike. Česká škola totiž získala grant z operač-
ného programu vzdelávania pre konkurencieschopnosť, 
ktorého cieľom je zvyšovanie kvality vo vzdelávaní.

 Nový školský rok priniesol prvý úspech 
Po krajskom kole súťaže Divertimento Musicale, 
kde flautové trio SYRINX ZUŠ zvíťazilo, prezentovalo 
svoje hudobné nadanie na dvojdňovej celoslovenskej 
prehliadke v Rimavskej Sobote. Na podujatí sa predstavilo 
množstvo malých i veľkých komorných zoskupení 
z celého Slovenska. Členovia tria: Katrin Da Cruz, 
Veronika Kacvinská a Lukáš Kozák to nemali ľahké. 
Aj napriek veľkej tréme a silnej konkurencii si priniesli 
hodnotné strieborné pásmo. Trio pracuje pod vedením 
Mgr. Denisy Kotradyovej DiS. art. 

 Cesta na juh Francúzska
4. septembra sa študenti Gymnázia na Školskej ulici 
túžiaci po dobrodružstve vybrali na dlhú cestu naprieč  
Európou. Ich cieľom boli vychytené prímorské strediská 
južného Francúzska: Nice, Cannes a Antibes. Samo-
zrejme, nemohli vynechať najznámejší mestský štát na 
svete Monako, kde okrem vysokej hustoty obyvateľstva 
nájdete aj vysoký výskyt miliardárov na kilometer štvor-
cový. Okrem prehliadky týchto nádherných miest na 
azúrovom pobreží Francúzska bolo cieľom zájazdu spo-
znávanie fauny a flóry okolitej krajiny. Študenti mali mož-
nosť počas zájazdu vyskúšať mnohé vodné športy, tenis, 
orientačný beh, plávanie, len tak oddychovať na pláži a vy-
chutnávať si horúce slnečné počasie.

SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, má vo svojej štruktúre študijných a učebných odborov 
4-ročný študijný odbor s maturitným vysvedčením, ktorého absolventi sú žiadaní pre potreby trhu 
práce. Ide o študijný odbor 2157 M geológia, geotechnika a environmentalistika.
Študenti môžu počas štúdia získať motivačné štipendium, ktorého výška závisí od dosiahnutého prospechu žiaka.
Okrem toho pripravuje zaradiť do svojej skladby odborov aj učebný odbor s motivačným štipendiom, ktorým je 
2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika.

NOVINKA V SOŠ
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SPRAVODAJSTVO, OZNAMY, POZVÁNKA

usporiada dňa
8. decembra 2015 (utorok) od 8.00 do 17.00 h

pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, rodičov a výchovných poradcov

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.
V priebehu tohto dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť postupne oboznámiť 

s ponukou študijných a učebných odborov a s požiadavkami, ktoré musia splniť 
pre prijatie v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017.

Stredná odborná škola 
drevárska, 
Filinského 7, Spišská Nová Ves

Bližšie informácie na www.sosdsnv.sk,  
resp. tel. č. 053/442 42 46, 0902 904 810.

Máme tu november, posledný mesiac jesene, na oblohe za-
čínajú dominovať zimné súhvezdia Orión, Býk, Veľký pes. 
Slnko sa bude väčšinu novembra nachádzať v súhvezdí Váhy. 
25. 11. 2015 sa presunie do súhvezdia Škorpión. 
V roku 2015 mala byť podľa predpovedí najjasnejšou kométou dlho perio- 
dická kométa C/2013 US10 (Catalina). Od nás by mala byť pozorovateľná 
25. 11. 2015 ráno nízko nad juhovýchodným obzorom v súhvezdí Váhy, 
Panna.

Merkúr - je nepozorovateľný, stráca sa v žiari Slnka.

Venuša - môžeme ju pozorovať v súhvezdí Panna, bude neprehliadnuteľ-
ným objektom rannej oblohy. 3. 11. 2015 nám s červenkastým Marsom vy-
tvoria pekné zoskupenie planét, v ďalších dňoch sa k nim pridá Jupiter, od 
6. 11. 2015 do 8. 11. 2015 aj úzky mesačný kosáčik. Venuša 3. 11. 2015 
vychádza o 2.23 h.

Mars - môžeme pozorovať v súhvezdí Panna vychádza o 2.00 h po polnoci, 
väčšinou je na dennej oblohe.

Jupiter - je v súhvezdí Leva, môžeme ho vidieť na rannej oblohe pred východom 
Slnka ako žiarivý bod na juhovýchodnom obzore. Pozorovať ho môžeme aj 
menším ďalekohľadom, najmä jeho mesiace Io, Europa,Ganymedes, Kallisto. 
Na začiatku mesiaca Jupiter vychádza o 1.32 h, koncom mesiaca o 0.30 h.

Saturn - je nepozorovateľný, nachádza sa na dennej oblohe.

Fázy mesiaca:

Pozn.: Všetky časové údaje sú SEČ
 František Sejut, MO ZSA Spišská Nová Ves

POZORUJTE S NAMI

3. 11. - posledná štvrť 
11. 11. - nov

19. 11. - prvá štvrť 
25. 11. - spln

V tomto školskom roku čakalo študen-
tov Cirkevného gymnázia Š. Mišíka 
niekoľko zmien. Okrem príjemne vyma-
ľovaných priestorov školy ich privítala aj 
nová riaditeľka školy, ktorou sa stala 
PaedDr. Marcela Farkašová (foto). Na-
hradila bývalého riaditeľa, ktorý odišiel na 
iné pôsobisko. Na slávnostných imatriku-
láciách, ktoré sa budú konať v polovici 
novembra, tak nebudú do stavu študent-
ského uvedení iba prváci, ale úlohy budú 

prichystané aj pre novú riaditeľku a časť 
nového pedagogického zboru. Čaká ich 
rok plný práce a študentských aktivít, na 
ktorých nechýbajú študenti. Jednou z nich 
bola aj účasť na verejnej zbierke pre nevi-
diacich Biela pastelka, do ktorej sa kaž-
doročne zapájajú v uliciach nášho mesta. 
S vervou sa pustili aj do športových sú-
ťaží pod vedením nového učiteľa telesnej 
výchovy, prvým úspechom je 2. miesto 
v bedmintone žiakov SŠ. 

NOVINKY V CIRKEVNOM 
GYMNÁZIU Š. MIŠÍKA

VÝZVA NA UDELENIE  
CENY MESTA

Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť, 
pomoc pri výstavbe a zveľaďovaní mesta, reprezentáciu mesta, 

každoročne udeľuje Cenu mesta.
Vážení občania, svoje zdôvodnené návrhy na udelenie  

Ceny mesta môžete doručiť na adresu:
Mestský úrad, Kancelária primátora, Radničné námestie 7,  

052 70 Spišská Nová Ves
najneskôr do 31. 1. 2016.

Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., 
ponúkajú na predaj  

zrekonštruovaný 2-izbový byt na Koceľovej ul.
Cena: 40 000 €. Informácie: Ing. Snopko, t. č. 0905 407 451.
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6. 11. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € 

MIRO GAVRAN: VŠETKO O MUŽOCH
Dozviete sa o mužoch aj to, čo ešte možno netušíte. 

13. 11. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € 

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

15. 11. (štvrtok) o 16.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 
MONIKA GERBOCOVÁ: 
SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV 
Na motívy rozprávky bratov Grimmovcov. Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú krásavicu.

20. 11. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 6 €

DUŠAN KOVAČEVIČ: ZBERNÉ STREDISKO 
Komédia plná balkánskeho humoru.

23. 11. (pondelok) o 10.00 hod.  Pre dôchodcov mesta SNV a okolia.  VSTUPNÉ: 2 € 

MARTIN KUKUČÍN: RYSAVÁ JALOVICA 
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

26. 11. (štvrtok) 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. 11. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € 

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

ŠTÚDIO SD

4. 11. (streda), Štúdio SNV o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

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

11. 11. (streda), Štúdio SD o 19.00 hod. PREMIÉRA  VSTUPNÉ: 2 €
12. 11. (štvrtok), Štúdio SD o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €

SLAVOMÍR MROŽEK: KAROL 
Hra o hľadaní vzájomného porozumenia.

18. 11. (streda), Štúdio SD SNV o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €

ALBERT CAMUS: NEDOROZUMENIE 
Dráma francúzskeho spisovateľa a dramatika, v ktorej členovia rodiny márne hľadajú cestu k šťastiu a ich úsilie končí tragicky.

25. 11. (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.

Zimná 46, Spišská Nová Ves

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA 

AKTUÁLNE VÝSTAVY
PAPIER KOLE
do 6. 12. 2015
Unikátny projekt prezentujúci montáž a koláž v sú-
časných dejinách výtvarného umenia na Slovensku 
- výstava s výberom diel cca 45 autorov. 

9 X 9/SPIŠ – SPAIN
do 6. 12. 2015
Prvá časť výstav súčasného umenia v rámci výmenné-
ho projektu s galériou Coll Blanc konfrontujúca tvorbu 
deviatich španielskych výtvarníkov. 

KATARÍNA BALÚNOVÁ:  
HĽADANIE NOVÝCH TERITÓRIÍ
do 3/2016
Výber z tvorby spišskej výtvarníčky na tému urbánne-
ho priestoru a konfrontácie mesta i prírody. V rámci 
projektu „9 x 9/Spiš – Spain“. 

PREDNÁŠKY/BESEDY/DIELNE 
 4. 11. 2015, 17.00 – 19.00 h
ORBIS PICTUS/ROZHOVORY O UMENÍ:  
JUBILANTI 2015/Spomienka na Jána Poloma 
Prednáška a beseda o známom pedagógovi a vý-
tvarníkovi, ktorý sa do povedomia obyvateľov mesta 
zapísal ako zakladateľ a učiteľ výtvarného odboru 
v Ľudovej škole umenia (1960). Pripravené k 110. vý-
ročiu nedožitých narodenín výtvarníka. 
11. 11. 2015, 16.00 – 18.00 h
MÚZEUM SPIŠA - DVORNÉ DIALÓGY 28 
PO STOPÁCH RODINY  
M. R. ŠTEFÁNIKA NA SPIŠI
Prezentácia kníh o generálovi M. R. Štefánikovi.  
Hostia: Mgr. M. Gallová, PhDr. R. Kormošová, PhD.
20. 11. 2015, 10.00 – 12.00 h
Vstupné: 3 € (v cene i výtvarný materiál). 
TVORIVKY PRE SENIOROV: medený šperk
Tvorba netradičného náramku z medeného drôtu 
s lektorkou Mgr. M. Pospíšilovou. Tvorivá dielňa pre 
Klub dôchodcov Jednota Spišská Nová Ves. 
25. 11. 2015, 17.00 – 19.00 h
ORBIS PICTUS/ROZHOVORY O UMENÍ: Koláž
Prednáška a komentovaná prehliadka výstavy Papier 
Kole s kurátorom PhDr. M. Procházkom.
27. 11. 2015, 16.00 – 19.00 h, vstupné: 2 € 
ŽENY ON LINE 3: KOPTSKÁ VÄZBA
Účastníčky tvorivej dielne si skladaním a zošívaním 
zložených hárkov papiera vyskúšajú jednu z najstar-
ších metód knižnej väzby, ktorú používali koptskí kres-
ťania od 2. storočia. Lektorka: Mgr. art. I. Betková. 

PROGRAMY PRE ŠKOLY
TVORIVKY PRE DETI MŠ, ZŠ, SŠ A ZUŠ
Výtvarný materiál v réžii galérie. Prineste si so sebou 
pracovné plášte! Vstupné: 1 €/účastník, možnosť 
platby kultúrnymi poukazmi, doprovod zdarma.  
Doba trvania: cca 60 - 90 min.

PAPIEROVÁ SKLADAČKA: kresba - maľba 
- koláž
1. 11. – 4. 12. 2015
Tvorba papierových kociek, leporel a koláží k ilustrá- 
ciám popredných slovenských výtvarníkov 20. st. 

FARBA A JEJ ODRAZ
1. 11. – 4. 12. 2015
Tvorivá dielňa k inštaláciám a maľbám španielskej 
výtvarníčky Mar Vicente. 
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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 

Nevystieraj, osud, dlaby – my sme silní, keď sme slabí. Márne snuješ, márne duješ, len nás lepšie popodkuješ. 
Márne biješ z hĺbky, výšky, vyskočia z nás žhavé iskry... (E. B. Lukáč)

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

stretnutie s poéziou
EMILA BOLESLAVA LUKÁČA

16. 11. 2015 o 15.30 h v Spišskej knižnici, Letná ulica 28.
Pri príležitosti 115. výročia narodenia autora.

Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.
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DIVADLO KONTRA
Dom Matice slovenskej na Zimnej 68.

6. a 8. november o 19.00 h
Marek Koterski: NENÁVIDÍM

Komédia, ktorá získala na Kremnických Gagoch Cenu Sta-
na Radiča „Objav roka”. Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubí-
ja, znervózňuje, uráža a zlostí? Ak áno, nie si sám! Uletene 
zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej každodennosti... 
Vstupné: 5 €.

7. november o 19.00 h
Martin McDonagh:  

PORUČÍK Z INISHMORE
Na Inishmore zmizne kocúr, miláčik radikálneho teroristu, 
člena paramilitárnej INLA, ktorý prichádza pomstiť svojho 
obľúbenca… Vražedne smiešna komédia o írskych tero-
ristoch je takou silou, že sa chce umrieť od smiechu. Hra 
Martina McDonagha, prezývaného aj „Írsky Tarantino”, bola 
označená za najlepšiu komédiu roka a Kontra uvádza ten-
to svetový hit v slovenskej premiére. Iba pre divákov, kto-
rí majú silné nervy! Predstavenie prístupné od 18 rokov.  
Vstupné: 8 €.

15. november o 19.00 h
William Shakespeare: MACBETH

Macbeth sa vracia na scénu Kontry! V novembri bude hos-
ťom na prestížnom svetovom festivale WROSTJA v meste 
Toruň. Pri tejto príležitosti len jedno predstavenie u nás! 
Vzrušujúca divadelná hra a realizácia. Pozývame na Mac-
betha, akého ste ešte nevideli... Hypnotizujúce prevedenie, 
ohromujúce svojou silou. Vstupné: 5 €.

17. november o 19.00 h
William Shakespeare: HAMLET

Detektívka. Thriller. Romantika. Rodinná psychodráma. Prí-
beh o dozrievaní. Hra hier. O každom a pre každého z nás. 
Predstavenie ocenené na mnohých zahraničných festiva-
loch. Vstupné: 6 €.

26. november o 19.00 h
Marie Jones: KAMENE VO VRECKÁCH

Hollywoodska produkcia, dookola samé kravy a írsky vidiek, 
ktorý tomu nášmu akoby z oka vypadol. A keď Hollywood 
obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr je neodvratný a neodvrat-
ne zábavný... Jedna z najlepších komédií z Broadway a West 
Endu, ktorá rozosmiala a dojala milióny divákov na celom 
svete. 2 herci odohrajú 13 postáv! Cena za najlepšie he-
recké výkony na festivale v Kopřivnici (ČR)! Vstupné: 6 €.

27. november o 19.00 h
VEČER S… MILANOM BARLOGOM

Milan Barlog, rodený Novovešťan, ktorý celý svoj život trávi, 
o. i., v prírode mesta Spišská Nová Ves a jeho širokého oko-
lia. Ekológ, environmentalista, no v prvom rade ochranca 
prírody. V tejto oblasti pracuje takmer celý svoj profesionálny 
život a venuje jej množstvo voľných chvíľ. O význame ochra-
ny prírody, o jej potrebe pre život ľudí i celej spoločnosti 
a o jej stave v Spišskej Novej Vsi príde porozprávať do Kon-
try. Srdečne pozývame, vstup voľný.

Kapacita sály je len 30 miest.  
Odporúčame si rezervovať miesta vopred!

Rezervácie: 0907 908 986.

4. 11. 2015 (streda) o 17.00 h, Kino Mier
DIVADLO MASKA ZVOLEN

SMEJKO A TANCULIENKA
Veselé hudobné predstavenie pre najmenších. Detské pesničky od chrobáčikov čmelka Smejka a lienky Tanculienky. Pesničky 
naživo s gitarou alebo ukulele, ktoré deti roztancujú, zapoja do hry, naučia nové pesničky a ukážu prekrásny svet fantázie. 
Účinkujú: Peťa Ševčíková a Marek Kováč. Dĺžka predstavenia: 45 - 60 min. Vhodné pre deti od 3 do 9 rokov. Vstupné: 5 €. 
12. 11. 2015 (štvrtok) o 19.00 h, Kino Mier 

HEX
Exkluzívne akustické turné pop rockovej skupiny v rozšírenej zostave o dve speváčky, huslistu a muzikanta hrajúceho na 
píšťaly, atraktívny hosť. Diváci sa môžu tešiť na niečo, čo od HEXu ešte nevideli. Vstupné: 13 €. 
Pripravujeme:
5. 12. 2015 (sobota) o 19.00 h, Kino Mier 

THE BACKWARDS - THE BEATLES SHOW 2015 
V programe si pripomenieme 35 rokov od úmrtia Johna Lennona. Hosť: Dave Goodman (Kanada) - skladateľ, gitara, spev.
Tombola: gitara venovaná JV Muzika, hudobné nástroje J. Valkoššák s podpismi účinkujúcich. Vstupné: 13 €. 
11. 12. 2015 (piatok) o 16.30 a 19.00 h, Kino Mier 

KANDRÁČOVCI - VIANOČNÝ KONCERT
Nádherné vianočné piesne, koledy. Hostia: Monika Kandráčová, Anka Poráčová, Veronika Šoltysová Rabadová, detský 
spevácky zbor PRO MUSICA - MAGNÓLIA. Vstupné: 11 €. 
18. 12. 2015 o 18.00 h, Kino Mier

VIANOCE S FOLKLÓROM 
Vianočný program, v ktorom účinkujú: FS ČAČINA pri MKC SNV, FS KROMPAŠAN Krompachy, FS ČAČINARE SNV,  
FS LEVOČAN Levoča, DFS JADLOVČEK Margecany, Detská ľudová hudba SPIŠANČEK pri ZUŠ SNV. Vstupné: 5 €. 
26. 12. 2015 o 19.00 - 3.00 h, Koncertná sieň Reduty

ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA
Tradičná tanečná zábava. Hrá hudobná skupina TIP. 

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)

Program Spišského osvetového strediska 

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

do 6. 11. 2015, SOS SNV, po – pi, od 7.30 do 15.30 h
SVET AKO HO VIDÍME MY

Výstava výtvarných prác ľudí s telesným a ťažkým 
telesným postihnutím, 7. ročník. Vstup voľný.

13. - 15. 11. 2015, Poráč Park
WORKSHOP PRE VEDÚCICH 

FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV NA SPIŠI
Workshop poskytne príležitosť odborne sa vzdelávať 

v oblasti spôsobov výučby a spracovávania tanečného 
a hudobného materiálu, kalendárnych, rodinných 
i pracovných zvykov zo Spiša. Počet obmedzený.

15. 11. 2015 o 18.00 h,  
čajovňa Alchýmka, Letná 63, SNV

HOKERLÍK
Literárny festival prezentujúci autorskú tvorbu 

mladých autorov, čítačky a rozbor s hosťami  
Ján Petrík a Tomáš Repčiak. Vstup voľný  

(rezervácie priamo v čajovni).

16. 11. 2015 o 16.30 h,  
Foyer Spišského osvetového strediska  

Spišská Nová Ves
FOTOGRAFIA

Vernisáž výstavy fotografií členov Foto klubu pri 
Spišskom osvetovom stredisku, 7. ročník.

Výstava potrvá do 11. 1. 2016. Vstup voľný.

25. 11. 2015 o 17.00 h 
Koncertná sieň Reduty, SNV

SPIŠSKÉ ZBOROVÉ DNI
Súťažná prehliadka svetských speváckych zborov 

okresu SNV a Gelnica. Vstup voľný.

26. 11. 2015 o 18.00 h,  
Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána SNV

SPIŠSKÉ ZBOROVÉ DNI
Nesúťažná prehliadka cirkevných speváckych zborov 
rôznych konfesií z okresov Spišská Nová Ves, Levoča, 

Kežmarok. Vstup voľný.

do 27. 11. 2015, Kaštieľ Smižany,  
utorok – piatok, od 8.00 do 16.00 h
EMILIÁN CVENGROŠ „80“

Výstava výtvarných diel pri príležitosti životného 
jubilea autora. Vstup voľný.

29. 11. 2015 o 18.00 h, kaviareň eLAra, Letná 76, SNV
HOKERLÍK

Predstaví sa spisovateľ P. Karpinský a hudobný projekt 
Antler Fusion. Vstup voľný (rezervácie v kaviarni).

NOVEMBER 2015
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI 
Fabian LENK: Detektívi v čase. Fascinujúce výpravy 
do minulosti s autentickým historickým pozadím plné 
nebezpečných situácií – to všetko ponúka napínavý de-
tektívny seriál. 
Jostein GAARDER: Anna. Hlavná hrdinka neúnavne 
hľadá odpovede na všetko, čo ju obklopuje. Napríklad 
– ako bude vyzerať svet v budúcnosti? Dokázala by nie-
ktorým chybným krokom zabrániť? 
Keith RICHARDS: Dedo Gus a ja. Keith Richards – 
hudobník, spevák, skladateľ – jeden z najlepších gita-
ristov sveta. Kniha o milovanom starom otcovi, o prvej 
gitare a predovšetkým o láske k hudbe, ktorá sa stala 
jeho celoživotnou láskou i poslaním.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Táňa KELEOVÁ-VASILKOVÁ: Čo to bude. Pokojný 
život Jany a dcéry Zorky naruší príchod švagra, ktorý sa 
aj s dcérou k nim nasťahuje. 
Jozef KARIKA: Strach. Desivý príbeh s nadprirodze-
nými prvkami. Na úpätí hory sa vo výnimočne studených 
zimách strácajú deti. 
Sarah LARK: Vysnívaná krajina. Dvojdielny príbeh 
nemeckých vysťahovalcov, ktorí prichádzajú v polovici 
19. stor. na Nový Zéland, aby začali nový život.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Radek DIESTLER: České dějiny v kostce. Prak-
tická príručka, ktorá čitateľovi pomôže, aby sa zoriento-
val v dejinách českých krajín od praveku po 20. storočie.
Mike MORENO: 17-dňová diéta. Kniha sa zakladá 
na osvedčených metódach, preto môžete schudnúť 
a navždy si udržať cieľovú hmotnosť. Nezáleží na tom, 
či musíte zhodiť desať alebo sto kíl.
Adriana KLINGOVÁ: Technické pamiatky spo-
jené s banskou a hutníckou činnosťou na 
Spiši III. Publikácia zameraná na súpis technických 
pamiatok na území severozápadného Spiša. 

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  
Marta HLUŠÍKOVÁ: Môj dedko Rýchly šíp. Rinka 
strávila so starými rodičmi neobyčajné prázdniny – 
pravé indiánske.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Karin FOSSUM: Kto sa bojí vlka. Tretí prípad inšpek-
tora Sejera je pozoruhodnou sondou do života zatraco-
vanej časti nórskej spoločnosti.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Don PIPER: 90 minút v nebi. Najneuveriteľnejší prí-
pad klinickej smrti Dona Pipera. Na Zemi ho vyhlásili za 
mŕtveho, no on prežíval najkrajší zážitok - pobyt v nebi.

Schválenie finančných prostriedkov 
pre Spišskú knižnicu v Spišskej Novej Vsi
Ministerstvo kultúry SR schválilo pre Spišskú knižnicu 
v Spišskej Novej Vsi na rok 2015 v rámci Dotačného 
systému Ministerstva kultúry SR finančné prostriedky 
v hodnote 7 500 € so spolufinancovaním KSK 500 €.
V rámci projektu „NOVÉ KNIHY – NOVÉ IMPULZY“ 
sa do fondu Spišskej knižnice doplnia nové tituly lite-
ratúry pre deti a mládež, beletrie a odbornej literatúry 
pre centrálnu budovu a pobočku MIER.

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
www.spisskakniznica.sk

KULTÚRA

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

DVORNÉ DIALÓGY 28
Klub Spoloènosti M. R. Štefánika v SNV 

a Múzeum Spiša v SNV
 pozývajú na stretnutie z cyklu Dvorné dialógy.

Termín: 11. november 2015 o 16.00 hod.
Hostia: Mgr. Mária Gallová, 

PhDr. Ružena Kormošová, PhD.
Téma: Prezentácia kníh 

o generálovi M. R. Štefánikovi
Posol hviezdnych dia¾av 

2. èas�: Fakty a artefakty jedného života
Po stopách rodiny M. R. Štefánika na Spiši

Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves
 

MALÁ EXPOZÍCIA PRÍRODY SPIŠA
V Národopisnom múzeu v Smižanoch, 

prezentujeme výber najzaujímavejších exponátov 
zo živej a neživej prírody formou 
Malej expozície prírody Spiša. 

Využite tento jesenný èas na spoznávanie prírody  
poh¾adom na kvalitné exponáty nášho múzea. 
Prostredníctvom lektorského slova sa dozviete 
ve¾a novostí z ríše zvierat, rastlín, minerálov.

Expozíciu spestrí tiež monotematická výstava 
pod názvom Ochrana buèiaka ve¾kého 
a chochlaèky bielookej, ktorú pripravila 

Slovenská ornitologická spoloènos¨ Slovenska. 
Žiakom a študentom ponúkame: prednášky, besedy, 

interaktívne podujatia, vychádzky s pozorovaním 
meniacej sa prírody (len ohláseným skupinám).

Vstupné 1 € alebo kultúrny poukaz.

Február – december 2015

Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA A SPIŠ
Cie¾om tejto výstavy je priblíži¨ záujemcom 
problematiku 2. svetovej vojny v kontexte 

regiónu Spiš a jeho obyvate¾ov. 
Deje sa tak pri príležitosti 70. výroèia 

ukonèenia tejto v ¾udských dejinách najväèšej 
a najhroznejšej vojny. 2. svetová vojna mala 
nedozerné dôsledky, a to aj na náš región 

a na jeho obyvate¾ov. 
Vedeli ste, že po oslobodení nášho mesta 
v roku 1945 sa uvažovalo o premenovaní 

Spišskej Novej Vsi na Nálepkovo? 
Neskôr sa tento zámer zmenil a uvažovalo sa, 

že sa na Nálepkovo premenujú Smižany. 
Nakoniec sa však rozhodlo, že na Nálepkovo 

bude premenovaná pôvodne nemecká, 
no po vojne vy¾udnená obec Vondrišel. 

Toto a mnoho iného sa dozviete na našej výstave.

20. 5. 2015 – 31. 12. 2015

Rodný dom kpt. Jána Nálepku
 

¼UDOVÁ KULTÚRA STREDNÉHO SPIŠA
Prehliadka Expozície ¾udovej kultúry stredného 

Spiša predstavuje zbierku ¾udového odevu a textilu, 
predmetov z pastierstva, baníctva a salašníctva, 
predmetov prezentujúcich remeslá tejto oblasti 

od druhej polovice 19. stor. až do polovice 20. stor.

Január – december 2015

Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

 
KTO NÁM VLÁDOL

Dostalo sa jej všestrannej starostlivosti a dokonca 
nadpriemerné vzdelanie na dievèa tej doby. 

Ibaže cisár ešte stále oèakávajúci mužského potomka, 
nevenoval spoèiatku ve¾a pozornosti jej sústavnej 

príprave na budúcu vládu. Napriek tomu v roku 1740 
vïaka Pragmatickej sankcii nastúpila na rakúsky trón. 

Najznámejšia žena svojej doby – Mária Terézia. 

Viac o tejto interesantnej panovníèke sa dozviete 
na ïalšej prednáške z cyklu Kto nám vládol. 
Prednáška je len pre organizované skupiny. 
Kaštie¾ v Markušovciach, Michalská 55

 

EXPOZÍCIA HISTORICKÉHO NÁBYTKU
Prehliadka rodového kaštie¾a rodiny Máriássy 

predstavuje rozsiahle fondy nábytkových solitérov, 
bytových doplnkov a interiérových celkov 
od 17. storoèia do zaèiatku 20. storoèia.

Január – december 2015

Kaštie¾ v Markušovciach, Michalská 55

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

po najvýznamnejších pamiatkach v centre 
mesta s množstvom zaujímavých informácií 

o Spišskej Novej Vsi. 
Na podujatie je potrebné sa 

vopred nahlási�, kontakt 053/4423757.

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

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

Pondelok - piatok: 9.00 - 15.00 h 
Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 h voľný vstup!

Kultúrne poukazy akceptujeme do 9. 11. 2015.
• • •

STM KOŠICE - VYSUNUTÁ EXPOZÍCIA: 
História baníctva na Spiši

Banícky spolok Spiš a Mesto Spišská Nová Ves
• • •

Stále výstavy
ZBIERKA NERASTOV  

J. BOHOVICOVEJ, E. MÜNCNERA,  
J. BADÁRA A P. ČÍŽEKA

reprezentujúca viac ako 1 300 kusov vzoriek  
zo Slovenska, Čiech a 23 krajín sveta.

• • •
Výstavy

NOVEMBER - MESIAC FOTOGRAFIE
Profesor Alfréd Grosz - fotograf 

do 30. 11. 2015
Z tvorby milovníka Tatier, horolezca a pedagóga.

BANSKÉ LOKALITY NA SPIŠI  
VO FOTOGRAFII

Dokumentárna čiernobiela fotografia 20. storočia.
a

KAMEŇ AKO INŠPIRÁCIA
BANÍK A UMELEC TIBOR GURÍN

6. - 30. 11. 2015
Vernisáž výstav 5. 11. 2015 o 16.00 h.

• • • 
Prednášky

3. 11. 2015 o 16.00 h

POHĽAD DO HISTÓRIE SLOVENSKEJ 
A SPIŠSKEJ FOTOGRAFIE 

Prednášajúca: Dana Rosová
a

FOTOGRAF A CESTOVATEĽ MILOŠ
GREISEL NA POTULKÁCH ISLANDOM

24. 11. 2015 o 16.00 h 
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Zmena programu vyhradená! Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: 
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Kaštieľ, Tatranská 105, tel.: 053/443 36 66, www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

30. 10. - 27. 11., Kaštieľ 
EMILIÁN CVENGROŠ „80“

Výstava pri príležitosti životného jubilea autora.

13. 11. (piatok) o 17.00 h, Spoločenská sála KD, vstupné: 1 €.
KARAOKE SHOW 2015 - SPEVÁCKA SÚŤAŽ

16. 11. (pondelok) o 8.00 h, Spoločenská sála KD 
DISKO MARATÓN

Tanečná súťaž pre žiakov I. stupňa.

20. 11. (piatok) o 19.00 h, Spoločenská sála KD, vstupné: 8 €.
KATARÍNSKA ZÁBAVA 

Ľudová zábava s domácou FS Smižančanka. Hrá ĽH Rada Kertisa z Košíc a DJ Bombastic. 

PRIPRAVUJEME:
4. 12. 2015, pred Radnicou 

PRIVÍTANIE MIKULÁŠA

15. 12. 2015 o 19.00 h, Spoločenská sála KD, vstupné: 14 €.
VIANOČNÝ KONCERT SIMA MARTAUSOVÁ S KAPELOU

NOVEMBER 2015

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

PLÁN PREMIÉR

5. 11. 2015
SPECTRE
MACBETH

12. 11. 2015
STEVE JOBS

PREČO SOM NEZJEDOL  
SVOJHO OCKA

19. 11. 2015

BLACK MASS: ŠPINAVÁ DOHODA
HRY O ŽIVOT:  

DROZDAJKA: 2. ČASŤ
PRI MORI

26. 11. 2015

DOBRÝ DINOSAURUS
PRÁVO ZABIŤ

VICTOR FRANKENSTEIN

KULTÚRA

1. 11. KINO MIER NEPREMIETA

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

HUSIA KOŽA

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

HOTEL TRANSYLVÁNIA 2 

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

MA - MA 

DIVADLO MASKA Zvolen 
4. 11. o 17.00, vstupné: 5 €

SMEJKO A TANCULIENKA 
Hud.-div. predstavenie pre najmenších.

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

WILSONOV

ROZPRÁVKA pre ŠKOLSKÉ KLUBY 
5. 11. o 14.00, vstupné: 3 € 

UUUPS! ARCHA JE FUČ... 

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

ANTON SRHOLEC

5. - 9. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

SPECTRE 

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
6. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
7. 11. o 15.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
8. 11. o 15.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

SNOOPY A CHARLIE BROWN: 
PEANUTS VO FILME

ROZPRÁVKA - ČESKÝ DABING
7. - 9. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

PRDIPRÁŠOK DOKTORA PROKTORA

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

LÁSKA

ROZPRÁVKA – ČESKÝ DABING
11. a 23. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

PRDIPRÁŠOK DOKTORA PROKTORA 

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

MACBETH

13. 11. o 19.30 a 14. 11. o 19.00, 
vst.: dosp.: 4 €, štud., dôchod.: 3,50 €, 2D

STEVE JOBS

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
14. 11. o 15.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
15. 11. o 15.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

SNOOPY A CHARLIE BROWN: 
PEANUTS VO FILME

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 

14. a 16. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
15. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

PREČO SOM NEZJEDOL  
SVOJHO OCKA 

15. - 16. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

CELEBRITY, S. R. O.

DEŇ ŠTUDENTSTVA V KINE MIER
17. 11. o 19.00, vstupné: 3 €

FAKJÚ PÁN PROFESOR 2

18. - 19. 11. KINO MIER NEPREMIETA 
DETI MESTA

EKOTOPFILM – ENVIROFILM TOUR 2015  
20. 11., vstup voľný

17.00 BRAZÍLIA – NA KAŽDEJ  
  KVAPKE ZÁLEŽÍ
17.45 VÁŠEŇ PRE ZLATO A OHEŇ
17.50 INÁ POMOC 
19.00 PÚŤ VODY 
19.35 TAJOMSTVÁ Z ÚĽA
20.30 KOSATKY DRAVÉ – PLUTVY  
  PRINÁŠAJÚCE ZMENU

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

HOTEL TRANSYLVÁNIA 2 

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

SNOOPY A CHARLIE BROWN: 
PEANUTS VO FILME

21. a 23. 11. o 19.00, vst.: dosp.: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
22. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA – 2. ČASŤ

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

STÁŽISTA
 
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
25. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

DOMÁCI PÉČE

25. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

ČISTIČ 

26. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
27. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA – 2. ČASŤ

26. - 27. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

VICTOR FRANKENSTEIN 

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
28. - 30. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

DOBRÝ DINOSAURUS 

28. - 30. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

PRI MORI 

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

EVA NOVÁ

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

VINCENT VAN GOGH  
Z MÚZEA VINCENTA VAN GOGHA  

V AMSTERDAME
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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. novembra 
na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v decembrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Divé husi na odlete, už 
je i po babom lete. Výhercom tajničky z čísla 10/2015 sa stáva Ján ONDRUŠ zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA

Šedzim v karčme a hľedam, s kym by som vyrie-
šil islamistoch, buduce voľby a meske investicie 
pod jednym. Aľe šicke su už f pokročilym štadiu 
meditacie, ta sebe čitam bľuvar. Počekam, o tri 
minuty by še mal podľa trafikonu zjavic pingel. 
Ňemam ja ščesco, pomyšľim sebe a ftym še ku 
mňe caha chlop v štyle kyvadlovej dopravy. Re-
čuje: „Sluhaj, pred tyžňom som stupil do ščesca 
a začalo še mi daric. V pondzelek mi vyšol tiket 
na štvartu islandsku ligu, v uterek som še zo-
znamil s cickatu blondynku, co ma rada pupka-
tych hlopoch so športovym nadšenim. V stredu 
zmenili v reštavracii menučko a šicke tri jedla 
buľi mojo obľubene. Vo štvartek prišlo pismo 
z vodarňoch, že še stala chyba a muša mi vra-
cac češke peňeži. Piatkova navšťeva bratranca 
prinesla novy motor, co ho nema Ďuso dze dac 
a sebe ho možem aj nehac. V sobotu še ocepľilo 
na tricec a ja še šol opaľovac v novembrovym 
slunku. V ňedzeľu kuščičko ľabalo a toto ščesco 
mi z topanky zmylo. F pondzelek bulo šicko po 
starym a šef mi scahol odmeny.“
Vžal som mu poldeci. No ňedzvihne vam to na-
ladu, ket še ma dafto o kuščičko horši jak vy? 
Na ľudzi mam, prisamtri, ščesco!
  Vlasto Bogár

O ŠČESCU
FEJTÓN 



19Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
11/2015

Na svoju poslednú previerku pred ostrými ligovými zá-
pasmi cestovali v sobotu 26. septembra kadetky VK SNV 
do Prešova, kde sa zúčastnili turnaja o Pohár prezidenta 
ŠK ELBA. Na turnaji štartovali 4 družstvá. Hralo sa každý 
s každým s týmito výsledkami pre Spišiačky:
VK SNV – Prešov  2 : 0 (12,13)
VK SNV – Kežmarok  2 : 0 (10,14)
VK SNV – Vranov  2 : 0 (16,15)
Spišiačky nielenže nestratili ani set, ale aj najlepšia hráčka 

turnaja bola vyhlásená z ich družstva - Ivana Morihlad-
ková.
Zdenek Hauer, tréner kadetiek VK SNV: „V konkurencii 
kadetiek Vranova, Kežmarku, Prešova sme boli jasným 
favoritom a túto úlohu naše dievčatá aj splnili. V trénin-
govom tempe porazili všetky družstvá 2 : 0, pričom v jed-
notlivých setoch stratili najviac 16 bodov. Šancu dostali 
všetky hráčky.“

Igor Murko, foto: Róbert Ravas

Amatérske hokejové mužstvo SKV Aligators zo Spišskej No-
vej Vsi sa po roku opäť radovalo z víťazstva na amatérskom 
hokejovom medzinárodnom turnaji Moose Cup 2015, ktorý 
sa konal 18. – 20. septembra v rakúskom Grazi (HART BEI 
GRAZ). Turnaja sa zúčastnilo 12 mužstiev zo 7 krajín, 
vrátane fínskeho mužstva HC Kaarle. Ostatné tímy sa oproti 
roku 2014 posilnili, avšak ani to nestačilo na zdolanie ro-
dákov zo Spiša. Mužstvo SKV Aligators dominovalo aj 
v roku 2015, dosiahlo 5 víťazstiev a jednoznačne ob-
hájilo titul na tomto turnaji. Vo finále sa SKV Aligators 
stretli s českým zástupcom HC Gortour, s ktorým si poradili 
5 : 3. Zápas sa hral vo svižnom tempe, ani bojovné niekedy 
až agresívne poňatie hry HC Gortour nestačilo na víťazstvo 
nad SKV Aligators. Medzi najproduktívnejších hráčov turnaja 

patrili opäť aj hráči z SKV. Oporou tímu bol taktiež brankár, 
ktorého istota pri zásahoch bola na úrovni profesionálneho 
brankára. Pre SKV Aligators to je jubilejný 5. titul na ama-
térskych turnajoch a 2. z medzinárodného turnaja.
Výsledky:
SKV - Beer Boys (GER) 8 : 1, 
SKV - Black Phantoms (AUT) 4 : 0
Štvrťfinále: SKV - HC Kaarle (FIN) 3 : 1
Semifinále: SKV - UEC Leisach (AUT) 7 : 2
Finále: SKV vs. Gortour (ČR) 5 : 3 (celkové skóre 27 : 6)
Mužstvo SKV ALIGATORS by sa chcelo touto cestou poďa-
kovať vedeniu mesta - p. primátorovi J. Volnému a taktiež 
sponzorom, ktorí nás finančne podporili.

Jozef Drevko, manažér SKV Aligators

PO DVANÁSTICH 
KOLÁCH DESIATA 
PRIEČKA
Futbalisti Spišskej Novej Vsi majú za sebou polovičku je-
sennej časti. Na nováčika súťaže sa im darilo veľmi dobre. 
Na svojom konte po dvanástich kolách majú tri víťazstvá, tri 
remízy a šesť prehier. To stačí na desiatu priečku.
Čo je však najviac potešujúce, druholigová súťaž láka di-
vákov a tí chodia na futbal v hojnom počte. Do zápasu so 
Zvolenom divácka návštevnosť neklesla v priemere tisíc na 
jeden majstrák.
„Tešíme sa z víťazstva. Naozaj sme v poslednej dobe odo-
hrali viacero dobrých zápasov a prehrali sme o gól, preto 
sme dnes veľmi radi, že 3 body ostali doma. Víťazstvo sa 
však nerodilo ľahko. Po našich 2 ľahkých chybách v pr-
vom polčase súper 2-krát skóroval, ale chlapci vedeli čo 
sme chceli dnes hrať a nakoniec tá futbalová šťastena sa 
priklonila na našu stranu. Myslím si, že sme zápas vyhrali 
zaslúžene,“ povedal po treťom víťazstve nad Zvolenom tré-
ner FK Spišská Nová Ves Branislav Ondáš.  (pat)

ŠPORT

BEH: Tatranská šelma Ultra (55 km, prevýšenie 
3 100 m): 25. M. Neupauer (7:36:20 hod.), 84. M. Tri-
šovský (10:26:18 hod.). Kubašská desiatka - Spišské 
Bystré: B: 5. Ľ. Kotrady (46:12 min.). D: 2. J. Tekely 
(50:10 min.). F: 1. L. Baronová (51:17 min.), 3. Z. Kar-
tusková (54:44 min.). Večerný beh - Spišské Vlachy 
(8 km): M: 4. T. Kamas (27:00 min.), 5. V. Majerčák 
(27:26 min.), 7. F. Novák (29:05 min.). Ž: 7. L. Baronová 
(36:56 min.), 9. D. Garneková (37:53 min.), 12. Z. Kar-
tusková (39:06 min.). Levočskou dolinou (10 km): M: 
1. T. Kamas (35:14 min.), 2. V. Majerčák (35:50 min.). 
Ž: 3. A. Kamasová (61:11 min.) - 6 km. Malý Pieninský 
maratón: B: 15. Ľ. Kotrady (1.24:50 hod.). C: 37. J. Ur-
ban (1:56:01 hod.). D: 4. J. Tekely (1:35:31 hod.), 
6. J. Smolár (1:43:35 hod.). Beh na Medvediu hla-
vu (4 km - prevýšenie 300 m): M: 1. T. Kamas 
(18:21 min.), 2. V. Majerčák (18:59 min.), 3. M. Plačko 
(19:46 min.). Ž: 1. M. Staroňová (23:30 min.), 2. L. Baro-
nová (25:00 min.), 3. M. Snopková (25:25 min.). MMM 
– Košice: Polmaratón: 23. T. Kamas (1:19:56 hod.) 
- v rámci polície SR 1. miesto, 743. M. Palička st. 
(1:50:38 hod.), 973. M. Palička ml. (1:54:52 hod.). 
Maratón: B: 86. V. Veľký (3:27:22 hod.), 169. P. Hus 
(3:47:56 hod.). D: 31. J. Smolár (4:13:32 hod.). Duat-
lon o cenu Mikulášskej chaty: B: 1. Š. Sumerling 
(1:05:12 hod.), 3. Ľ. Morihladko (1:08:03 hod.).
DŽUDO: 3. kolo ligy žiakov a žiačok východoslo-
venskej oblasti (26. 9., Vranov na Topľou): Super mi-
ni: do 21 kg: 3. Silvio Lacika; do 27 kg: 2. Sofia Gánov-
ská. mini: do 27 kg: 2. Sofia Vargová; do 46 kg: 1. Ja-
kub Stiasni. Mladší žiaci a žiačky: do 40 kg: 3. Lau-
ra Tutková; do 44 kg: 1. Sára Špinerová. Starší žia-
ci a žiačky: do 55 kg: 3. Miloš Neuvirth; do 66 kg: 
1. Adam Šarga.
BASKETBAL: Eurovia SBL: 1. kolo (3. 10.): BK 04 
AC LB SNV – KB Košice 54 : 91; 3. kolo (10. 10.): BK 
04 AC LB SNV – VŠEMvs Karlovka Bratislava 72 : 74; 
4. kolo (14. 10.): BK 04 AC LB SNV – BC Prievidza 
53 : 83. 
VOLEJBAL: Staršie žiačky: 1. kolo (3. 10.): Elba Pre-
šov – VK SNV 0 : 3, 0 : 3; 2. kolo (10. 10.): VK SNV – 
MVK Snina 1 : 3, 1 : 3. Kadetky: 1. kolo (4. 10.): VK 
SNV – Moldava nad Bodvou 3 : 0, 3 : 0.
KOLKY:  Extraliga: ženy: 3. kolo (19. 9.): ŽP Šport 
Podbrezová B – Tatran SNV 1 : 5; 4. kolo (26. 9.): TJ 
Lokomotíva Vrútky – Tatran SNV 2 : 4; 5. kolo (10. 10.): 
Tatran SNV – KK ZK Apollo Bratislava 5 : 1. Extraliga: 
muži: 3. kolo (19. 9.): Tatran SNV A – MKK Piešťany 
A 6 : 2; 4. kolo (27. 9.): TJ Lokomotíva Vrútky A – Tatran 
SNV A 6 : 2; 5. kolo (10. 10.): Tatran SNV A – KK Tat-
ran Sučany A 6 : 2. Po 5. kole sú v tabuľke na 7. mieste.

Š
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SKV ALIGATORS OPÄŤ PO ROKU 
OVLÁDLO TURNAJ V GRAZI

Turnaj o pohár prezidenta ŠK ELBA v Prešove vyhrali Spišiačky. Najlepšou hráčkou bola 
Ivana Morihladková zo Spišskej Novej Vsi.

Kadetky VK SNV spolu s trénerom Hauerom na turnaji v Prešove. 
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FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 053/416 63 35
UMELÁ TRÁVA - Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia  ................................  100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas  ...................................  130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 1 hod. ..................................... 36 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 1 hod. ............ 60 €
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.

 7. 11. sobota 13.00 FK SNV - OFK Teplička nad Váhom, DOXXBet liga dospelí
21. 11. sobota 13.00 FK SNV - FK Poprad, DOXXBet liga dospelí

ŠPORT

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

MASÁŽE 
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfodrenáž ce-
lého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové kamene, chiropra-
xia, 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.

TENISOVÝ AREÁL T.: 0903 403 459
Tenisové kurty otvorené denne:
pondelok - piatok od 9.00 do 17.00 hod., sobota - nedeľa od 8.00 do 17.00 hod.
Cenník: pondelok – nedeľa od 9.00 do 14.00 hod.  4 €/kurt 
 od 14.00 do 17.00 hod.  6 €/kurt

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

1. 11. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
8. 11. nedeľa 10.30 SNV - Poprad, extraliga juniori
8. 11. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
11. 11. streda 17.00 SNV - Michalovce, 1. liga seniori
14. 11. sobota 14.00 SNV - Prešov, extraliga dorast
15. 11. nedeľa 10.30 SNV - Prešov, extraliga dorast
15. 11. nedeľa 18.00 KORČUĽOVANIE S PRIMÁTOROM, vstup voľný 
17. 11. utorok 17.00 SNV - Martin, 1. liga ženy
18. 11. streda 17.00 SNV - L. Mikuláš, 1. liga seniori
21. 11. sobota 14.00 SNV - Skalica, extraliga juniori
22. 11. nedeľa 10.30 SNV - Slovan, extraliga juniori
22. 11. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
25. 11. streda 17.00 SNV - Bardejov, 1. liga seniori
27. 11. piatok 17.00 SNV - Trnava, 1. liga seniori
28. 11. sobota 14.00 SNV - Žilina, extraliga dorast
28. 11. sobota 17.00 SNV - Krynica, 1. liga ženy
29. 11. nedeľa 10.30 SNV - Trenčín, extraliga dorast
29. 11. nedeľa 17.00 SNV - SR20, 1. liga seniori

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

 1. 11. nedeľa 10.00 YOUNG ARROWS - DETVA, FLORBAL M1

 8. 11. nedeľa 12.00 LB - ROŽŇAVA, basketbal smž

 8. 11. nedeľa 15.00 LB - KEŽMAROK, basketbal kadeti

10. 11. utorok  8.00 - 14.00 KRAJSKÉ KOLO florbal ZŠ 

12. 11. štvrtok  8.00 - 14.00 KRAJSKÉ KOLO florbal ZŠ

14. 11. sobota 11.00 VK - KOŠICE, volejbal juniorky

14. 11. sobota 18.00 LB - L. MIKULÁŠ, basketbal SŽ

15. 11. nedeľa  8.30 - 12.00 LB - SVIT, basketbal MŽ

15. 11. nedeľa 12.00 LB - ŽILINA, basketbal SŽ

15. 11. nedeľa 14.30 - 18.00 ŠKBD - ROŽŇAVA, basketbal MŽ

17. 11. utorok 12.00 YOUNG ARROWS - KOŠICE, florbal M1

18. 11. streda 18.00 LB - LEVICE, basketbal extraliga

21. 11. sobota  9.00 - 13.00 LB - KOŠICE, basketbal žiaci

21. 11. sobota 14.00 - 17.00 ŠKBD - ROŽŇAVA, basketbal SMŽ

21. 11. sobota 18.00 YOUNG ARROWS - MODRA, florbal M1

22. 11. nedeľa  9.30 YOUNG ARROWS - TRNAVA, florbal M1

22. 11. nedeľa 12.30 ŠKBD - KOŠICE, basketbal kadetky

22. 11. nedeľa 14.30 ŠKBD - B. BYSTRICA, basketbal žiačky

25. 11. streda 18.00 LB - SVIT, basketbal extraliga

28. 11. sobota  8.30 - 11.00 LB - KOŠICE, basketbal MMŽ

28. 11. sobota 12.00 YOUNG ARROWS - BRATISLAVA, florbal JEX

28. 11. sobota 15.00 YOUNG ARROWS - GAJARY, florbal M1

28. 11. sobota 18.00 LB - SVIT, basketbal juniori

29. 11. nedeľa 10.00 LB - B. BYSTRICA, basketbal juniori

29. 11. nedeľa 13.00 YOUNG ARROWS - BRATISLAVA, florbal JEX

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
7. 11. 2015 (sobota) Majstrovstvá východoslovenskej oblasti.  
KP pre verejnosť zatvorená.
17. 11. 2015 (utorok) KP pre verejnosť otvorená od 9.00 do 20.00 hod.
21. 11. 2015 (sobota) plavecké preteky deti 9 - 10 rokov kategória „C“.  
KP pre verejnosť zatvorená.
22. 11. 2015 (nedeľa) plavecké preteky deti 9 - 10 rokov kategória „C“.  
KP pre verejnosť otvorená od 15.00 hod. 

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 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
CERAGEM – otvorený počas otvorenia sauny.

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

KOLKÁREŇ T.: 053/416 63 35
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

13. 11. piatok 16.00 Medzinárodný turnaj nevidiacich 
14. 11. sobota  7.00 Medzinárodný turnaj nevidiacich 
15. 11. nedeľa 10.00 SNV - Fiľakovo, dorastenecká liga 
28. 11. sobota 12.30 SNV A - Podbrezová B, extraliga muži
29. 11. nedeľa 10.00 SNV - Podbrezová, dorastenecká liga 

Pokračujeme v akcii 

KORČUĽOVANIE S PRIMÁTOROM 
A INÝMI OSOBNOSŤAMI MESTA. 

Pozývame študentov i všetkých duchom mladých 
15. 11. o 18.00 hod. 

Vstup voľný.

POZVÁNKA
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19. 9. 2015 pretekári súťažili v časovke do vrchu. Štart bol 
v Novoveskej Hute a za plnej prevádzky cyklisti stúpali na 
Grajnár. Prevýšenie 463 m a 11,2 km dlhú trať najrých-
lejšie zvládol pretekár v kategórii mužov Maroš Kováč 
z KEMO Dukla Trenčín za 22,45 minúty. Začiatok druhého 
súťažného dňa patril neregistrovaným cyklistom, deťom. Po 
nich námestie pred radnicou aj napriek nevľúdnemu uprša-
nému počasiu ožilo a na okruhu po Letnej a Zimnej ulici sa 
vystriedali všetky kategórie od mladších žiakov po mužov. 
To znamenalo, že najmladší absolvovali 3 okruhy (4,8 km), 
muži 21 okruhov (33,6 km). Pretože išlo o posledné dva 
preteky súťaže, okrem vyhlásenia víťazov jednotlivých ka-
tegórií bola Spišská Nová Ves svedkom vyhlásenia koneč-
ných víťazov Slovenského pohára 2015. Svoju dominanciu 
potvrdil Maroš Kováč, ktorý sa po záverečných víťazstvách 
na Spiši stal víťazom Slovenského pohára 2015 a jeho do-
movský klub KEMO Dukla Trenčín najúspešnejším klubom 
v kategórii dospelých pred CK Banská Bystrica a Firefly. Že 
všetko prebehlo bez úrazov iba s odreninami, je zásluhou 
organizátorov: Cykloklubu Spišská Nová Ves, policajných 
zložiek, mestskej polície a ďalších. 
Výsledky na http://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyk-
listika/slovensky-pohar -šš-

ŠPORT

ZÁVEREČNÉ PRETEKY SLOVENSKÉHO POHÁRA NA SPIŠI 
19. a 20. september 2015 nedarovali príliš veľa slnečných lúčov cyklistom, ktorí sa zúčastnili Dní cyklistiky na Spiši. 

KLUB  
RTVŠ MIX

S DOBROU NÁLADOU 
KU KRÁSE

Cvičiteľky RTVŠ MIX pozývajú  
dievčatá a ženy  

na príjemne strávenú sobotu.

Kedy? 14. 11. 2015 od 9.00 do 13.00 h
Kde? ZŠ Ing. O. Kožucha 11,  

Spišská Nová Ves
Ponuka:

Veľká telocvičňa - aerobic, fitlopty, flowin, strečing
Malá telocvičňa - overbally, pilates, Porte de Bras,

kruhový tréning
 Sprievodný program: zdravá výživa, rady kozme-

tičky, možnosť zakúpiť športové oblečenie.
Vstupné: 6 €.

Športový klub Ferčekovce zorganizoval pre deti, ktoré 
majú chuť pretekať a baví ich bicyklovanie, druhý ročník 
cyklistických pretekov. Preteky sa konali v nedeľu 11. ok-
tóbra 2015 pod kopcom Rittenberg. Stovka priaznivcov 
cyklistiky vo veku od 3 do 14 rokov si prišla zmerať sily 
s rovesníkmi na pripravenej trati. Rodičia prišli so svojimi 
ratolesťami, vzali bicykle, odrážadlá a všetci zúčastnení 
ukázali svoj talent a potenciál, ktorý môžu ďalej rozvíjať. 

Organizačný výbor Športového klubu Ferčekovce opäť 
nesklamal. Pripravil úžasnú akciu pre deti a ich rodičov, 
nezabudol na animačný program, pitný režim a hot dogy 
pre deti. Veľkou motiváciou pre účastníkov boli medaily, 
diplomy a skvelá tombola. Značkový detský bicykel za prvé 
miesto v tombole urobil obrovskú radosť štvorročnej Ale-
xandre Brnovej z Ferčekoviec. 

Aďa Gromovská

2. ROČNÍK CYKLISTICKÝCH PRETEKOV 
ŠPORTOVÉHO KLUBU FERČEKOVCE

Jedenástu extraligovú sezónu odštartovali basketba-
listi Spišskej Novej Vsi. Na úvod hostili doma nováčika 
z Košíc, ktorému podľahli 54 : 91. Nezabudnuteľný 
bol slovenský súboj s Karlovkou Bratislava, keď No-
vovešťania podľahli o dva body 72 : 74. 
„Veľká škoda, že sme zápas nedoviedli aspoň do 
predĺženia. Stačila jedna presná strela. Možno som 
mal záverečnú akciu viac ovplyvniť aj ja, ale nemal 
som už oddychový čas. Takých zápasov s tesným 

koncom asi nebude veľa z našej strany. Musíme 
využiť každú takúto šancu na víťazstvo, ale dnes sa 
to nepodarilo. Celý prejav mužstva od zápasu s Ko-
šicami sa zlepšil, aj jednotliví hráči išli individuálne 
hore. Musíme udržať tento level a nepadnúť herne 
dolu,“ zhodnotil zápas s Karlovkou Dávid Demečko. 
Do tretice im doma nevyšiel ani súboj s Prievidzou. 
„Zbabrali sme záver prvého polčasu, súper sa do-
stal na koňa a v druhom už jasne dominoval. Po 

prestávke sme mali hluché pasáže, v ktorých sme 
nebojovali, čo budem chlapcom vyčítať, pretože 
to by nás malo predovšetkým zdobiť. Ja viem, je 
to ťažké, ak sa prehráva o 20 bodov, ale my jed-
noducho musíme ísť na doraz,“ povedal po pre-
hre 53 : 83 tréner BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 
D. Demečko. 
Spišiaci tak po vstupe do novej sezóny čakajú na prvé 
víťazstvo.  (pat)

NOVÁ BASKETBALOVÁ SEZÓNA 
A ČAKANIE NA VÍŤAZSTVO
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9. 10. 2015 sa uskutočnila Plavecká štafeta organizovaná mestom Spišská Nová Ves, 
Asociáciou športu pre všetkých SR a spoluorganizátorom bolo Centrum voľného času. 
Zapojilo sa do nej 11 základných škôl, 7 stredných škôl, zo združení a organizácií 
podporili podujatie Seniorský plavecký klub, Hasičský a záchranný zbor, zamestnanci 
mesta. Plavci a plavkyne umiestnení na 1. - 3. mieste na 25 m, 50 m a 100 m pre zá-
kladné školy a 50 m, 100 m pre stredné školy budú ocenení medailou a diplomom, 
3 školy v kategórii základných a kategórii stredných škôl budú ocenené na základe 
počtu zúčastnených žiakov/študentov. Každá zúčastnená škola dostane „Vysvedče-
nie“, v ktorom je uvedené: počet účastníkov, počet odplávaných metrov, najlepší plavci 
v jednotlivých kategóriách, celkové umiestnenie školy. Základné školy zvládli 17 670 
metrov, stredné školy 8 700 metrov, Seniorský plavecký klub odplával 11 750 m, 
HaZZ Sp. Nová Ves 5 500 m, mestský úrad SNV 1 750 metrov. Spolu 501 účastníkov 
zaplávalo 45 370 metrov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa podarilo odplávať 
viac o 4 720 metrov.

PaedDr. Štefan Šimko

PLAVECKÁ ŠTAFETA 2015

Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves bude v tomto roku 
písať už svoj tretí ročník. Zakladateľom a navrhovateľom 
tejto bežeckej ligy je Občianske združenie Novoveská 
Huta na čele s Rudom Mikolajom. Už teraz môžeme po-
vedať, že prvý a druhý ročník bol zvládnutý po všetkých 
stránkach na výbornú. Na prvom ročníku v roku 2013 sa 
bežeckej ligy zúčastnilo 85 bežcov vo všetkých kategó- 
riách, a na druhom ročníku v roku 2014 to bolo už 106 bež-
cov. Tu môžeme vidieť, že bežci z okresu Spišská Nová Ves 
majú o túto súťaž, resp. ligu, z roka na rok väčší záujem.
Prvé dva ročníky mali zhodne po desať pretekov za celý 
rok. Boli to preteky rôzneho charakteru, či už to boli cestné 
alebo krosové behy. Bežcov preverili po všetkých strán-
kach, fyzických alebo psychických. 
Tretí ročník sa rozšíril na 15 pretekov a je o to ťažší, že 
niektoré kolá sa uskutočňujú hneď dva dni po sebe, takže 

bežci majú minimálny oddych a regeneráciu. Tretieho 
ročníka sa zatiaľ zúčastnilo 146 bežcov. Bežecká liga má 
pred sebou ešte dve záverečné kolá, kde sa rozhodne, 
kto obsadí prvé, druhé a tretie miesto v celkovom poradí. 
V A kategórii je už istým víťazom Tomáš Kamas, kde má 
dostatočný náskok pred ďalšími bežcami. Otvorené však 
ostáva poradie na druhom a treťom mieste, kde o tieto 
priečky zvedú tuhý boj až štyria bežci.
V B kategórii je na prvých troch miestach všetko otvorené 
medzi bežcami (Mariánom Bigošom, Vladimírom Veľ-
kým a Štefanom Sumerlingom).
V C kategórii je istým víťazom Milan Hrušovský. Otvo-
rené je poradie na druhom a treťom mieste, kde aj tu ťažký 
boj zvedú štyria bežci.
V D kategórii sa o prvej priečke rozhodne medzi Ondre-
jom Kozákom a Jaroslavom Tekelym. Tretie miesto je 

však aj tu otvorené.
V E kategórii stačí prvej Antónii Kamasovej získať dva 
body a prvé miesto by jej nemalo uniknúť. V tejto kategórii 
o druhé a tretie miesto to snáď bude najviac vrieť medzi 
ženami. Tu zvedie ozaj pravý boj až 10 žien. Tak uvidíme, 
ako to nakoniec skončí.
V F kategórii je taktiež všetko otvorené na prvom, druhom 
a treťom mieste. 
Záverečné vyhodnotenie BLOSNV 2015 je 17. 11. 
2015 vo Ferčekovciach, okr. Spišská Nová Ves, kde sa 
uskutoční aj záverečný beh Ferčekovská desiatka. 
Bežci z okresu Spišská Nová Ves, ktorí sa umiestnia na 
prvom, druhom a treťom mieste v rámci bežeckej ligy 
BLOSNV 2015, získajú za celoročné výkony pekné dar-
čekové koše.

Tomáš Kamas

BEŽECKÁ LIGA OKRESU SPIŠSKÁ NOVÁ VES 2015

Majstrovstvá SR v najťažšej disciplíne - vo viacboji - pri-
niesli čerešničku na torte v podobe víťazstva a zisku titulu 
Majsterka Slovenska pre Natáliu Gyomraiovú v naj-
mladšej kategórii. V studenom, veternom a daždivom po-
časí bravúrne zvládla disciplínu za disciplínou, kde už po 
prvej disciplíne 60 m prekážok nenechala nikoho na po-
chybách, že má jediný cieľ „zlato“. Po prekážkach nasle-
dovala disciplína, v ktorej Natália nie je doma, ale zvládla 
to výborne a hod kriketovou loptičkou výkonom o 5 met-
rov lepším ako doposiaľ, prekvapila seba aj konkurenciu. 
Tretia a štvrtá disciplína bola pre Natáliu ako prechádzka 
ružovým sadom. V skoku do diaľky a v behu na 60 m si 
urobila svojimi výkonmi náskok pred poslednou disciplí-
nou. V behu na 600 m si postavenie pred najväčšou kon-
kurentkou ustrážila a aj keď dobehla za ňou s veľkým 

prehľadom, získala vysnívaný titul Majsterky Slovenska.
Zavŕšila tým v roku 2015 zisk piatich zlatých z M-SR pre 
TJ TATRAN a pre naše mesto. 
V jeseni to nebola jediná úspešná reprezentácia nášho 
mesta.
V Brne na Európskych atletických hrách 8. - 9. 9. 
2015 nás príjemne prekvapili svojím prístupom a bo-
jovnosťou, kde sa nám podarilo postúpiť v jednotlivých 
disciplínach až do finále, čo predstavovalo podať výkony 
lepšie, ako sú vlastné osobné rekordy v konkurencii 
1 400 pretekárov a pretekárok z celej Európy. Jednotlivé 
výsledky: D. Melega, skok do výšky, 8. miesto; L. Jen-
čáková, 60 m, 5. miesto v rozbehu, celkovo 13. miesto; 
L. Marušinská, skok do výšky, 13. miesto; N. Gyom- 
raiová, skok do výšky, 5. miesto s rovnakým výkonom 

ako bronzová medailistka, 150 m, 4. miesto v rozbehu, 
celkovo 12. miesto.
Výbornú atmosféru a bojovnosť si naši atléti preniesli 
aj na M-SR žiakov a žiačok, ktoré sa konali v Dubnici 
nad Váhom. Aj keď medailové umiestnenie to nepri-
nieslo, spomenúť je potrebné výkony a bojovnosť hlavne 
L. Jenčákovej na 60 m, 150 m a na 300 m, J. Dunčka 
v disciplíne 1 500 m prekážky a dievčenskú štafetu v zlo-
žení L. Jenčáková, K. Hanzelyová, N. Gyomraiová, 
L. Marušinská. Tieto úžasné jesenné výkony zavŕšila 
účastníčka MS v Kolumbii a ME v Tbilisi Patrícia Gar-
čarová v Českej juniorskej lige, kde na 100 m porazila 
aj druhú najrýchlejšiu českú reprezentantku vo svojej ve-
kovej kategórii a zaslúžene si vystúpila na najvyšší zlatý 
stupienok.  J. O.

ÚSPEŠNÁ JESEŇ ATLÉTOV TJ TATRAN

Usporiadateľ: MsV č. 3 Spišská Nová Ves, OZ Novoveská Huta a ŠK Ferčekovce
Dátum: 17. november 2015 (utorok) o 14.00 h

Miesto: SKI klub Ferčekovce (SNV)
Štartujú: Pretekári a pretekárky riadne a včas zaprezentovaní.  

Účasť na vlastnú zodpovednosť. Za stratu cenných vecí usporiadateľ neručí.
Prezentácia: V deň preteku v priestoroch štartu: deti od 11.00 do 11.45 h / štart - 12.00 h 

dospelí a dorast - do 13.45 h / štart - 14.00 h
Štartovné: 5 € na mieste štartu.

Ceny: Prví traja v každej kategórii budú odmenení.
Trať: Trávnatý povrch, lesná cesta, asfalt. Beží sa od SKI klubu do Novoveskej Huty, kde je na 2,5 km obrátka. 

Súťažiaci v kategórii A, B, C, D absolvujú trať 2x, ostatní súťažiaci 1x. Terén je mierne zvlnený.
Propozície: www.spisskanovaves.eu

Informácie: Ing. Ondrej Majerník, tel. č.: 0907 929 889, e-mail: prednosta.sn@minv.sk

FERČEKOVSKÁ DESIATKA - 7. ročník 7.  11. (sobota) o  18.00  h.  -  Horana  a  syn. 
Akustický koncert rodinnej kapely s rozprávaním 
o alternatívnom živote a domácom vzdelá-
vaní.
15. 11. (nedeľa) o 18.00 h. - Hokerlík. Literár-
ny festival autorskej tvorby. Ján Petrík a Tomáš 
Repčiak predstavia poéziu mladých autorov. Pri-
pravený je aj sprievodný hudobný program. Vstup 
voľný.
29. 11. (nedeľa) o 18.00 h. - Zo srdca Európy 
do Santiága de Compostela. 5-krát absolvoval 
Patrik Kotrba jednu z najznámejších pútí. Naposle-
dy sa na cestu vydal z vlastného 
domu pri meste Tábor. Rozpráva-
nie doplní vlastnými piesňami. 

Letná 63, SNV
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PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA 
„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3 
Bližšie informácie o programe www.dietka.sk alebo na FB. 
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STRETNUTIE PODPORNEJ SKUPINY 
DOJČIACICH MATIEK A TEHULIEK
Streda 4. 11. o 9.00 h
Pondelok 16. 11. o 9.00 h
Skupina je otvorená aj pre nové maminy.
Prihlášku: deň vopred na 0903 740 739. 
Certifikovaná poradkyňa v dojčení OZ Mamila  
Anna Ogurčáková. Poplatok: 2 €/osoba.

KURZ NOSENIA DETÍ A VIAZANIA  
BABYŠATIEK I (základný)
Streda 4. 11. o 15.30 h 
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku nevadí, požičiame, 
príp. poradíme pri výbere.
Prihlášku: deň vopred, Mgr. B. Vajová - t. č. 0948 480 510 
alebo barbora.vajova@gmail.com (ekodieta.sk).
Poplatok: 8 €/rodina.

STRETNUTIE NOSIACICH MAMIČIEK
Pondelok 9. 11. o 9.00 h
Téma: Nosenie v chladných mesiacoch alebo „ako 
obliecť a zatepliť nosené bábätko“.
Bližšie info a prihláška: na t. č. 0948 480 510  
alebo na barbora.vajova@gmail.com.
Prihláška: najneskôr deň vopred na vyššie uvedenom  
tel. čísle. Poplatok: 2 €.

PREDNÁŠKA PRE TEHUĽKY NA TÉMU:  
„ZLATÁ HODINKA – BONDING – DOJČENIE“
Streda 11. 11. o 16.30 h
Lektorky: Hanka Ogurčáková (OZ Mamila)  
a Barbora Vajová.
Pozvaní: lekár - pediater.
Prihláška: do pondelka 9 . 11., B. Vajová  
- t. č. 0948 480 510 alebo barbora.vajova@gmail.com.
Vstupné: 3 €/pár (zmena programu v prípade 
nedostatočnej účasti vyhradená).

KURZ ZDRAVÉ PREBAĽOVANIE
Streda 18. 11. o 15.30 h 
Kurz o zdravom spôsobe prebaľovania, o moderných 
látkových plienkach a doplnkoch na prebaľovanie. 
Prihlášku: deň vopred na t. č. 0948 480 510  
alebo na barbora.vajova@gmail.com.
Poplatok: 3 €/osoba.

KURZ VIAZANIA BABYŠATIEK II  
(pokročilý)
Streda 25. 11. o 15.30 h
Úväzy na bok a na chrbát pre väčšie bábätká  
(cca od 6. mes.) a batoľatá. 
Prihlášku: deň vopred, 
Mgr. B. Vajová - t. č. 0948 480 510 
alebo barbora.vajova@gmail.com (ekodieta.sk).
Poplatok: 8 €/rodina.

BLŠÁČIK - VÝMENA A PREDAJ  
ZIMNÉHO DETSKÉHO ODEVU  
pre mamičky s deťmi vo veku 0 - 6 r. 
Piatok 20. 11. od 9.30 do 12.00 h,  
od 16.30 do 19.00 h
Skupina obmedzená - max. 6 mamičiek.
Pre ženy, ktoré by radi predali, či vymenili veci po deťoch.
Prihlášku a info: do 18. 11. na tel. č. 0907 569 895 
(Lucia). Poplatok: 2 €/predávajúca osoba.

PRIPRAVUJEME: 

Akadémia praktického rodičovstva alebo  
„Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému“
30-hod. akreditovaný kurz rozdelený do 2-hod. blokov.
Kurz je určený pre rodičov s deťmi do cca 6 r. plný 
zážitkových aktivít a diskusií. 
Prihlášky a info na tel.: 0904 887 239. 
Cena celého kurzu: 45 €.

PONUKA SLUŽIEB  
V HERNI MC DIETKA 
HERŇA + SEKÁČ DIETKA  
(predaj detského a tehotenského tovaru)
Pondelky od 16.00 do 18.30 h
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.
Štvrtky o 16.30 h
Prihlášky a info na tel. č.: 0904 887 239 alebo 
majklimova@gmail.com.

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, tel. č.: 0918 301 332.
Poplatok: 9 €/hod.

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

CANTUS VILLA NOVA, Miešaný spevácky zbor mesta Spišská Nová Ves 
si dovoľuje pozvať širokú verejnosť a priaznivcov zborového spevu na 

VEČER PRIATEĽOV ZBOROVÉHO SPEVU
v piatok 13. novembra 2015 o 17.00 h do Evanjelického kostola a. v. v Sp. Novej Vsi.

Spoluúčinkovať bude DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR PRO MUSICA – MAGNÓLIA
 pri ZUŠ Michalovce a ZUŠ Sobrance, držitelia 19 zlatých, 10 strieborných  

a 4 bronzových medailí z domácich a svetových súťaží.  
Najčerstvejšia trofej je 1. cena zo svetovej súťaže USA - Washington. 

 Naším cieľom je nadväzovať priateľstvá, kontakty so zbormi  
a predstaviť vám zbory z rôznych regiónov Slovenska. Vstupné: dobrovoľné.

sídli v podkroví Domu Matice slovenskej,  
Zimná 68, Spišská Nová Ves.

Hráme vždy druhú nedeľu v mesiaci o 16.00 h. 
Animačný program nasleduje po predstavení.

Vstupné: 2 €. 
Každé dieťa dostane pri prvej návšteve kartičku,  

na ktorú môže počas celej divadelnej sezóny  
zbierať nálepky z predstavení.  

Na konci sezóny vás čaká prekvapenie.

8. 11. 2015
Divadelné predstavenie: 

PLEŠKO A STRIEBORNÁ 
BORKA

Rozprávka o starkých na motívy Jána Milčáka. Pleško 
a Strieborná Borka sú susedia, ktorí sa cítia osamelo. 
Vďaka slimákovi dostávajú pozvanie na výlet čarov-
ným vláčikom... 

Animačný program:  
LAMPIÓNOVÁ SLÁVNOSŤ  

NA NÁDVORÍ 
Prineste si lampióny, rozsvietime stromáreň, pošleme 

starkým čipkované listy, aby nikdy neboli sami... 
Viac: www.babkovedivadlosnv.eu

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

STOLNÝ TENIS, ZŠ Lipová
4. 11. 2015 od 9.00 h 
Obvodné majstrovstvá žiakov ZŠ. 
5. 11. 2015 od 9.00 h
Obvodné majstrovstvá žiačok ZŠ. 
Informácie: Mgr. E. Fabianová.
FLORBAL ŽIAČOK 
Športová hala 
10. 11. 2015 od 9.00 h 
Krajské majstrovstvá vo florbale žiačok 
ZŠ. Informácie: Mgr. E. Fabianová.
12. 11. 2015
Krajské majstrovstvá vo florbale dievčat 
SŠ. Informácie: Z. Košová.

PRICHÁDZA ZIMA K NÁM
5. 12. 2015, sobota od 16.00 h
Privítanie zimy s príchodom Mikuláša - 
areál CVČ ADAM, Hutnícka ul. v SNV, 
sídl. Západ I  
pri lekárni. Informácie: K. Bigošová, 
Bc. K. Štrauchová.
Pripravujeme:
MIX VOLEJBAL PRE SŠ  
pri príležitosti Dňa študentstva 
Informácie: Z. Košová.

STOLNÝ TENIS  
okresné kolo súťaže chlapcov 
a dievčat SŠ. Informácie: Z. Košová.

MIKULÁŠ SO SVOJOU 
DRUŽINOU V MŠ 
1., 2., 3., 4., 7. a 8. 12. 2015
v dopoludňajších hodinách podľa 
harmonogramu pre prihlásené MŠ. 
Záujem nahláste do 13. 11. 2015  
na tel. č. 053/442 37 58 – CVČ 
ADAM Hutnícka ul. Informácie:  
Bc. K. Štrauchová, K. Bigošová.
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8. 9. 2015 nás opustil vo veku 76 rokov náš drahý manžel, otec, svokor, 
starý otec a prastarý otec Mikuláš NAGY.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Zároveň ďaku-
jeme dialyzačnému a internému odd. NsP v SNV, Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV a Pohrebnej službe R. Findura.
S vďakou a úctou manželka Anna, dcéra Eva s manželom, vnúčatá  
Miroslav s manželkou, Janka s priateľom a pravnúčik Samko.

Skromná vo svojom živote, štedrá vo svojej láske.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 9. 9. 2015 s našou drahou tetou Alžbetou  
SURÁKOVOU, ktorá nás opustila vo veku 91 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina. 

S boľavým srdcom oznamujeme, že dňa 15. 9. 2015 náhle zomrel vzácny 
človek dipl. tech. Zoltán OELSCHLÄGER, ktorý sa celý život snažil svoje 
vedomosti a skúsenosti transformovať pre dobro verejnosti, pre spokoj-
nosť okolia, pre radosť a úsmev človeka.
Prosíme, venujte mu tichú spomienku.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a Pohrebnej službe R. Findura.
deti Monika, Uršula a Otto s rodinami

Touto cestou chceme vyjadriť úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli 18. 9. 2015 rozlúčiť s mojou man-
želkou Jiřinou GOGOROVOU, ktorá nás opustila vo veku 79 rokov.
Vyslovujeme poďakovanie za dôstojnú rozlúčku ZPOZ pri MsÚ SNV, 
Pohrebnej službe R. Findura, lekárom a sestričkám chirurgického 
a interného odd. NsP v SNV.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

S veľkou bolesťou v našich srdciach úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli 23. 9. 2015 
rozlúčiť s naším milovaným synčekom Dominikom MARCINOM. 
S láskou a vďakou rodičia a sestra Miška. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a susedom, ktorí sa 23. 9. 2015 
prišli rozlúčiť s našou sestrou, tetou, krstnou mamou Magdalénou  
ŠEFČIKOVOU, ktorá nás opustila vo veku 91 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S úctou a vďakou bratia Ondrej a Jozef, synovci Ondrej a Juraj s rodinami, 
netere Ľudmila a Katarína s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť...
S bolesťou v srdci si spomíname na nášho milovaného ocina, dedka, 
svokra, brata, uja, príbuzného a známeho Jozefa NÉMETHA, ktorý nás 
pred 40 rokmi navždy opustil. 
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ho milovali.
S láskou smútiaca rodina.

Od života pre seba nič si nežiadal, všetko len pre svoje deti a rodinu, 
svoje zlaté srdce si im dával. Milovali sme Ťa pre radosť, múdrosť, 
úsmev a lásku. Bolestný pre nás bol odchod náhly. 
Uplynul už rok, čo sme sa rozlúčili s Mgr. Ľubomírom DUCHOM.
S láskou a vďakou spomína mama, brat Jozef, sestra Kristína s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú...
1. 10. 2015 uplynulo 14 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila naša 
drahá Mária DROBNÁ.
S láskou a úctou spomíname.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

V SEPTEMBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Magdaléna Šefčiková 1924
Alžbeta Suráková 1924
Božena Stojkovičová 1927
Andrej Dzurický 1927
Katarína Buzáková 1930
Zoltán Oelschläger 1931

Mária Šefcová 1933
Jiřina Gogorová 1936
Dagmar Schmidtová 1936
Mária Zaťková 1937
Andrej Užík 1937
Mikuláš Nagy 1939

Pavol Riš 1940
Dušan Podhorány 1943
Marián Štefan Macala 1948
Ing. Štefan Karchňák 1948
Ján Goldberger 1951
Mariana Felberová 1951

Ján Peklanský 1957
Miroslav Bobček 1958
Jozef Bajtoš 1961
Dagmar Bobčeková 1968
Pavol Vlček 1971
Dáša Marciová 1973

Dominik Marcin 2009
Viliam Ľorko 2015

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V SEPTEMBRI OSLÁVILI
94 rokov
Helena Kundeková

93 rokov
Emília Salitriková

92 rokov
Mária Fantová
Anna Servatková

91 rokov
Helena Drozdyová
Michal Stančák
Edeltraud Joppová

90 rokov
Mária Sitiariková
Magda Somentálová

85 rokov
Rozália Vojtušová
Ing. Vladimír Mandák
Ing. Tomáš Furiel
Anna Čabaníková
Eduard Markovič

Anna Kozáková
Anna Vartovníková
Viola Bajkayová
80 rokov
Mária Štrauchová
MUDr. Mária Kriššová
Pavol Ferenc
Ľudmila Kapecová
Anna Kupčáková
Edita Brziaková
Cecília Ogurčáková
Ing. Ladislav Kováč
Ondrej Valas
Regina Mlynarčíková
Jozefína Hofmeisterová
75 rokov
Mária Franeková
Mária Kolarčíková
Magdaléna Lančaričová
Ing. Július Barna
Cecília Fábryová

Rastislav Fifik
Michal Cvengroš
Helena Macalová
Anna Macinská
Milan Farkašovský
Milan Vanečko
Judita Andrášová
70 rokov
Emília Žídková
Veronika Košiarová
Ján Kolesár
Magdaléna Tarkovácsová
Mária Pipasová
Dušan Lipták
Mária Hanzelyová
Ing. Ladislav Piga

Mária Široká
Ľudmila Knieznerová
Anna Kudelásová
Jozef Hanzely
Imrich Reich
Monika Kulaková
Jozef Ondrúšek
Katarína Zádorová
Štefan Livinka
Anna Belušová
Ján Pokuta
Emil Götsch
Terézia Pacanovská
Veronika Klempárová
Ing. Mária Letkovičová
Marta Martinková

Ondrej Kovalič

Karin Pušková

Emma Kleščová

Jakub Goč

Štefan Gapčo

Adela Pačanová

Sofia Sovová

Gabriel Šimonov

Laura Kropková

Nella Fedorová

Libor Jarabek

Oliver Ondas

Duong Cao Tien

Patrik Lojek

Matej Lapšanský

Adam Findura

Viliam Ľorko

Lukáš Džerenga

Tobias Geletka

Nina Puškárová

Karolína Forgáčová

Jasmina Giňová

Anežka Giňová

Šarlota Horváthová

Karolína Štrauchová

Maroš Pecha

Simona Šefčíková

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.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým, ktorí sa 19. 10. 2015 prišli 
rozlúčiť s manželom, otcom, dedkom, ujom a švagrom Ľudovítom STRACHE.
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku ZPOZ pri MsÚ v SNV, farnosti Ferčekovce a Pohreb-
nej službe R. Findura.
S úctou smútiaca rodina.
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„Čo držíte v ruke? Spomienky. A prečo ich držíte tak silno? Pretože sú 
jediné, čo nám zostalo.“
3. 11. 2015 uplynie 15 rokov od úmrtia nášho otca, dedka, brata, švagra, 
uja a priateľa Ladislava KLEINA a 11. 6. 2015 sme si pripomenuli 3. vý-
ročie úmrtia našej dobrej mamky, babky a príbuznej Margity (Gretky) 
KLEINOVEJ z Novoveskej Huty.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ich poznali a nezabudli.

10. 11. 2015 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustila naša drahá manželka 
a mamička Mgr. Katarína BANDŽUCHOVÁ, rod. Jurčíková. 
Kto ste ju poznali, spomínajte s nami.
manžel Peter, deti Barbora, Peter, Ľudovít a Vili a vnučky Laura a Lianka

12. 11. 2015 uplynie 10 rokov od úmrtia nášho otca a starého otca  
Ľudovíta GONDU.
S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéry s rodinami.

Očiam vzdialený - srdcu stále blízky.
25. 5. 2015 uplynuli 2 roky, odkedy nás na-
vždy opustila milovaná mamka, babka Helena  
KEDŽUCHOVÁ a 11. 11. 2015 uplynie 27 rokov, od-
kedy nás navždy opustil milovaný otec Ing. Štefan 
KEDŽUCH.
Venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou smútiaca rodina.

Čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva. Hviezdy Ti už prestali 
svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale tí, ktorí Ťa milovali, nezabúdajú 
a neprestanú na Teba, ocko, nikdy spomínať.
11. 11. 2015 uplynie päť rokov od úmrtia nášho drahého ocka  
JUDr. Jozefa KARCHŇÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Zuzana s manželom, syn Tomáš.
 
Čas plynie, spomienky ostávajú.
11. novembra 2015 uplynie 25. výročie úmrtia môjho manžela Štefana  
LUČIVJANSKÉHO.
S láskou a úctou spomína manželka s deťmi a blízka rodina. 

Očiam si odišla, v srdciach si ostala...
14. 11. 2015 uplynie už 5 rokov, čo nás opustila naša mama a stará mama 
Mgr. Eleonóra PIRNÍKOVÁ.
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína najbližšia rodina. 

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je 
také, aké bolo predtým. Čas plynie ako tichej rieky 
prúd, kto Vás mal rád, nemôže zabudnúť.
17. 11. 2015 si pripomíname smutné 5. výro-
čie úmrtia našej mamky Heleny DOMENOVEJ 
a 20. 7. 2015 sme si pripomenuli smutné 30. výro-
čie úmrtia nášho otca Jozefa DOMENA.
S láskou spomínajú dcéry Marta, Magda, Helena  
a synovia Vladimír, Peter s rodinami.

Čas plynie, ale bolesť v našich srdciach zostáva.
21. 11. 2015 uplynie rok, keď nás navždy opustil môj manžel, otec, dedko, 
brat, švagor Jozef JURÍK.
S láskou a úctou spomíname.
manželka Mária, dcéra Vierka s rodinou a syn Miroslav so synmi a ostatná 
smútiaca rodina
Ak ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Stále je ťažko a smutno nám všetkých. Nič už nie je také, aké bolo pred 
tým. Mala si nás všetkých rada a chcela si s nami ešte žiť, ale prišla 
chvíľa, musela si nás opustiť.
22. 11. 2015 uplynie 7 rokov, odkedy nás opustila naša mamka, babka 
a prababka Marta BABEJOVÁ. 
S láskou v srdci spomínajú dcéry Mária, Daniela a Viera s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
11. 11. 2015 si pripomenieme rok, odkedy nás navždy opustil náš otec, 
starý otec a manžel František ČAMBAL.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
Ďakujeme.
synovia s rodinami a manželka

„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...“ 
4. 10. 2015 uplynul 1. rok, čo nás navždy opustila moja milovaná man-
želka, mamka a babka Mária-Marta VOJTEKOVÁ, rod. Bigošová.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou na Teba stále myslia manžel Emil, deti Igor, Vladimír 
a Adriana s rodinami.

Smutno je nám všetkým, nič nie je také, ako predtým. Ten, kto Ťa po-
znal, spomenie si, kto Ťa mal rád, nezabudne.
11. 10. 2015 uplynulo 5. výročie úmrtia našej drahej mamky, babičky 
a prababičky Anny SZENTIVANYIOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, syn, nevesta s rodinami.

Zhasli Tvoje oči, stíchol Tvoj hlas, mal si rád prírodu, hory a všetkých 
nás. S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku 
sviečky na Teba myslíme. Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach 
zostávaš stále s nami.
12. 10. 2015 uplynie rok od úmrtia môjho manžela Jána LESKOVIAN-
SKÉHO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Božena, dcéry Mária a Božena 
s rodinami a ostatná rodina.

„Odišla si tíško bez rozlúčky, chýba nám nežný dotyk Tvojej rúčky. 
Dni bez Teba ťažkými sa stali, zmieriť sa s tým sa tak ľahko nepodarí. 
Tak veľmi si túžila s nami žiť, bolo Ti súdené však anjelom byť. Tak spi 
sladko a ochranu maj nad nami, lebo my tu dole budeme pod Tvojimi 
krídlami.“
12. 10. 2015 uplynul smutný a bolestný rok, kedy si Pán povolal do več-
nosti moju milovanú manželku, našu mamičku, babku a príbuznú Máriu 
ŠIMOVÚ, rod. Prokopovú. 
Posielame Ti pozdrav lásky a modlitby do neba.
S láskou spomínajú manžel Jozef, syn Vladimír s rodinou, dcéry Zuzana 
a Katarína s rodinami, vnúčatá Veronika, Lucia, Adrián, Martin a Adamko.

Mamka, chýbaš nám. Spomíname na Tvoje vypracované ruky a ďa-
kujeme za dobrú výchovu, múdre rady, za skromný, ale šťastný život.
23. 10. 2015 uplynie už rok, čo nás v tichosti opustila mamka, babka, 
prababka Emília KOVÁČOVÁ.
So žiaľom spomínajú dcéry Valika, Darka, Marika, Dana a synovia Janko 
a Karol s rodinami, sestra Lenka s rodinou.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
31. 10. 2015 si pripomenieme 9. výročie úmrtia Alfonza MRUKA,  
dlhoročného učiteľa.
Tak ako sme Ťa milovali, si Ťa budeme navždy vážiť a pamätať.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali, mali radi a ne-
zabudli.
S úctou a láskou spomína manželka s rodinou. 

Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ.
2. novembra 2015 uplynie dlhých a smutných 15 rokov, odkedy nás opus-
til náš starostlivý ocko a dedo Dušan UHERIK. 
Prosíme, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S vďakou a láskou spomínajú dcéra Dagmar a syn Peter s rodinami. 

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ. Rana v srdci bolí, zabudnúť nedovolí. Aj keď nie si 
medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
7. 11. 2015 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustil môj milovaný man-
žel, otec a najdrahší dedko Ján VALIGURA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou v srdci spomínajú manželka Mária, syn Peter, dcéra 
Janka s manželom, syn Vladimír s manželkou, vnúčatá Lucka, Ninka, 
Adamko, Sonička a Matúško, svokra Alžbeta, súrodenci a ostatná smú-
tiaca rodina.



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

26 NOVEMBER 2015

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

24. 11. 2015 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila milovaná mamka, 
babka Otília BOBKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
syn Milan s rodinou a ostatná smútiaca rodina

Odišla, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ju mi-
lovali.
26. 11. 2015 uplynie 15 rokov, odkedy nás opustila naša drahá Mária  
JANÍKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel, deti a ostatná smútiaca rodina.

Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel. J. V. Sládek
30. 11. 2015 si pripomíname 10. výročie úmrtia pána Blahomíra ŠKUTU.
V kútiku duše spomeňte si, prosíme, na nášho milého otca a skvelého 
deduška.
synovia Rastislav a Bohumír s rodinou

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKY

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

13. 11. 2015
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

21. 11. 2015
Samospráva KD Lipa  

usporiada o 15.00 hod.  
Katarínsku zábavu v reštaurácii Paríž. 

Vstupné10 € (prípitok, večera, káva,  
zákusok, živá hudba).

24. 11. 2015
Slávnostné stretnutie jubilantov 

na osobné pozvanie o 10.00 h.

30. 11. 2015
Ondrejovské posedenie v klube 

o 14.00 h 

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov,  
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa  
uskutoční 12. 11. 2015 (štvrtok) 
o 10.00 h v Klube dôchodcov  
na Levočskej ul. v SNV.
Tešíme sa na vás.

 KLUB ZDRAVIA
v Spišskej Novej Vsi

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

3. 11. 2015 
Melatonín - čo sním?

MUDr. Peter Pollák
••• 

24. 11. 2015 
Prvá pomoc - viete pomôcť?

Mgr. Janka Kipikašová
 

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

KONTAKT: 0908 994 818
Vstup voľný.

Vyslovujeme poďakovanie pánovi primárovi neurologického oddelenia MUDr. Miloslavovi 
Dvorákovi, PhD., ako aj celému zdravot. personálu neurologického oddelenia NsP v Spišskej Novej 
Vsi za mimoriadnu zdravotnú starostlivosť, ľudský a vysoko odborný prístup počas mamkinej 
hospitalizácie.
S úctou a vďakou dcéra Mgr. Ivana Tomajková.

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

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. 11. 2015
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19, 

0901 961 073

2. - 8. 11. 2015
Harmónia, Zimná 55, 053/441 16 37

9. – 15. 11. 2015
Slávka, Chrapčiakova 1, 053/416 61 22

16. - 22. 11. 2015
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39,  

0901 961 014

23. - 29. 11. 2015
Pri parkovisku, Šafárikovo námestie 1, 

053/429 96 10

30. 11. 2015
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19, 

0901 961 073

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov  
na Slovensku v Spišskej Novej Vsi

pozýva svojich členov na tieto aktivity

12. 11. 2015 (štvrtok)
Návšteva Národnej rady SR v Bratislave

Odchod rýchlikom 600 o 5.11 h (kúpiť miestenky).
Prihlásiť sa do 5. 11. 2015.

18. 11. 2015 (streda)
Turistická vychádzka Levoča - Brezová - Dravce

Odchod z AS o 7.45 h.

20. 11. 2015 (piatok)
Tvorivé dielne v Galérii umelcov Spiša  

začiatok o 10.00 h. Medený šperk.
Výroba netradičného náramku z medeného drôtu 

(lektorka Mgr. M. Pospíšilová).

Cintoríny otvorené  
dlhšie počas Sviatku 

všetkých svätých  
a Pamiatky zosnulých
Správa cintorínov v Spišskej Novej Vsi oznamuje  

občanom i návštevníkom mesta zmenu otváracích  
hodín na oboch mestských cintorínoch (starom, 
novom cintoríne) z dôvodu zvýšenej návštevnosti 

počas víkendu, Sviatku všetkých svätých a Pamiatky 
zosnulých (ľudovo Dušičky) i nasledujúceho týždňa. 

Mestské cintoríny v Spišskej Novej Vsi budú mať 
predĺžené otváracie hodiny: 

Piatok 30. 10. 2015 6.30 - 21.00 hod. 
Sobota 31. 10. 2015 6.30 - 22.00 hod.
Nedeľa 1. 11. 2015 6.30 - 22.00 hod.
Pondelok 2. 11. 2015 6.30 - 21.00 hod.

Utorok 3. 11. až nedeľa - 8. 11. 2015  
otvorené od 6.30 do 20.00 hod.
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OZNAMY, POZVÁNKY

Základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne  

postihnutých
Levočská ul. č. 14, Spišská Nová Ves

pozýva svojich členov na 

KATARÍNSKU		
ZÁBAVU,

ktorá sa uskutoční 

28. 11. 2015 (sobota) o 16.00 h 
v Reštaurácii Paríž,

Zimná ul. č. 85, Spišská Nová Ves.
Poplatok: členovia 10 €, nečlenovia 11 €.

Tešíme sa na vás.

Advent, advent, štyri sviece. 
Prvá z nich sa zatrbliece, 
za ňou druhá, tretia zhorí.

Prinesieme stromček z hory. 
Keď už štvrtá planie stíška, tešíme sa na Ježiška.

Predsedníctvo Okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slovensku 

v Spišskej Novej Vsi 
a MO JDS v Spišských Vlachoch

pozývajú na

9. ROČNÍK 
ĽUDOVEJ 

SLOVESNOSTI
venovaný ľudovej dráme, prezentovaný zimnými  

obradovými hrami na Spiši.
19. 11. 2015 o 9.30 hod. 

v Kultúrnom dome Spišské Vlachy.
Ing. L. Dula, predseda OO JDS 

Výbor Podporného pohrebného združenia 
pobočka Spišská Nová Ves upozorňuje 
svojich členov, že členské na rok 2015 je 
potrebné zaplatiť najneskôr 15. 11. 2015. 
V zmysle stanov z roku 2011 sa členské platí 
do 30. 6. v danom roku.

Pohrebné podporné 
združenie pobočka 
Spišská Nová Ves

Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce
pozýva

OBČANOV FERČEKOVIEC
na stretnutie s predstaviteľmi 

mesta Spišská Nová Ves,
ktoré sa uskutoční

26. 11. 2015 (štvrtok) o 17.00 h  
v SKI klube.

Na stretnutí budú odovzdané ceny víťazom
v súťaži o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón.

Tešíme sa na stretnutie.
Ing. Ondrej Majerník, predseda MsV č. 3

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   23. 11. 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   24. 11. 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   25. 11. 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   30. 11. 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) 25. 11. / 18.05 - 18.25

31. Vajanského ul.  
(smer k stanici) 1. 12. / 18.25 - 18.45

32. J. C. Hronského 30. 11. / 17.10 - 17.25
33. Hviezdoslavova ul.  

- soc. zariadenie Katarínka 1. 12. / 18.00 - 18.20
MsV č. 9 Telep   1. 12. 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!

POZOR! DOPRAVU si zabezpečujete individuálne, na vlastné náklady a zodpovednosť.  Ponuka termínov môže byť  
priebežne aktualizovaná. Informácie nájdete na www.minv.sk a na bezplatnej linke call centra MV SR.

Tlačivá žiadosti sú prístupné na obecných, mestských, okresných úradoch a úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.
Bližšie informácie poskytne call centrum MV SR v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod. na bezplatnom telefónnom čísle

0 8 0 0 2 2 2 2 2 2.

PODMIENKY: Čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac nepresahuje 1,5 násobok životného 
minima. Každé nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, ktoré má povinnosť plnenia povinnej školskej dochádzky bez 

ohľadu na to, či je uvedené v žiadosti o bezplatný rekreačný pobyt, riadne plní povinnú školskú dochádzku.
Bezplatný poukaz zahŕňa ubytovanie a plnú penziu na prislušný počet dní/nocí.

POBYTY PRE SOCIÁLNE SLABŠIE RODINY
V ŠTÁTNYCH ZARIADENIACH ZADARMO

Určené pre rodiny s nezaopatrenými deťmi

KDE: SIGNÁL PIEŠŤANY

19. 10. - 22. 10. 2015
31. 10. - 5. 11. 2015

16. 11. - 22. 11. 2015
12. 12. - 18. 12. 2015

11. 1. - 15. 1. 2016

KDE: SMREKOVEC DONOVALY

18. 11. - 22. 11. 2015
23. 11. - 29. 11. 2015

9. 1. - 12. 1. 2016

KDE: Bystrá Liptovský Ján

15. 1. - 18. 1. 2016
18. 1. - 21. 1. 2016
21. 1. - 24. 1. 2016

3. 2. - 7. 2. 2016
16. 3. - 20. 3. 2016

KDE: Krupina Tepličky

6. 11. - 10. 11. 2015
13. 11. - 17. 11. 2015
18. 11. - 22. 11. 2015

1. 2. - 5. 2. 2016
5. 2. - 9. 2. 2016

9. 2. - 13. 2. 2016
13. 2. - 17. 2. 2016
17. 2. - 20. 2. 2016
20. 2. - 24. 2. 2016
24. 2. - 28. 2. 2016

4. 1. - 7. 1. 2016

6. 1. – 10. 1. 2016

KDE: Družba Bardejovské kúpele

12. 1. - 16. 1. 2016
5. 3. - 8. 3. 2016

8. 3. - 12. 3. 2016

9. 11. - 12. 11. 2015
23. 11. - 26. 11. 2015

KDE: Kremenec Tatranská Lomnica

9. 1. - 13. 1. 2016
13. 1. - 16. 1. 2016
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INZERCIA

JUMPING SNV
jump for your life . . .

CHCEŠ SI VYFORMOVAŤ POSTAVU
A ZLEPŠIŤ KONDIČKU?

Vyskúšaj najlepší a najkvalitnejší
JUMPING 

Ⓡ na Spiši !!!

NÁJDEŠ NÁS:
M-GYM

FITNESS

INFO NA:
WWW.JUMPINGSNV:SK

0907 369 597

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, tel. čísla: riaditeľ školy: 053/446 13 60, 
škola: 053/446 13 90, 446 29 23, fax: 053/446 13 60
e-mail: skola@soussnv.sk, www.soussnv.sk

PONUKA ODBOROV PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Kritéria prijímacieho konania: 
absolvovanie Monitoru SJ+MAT

ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-ROČNÉ: 
(maturitné vysvedčenie + výučný list)
2426 K  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení  

 (od 1. 9. 2014)
2697 K  mechanik elektrotechnik 
6446 K  kozmetik

ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-ROČNÉ: 
(maturitné vysvedčenie)
2157 M  geológia, geotechnika a environmentalistika
3650 M  staviteľstvo
3692 M  geodézia, kartografia a kataster
3739 M  elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3920 M  polytechnika

UČEBNÉ ODBORY 3-ROČNÉ: 
(výučný list)
3661 H  murár
3663 H  tesár
3668 H  montér suchých stavieb
3672 H  kamenár (od 1. 9. 2015)
3675 H  maliar
3678 H  inštalatér

3684 H  strechár
2683 H 11  elektromechanik – silnoprúdová technika
2487 H 01  autoopravár – mechanik 
6456 H  kaderník 
3152 H 02  krajčír – dámske odevy
6424 H  manikér – pedikér 

UČEBNÉ ODBORY 2-ROČNÉ: 
pre žiakov, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku  
v 7. alebo 8. ročníku ZŠ: 
3686 F  stavebná výroba 
3178 F  výroba konfekcie
3383 F  spracúvanie dreva    

Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4 v Spišskej Novej Vsi sa snaží 
v rámci regiónu Spiš rýchlo reagovať na aktuálne dianie na trhu práce. Podľa 
toho sa snaží štruktúru študijných a učebných odborov inovovať a zároveň 
podporovať remeselné odbory a držíme sa motta: „Remeslo má zlaté dno“.

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE KADERNÍCKE 
A KOZMETICKÉ SLUŽBY
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INZERCIA, DROBNÁ INZERCIA

 Predám záhradu v záhradkárskej osade Brusník za garážami 
pri žid. cintoríne o rozlohe 400 m2. Na záhrade drevená pod-
pivničená chatka, ovocné stromy, možnosť parkovať autom. 
Cena dohodou. T.: 0911 354 490.

 Predám BMW 3180 COMBI, r. 2008, motor 318 diesel 
(143 ps), prevodovka manuálna (6 st.), sezónne prezutie, ko-
žený interiér, Navi, cúvacie senzory, veľmi dobrý stav. Cena 
9 900 €. Dohoda možná. T.: 0918 590 123.

 Predám RENAULT Megan, r. v. 1997, 170 tis. km, STK + EK 
do 2017. Cena dohodou. T.: 0907 225 585.

 Predám zimné pneu na ŠKODU MB. Rozmer 165/70 R13 
M+S 795 Debica Frigo PL na diskoch, vyvážené, najazdené 
300 km. Vhodné pre Fabia, Felícia, Favorit, prívesné vozíky. 
Cena 5 ks - 125 €. T.: 0904 119 605.

 Predám 1-hrob a 2-hrob na starom cintoríne v SNV. 
T.: 0905 954 913.

 Lacno predám klavír - piáno vo veľmi dobrom stave, masívne 
drevo, výborný zvuk, plne funkčný (treba doladiť), čierna farba. 
Stolička zdarma. Cena: 200 €, Spišská Nová Ves. 
T.: 0911 646 489.

PREDÁM / PRENAJMEM

 Prenajmem zariadený 1-izb. byt v centre Spišskej Novej Vsi. 
T.: 0911 626 229. 

 Prenájom 2-izb. bytu v RD pre max. 2 osoby na Duklianskej 
ul. v SNV. T.: 0911 423 435. 

 Dám do prenájmu 3-izb. byt na sídl. Východ v SNV. Byt je na 
3. posch., má balkón. T.: 0907 913 694 (volať po 17.00 h).

 Predám 3-izb. slnečný byt s balkónom na sídl. Východ 
v SNV, v tehlovej bytovke, na 3. posch. Byt má 65 m2, je po 
čiastočnej rekonštrukcii. T.: 0907 913 694 (volať po 17.00 h).

 Dám do prenájmu 3-izb. byt na sídl. Mier. T.: 0910 373 872.
 Predám 4-izb. byt s balkónom v zateplenej bytovke na sídl. 

„stará“ Tarča. Plastové okná, inak neprerobený. Cena doho-
dou. T.: 0903 484 153, 0944 301 399.

 Ponúkame skladové priestory nachádzajúce sa v ob-
jekte na Radlinského ul. 17 v SNV (skladový areál). 
T.: 0915 871 572, 0915 907 593, Agrokor, spol. s r. o., 
sloven@sloven.sk.

 Ponúkam priestory na prenájom vhodné napr. na ambulan-
ciu, rehabilitáciu alebo ostatné služby pre obyvateľov na sídl. 
Východ, Zimná 102, prízemie, o rozlohe 63 m2 (vedľa predajne 
Milk-Agro). T.: 0907 925 600, e-mail: gula.viliam@gmail.com

 Predám garáž pri židovskom cintoríne. T.: 0908 356 846, 
0915 354 407.

 Predám nadštandardnú väčšiu garáž v centre mesta aj firme. 
Montážna jama, elektrina 220 - 380 V. Brána 2-krídlová. Cena 
po obhliadke. T.: 0907 307 168. 

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

 Dám dlhodobo do prenájmu novú garáž s elektrickou brá-
nou na Sadovej ulici (pri Madarase). Nájomné: 50 €/mesačne. 
T.: 0911 422 691.

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

 Predám pekný, veľmi zachovalý klavír značky Rösler. Vyso-
koleštený mahagón, plnopancier, dvojpedál. Ku klavíru sto-
lička. Posledné roky nehraný. T.: 0915 873 076.
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 Záujemcovia o vyčistené morky a kurčatá - brojlere infor-
mujte a hláste sa na tel. č. 053/441 00 52, 0902 633 109. 
Morky 15 - 16 kg, cena 4 €/kg x kurčatá 2 - 2,5 kg, cena 
2,70 €/kg. Predaj 21. 11. a 18. 12. 2015 o 15.00 h. 

 Predám kvalitný lesný med. T.: 0908 525 779.
 Ponúkam detské značkové secondhand oblečenie na leto 

aj na zimu: ch = 6 r., d = 8 r. Zavolajte a príďte sa nezáväzne 
pozrieť. V centre SNV, vedľa Poštovej banky. 
Cena 1 - 2 €/ks. T.: 0908 237 943.

HĽADÁM

 Opatrujem detičky u mňa doma. Som mamička na MD. 
T.: 0904 380 033.

 Hľadám pani, ktorá by mi pomohla v záhradke i v domác-
nosti. Volať medzi 17.00 a 19.00 h. T.: 053/442 73 72.

 Študentka hľadá jednu izbu do prenájmu v rodinnom dome 
alebo v byte v Spišskej Novej Vsi. T.: 0944 211 459.

 Prosím blondínku, ktorá vo štvrtok 1. 10. 2015 išla sama 
domov z predstavenia Máša a medveď okolo Coopu Jednota, 
aby sa ozvala. T.: 0904 580 500.

RÔZNE

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

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

 MASÉRKA MAŤKA MOKOŠOVÁ | Plaváreň - sauna, Za 
Hornádom 15, SNV ponúka: akciovú sumu 12 € za hodi-
nové relaxačné masáže * aromaterapeutická * čokolá-
dová * thajská * antistresová * pre fajnšmekrov. 
T.: 0904 325 343. 

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

 Doučujem ANGLICKÝ JAZYK všetky vekové kategórie. 
Pripravujem na maturitu a dávam konverzačné hodiny. 
Jednotlivo alebo vo dvojiciach. Mám bohaté skúsenosti 
s vyučovaním. T.: 0907 585 817.

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

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

 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.

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

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

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

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

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

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

 TANEČNÁ ŠKOLA LADANZA organizuje: Tanečné ve-
čery pre dospelých * Cvičenie dospelých s deťmi od 2 r. 
* Kurzy pre deti a mládež od 4 do 18 r. * Prípravu stredo-
školákov na ples. INFO: 0905 635 792, 
ladanzasnv@gmail.com

 NEFUNGUJE VÁM POČÍTAČ? Ponúkam IT služby * na-
stavenie siete * wifi * inštalácie Windows 10 a iné. Pod-
robnejšie na: www.erikspic.sk, T.: 0903 101 667.

 NESTÍHATE? Napíšem za vás diplomovú, bakalársku 
prácu, resp. jej časť. Doložím výskum so štatistickým ove-
rením hypotéz. Som absolventkou dvoch vysokých škôl, 
navyše mám mnohoročnú prax v písaní. Seriózne, dis-
krétne, podľa vašich požiadaviek, v súlade so smernicou 
vašej školy. S dostatkom relevantných zdrojov. 
T.: 0918 696 938.

 KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn (Hutnícka 10, SNV, 
0905 388 917): Jeseň, ideálne obdobie, kedy začať 
s regeneráciou slnkom vysušenej pleti. Ponúkame radu 
profesionálnych ošetrení, ako sú: Mezoterapia * Mikro-
dermabrázia * Kavitačný píling * Kozmetický ultrazvuk* 
Chemický píling * Líčenie * Aplikácia trsov * Darčekové 
poukážky a ďalšie služby.

 Večer plný hudby, tanca a dobrej nálady môžete zažiť 
každý štvrtok od 18.00 h v TANČIARNI FELICITÁ s Mar-
tinom a Petronelou v kongresovej hale Geologického 
ústavu Dionýza Štúra, Markušovská cesta 1 v SNV. 
Informácie: 0905 980 903.

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

 BRIKETY RAŠELINOVÉ vyrobené lisovaním prírodnej 
rašeliny. Vhodné na vykurovanie v kachliach, krboch 
a kotloch na tuhé palivo. Predajné ceny: brikety v big-
-bagoch po 500 kg, cena 150 € za 1 000 kg * brikety vo 
vreciach po  45 kg, cena 170 € za 1 000 kg. 
T.: 0915 871 572.

 Doučujem MATEMATIKU ZŠ, SŠ a VŠ. 
T.: 0949 571 183.

 PROFESIONÁLNA MONTÁŽ sadrokartónových a te-
pelnoizolačných systémov * maliarske práce * sadrové 
a ušľachtilé omietky * kazetové antické stropy. 
T.: 0905 980 903.

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

 KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, 
ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO. V prípade otázok 
nás neváhajte kontaktovať. T.: 0911 893 558, 
e-mail: info@uctovnictvo-jagespis.sk, 
web: www.uctovnictvo-jagespis.sk

 Padá lístie padá, jeseň v plnom prúde. Hoci upratu-
jem rada, radšej oddýchnutá budem. PROFESIONÁLNY 
UPRATOVACÍ SERVIS, čisté koberce a postele, bavíme 
sa vesele. V novembri prijímame objednávky na predvia-
nočné upratovanie. T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 
0903 661 891.

 Využite SLUŽBY OSOBNÉHO TRÉNERA a spolu dosiah-
nime výsledky podľa vašich predstáv. Bližšie info na tel. 
čísle 0918 153 287.

 OČNÁ OPTIKA BLIR – OPTIK na Ul. odborárov 18 si pre 
vás pripravila novú vianočnú kolekciu rámov. Ponúkame 
aj meranie refrakcie optometristom podľa stanovených 
podmienok. Tešíme sa na vás.

 KREATÍVNE DIELNE v HOBBY KREATIV, Zimná 65 so 
začiatkom o 16.30 h. * 11. 11. Vianočný patchwork * 
13. 11. Háčkovanie * 18. 11. Sutaška - šperk * 20. 11. 
Korálkové ozdoby * 23. 11. Filz. perníky * 27. 11. Ozdoby 
z fima. Informácie: www.hobby.kreativ.sk, tel. 0918 994 
867 - J. Nováková. 

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

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

 Jazyková škola POINTRED: Naučte sa rýchlejšie s ne-
meckým native speakerom. Osnova výučby podľa vašich 
potrieb a záujmov (medicína, gastronómia, cestovný 
ruch ...). Kurzy pre mládež i dospelých v stupni A1 - C2. 
T.: 0944 048 183 - Infohodina zdarma.

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA
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NÁKUPY

ZÁBAVA

NÁKUPY
NAJVÄČŠIE NÁKUPNÉ A ZÁBAVNÉ CENTRUM NA SPIŠI

OC Madaras

www.ocmadaras.sk

NAJVÄČŠIE
NÁKUPNÉ A ZÁBAVNÉ 
CENTRUM NA SPIŠI

Gastrocash Získajte GASTROCASH zákaznícku kartu
1. vyplňte formulár
- obchodný názov spoločnosti, adresa, IČO, IČ DPH
2. vyzdvihnite si zákaznícku kartu
3. využívajte výhody
- nízke veľkoobchodné ceny
- široký sortiment produktov
- každý mesiac výrazné zľavy akčného tovaru

PodnikateliaOTVÁRACIE HODINY

PO-SO:

8.00 - 20.00
NE:

9.00 - 19.00

Akcia platí: 1. 11. - 30. 11. 2015

nájdete nás v areáli Ponúkame Vám široký sortiment 

potravín, ovocia a zeleniny, 

mäsa a mäsových výrobkov, 

drogérie, domácich potrieb 

a sortiment GASTRO výrobkov.

0,25 €
s DPH

za 100g

Tehla s rastlinným 
tukom 
45% CBA



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:


