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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA

„V ťažkom životnom príbehu Jana Amosa Komenského 
je poučenie pre nás. Práca ako poslanie, výchova a vzde-
lávanie ako cesta k múdrosti. Zaujatosť a radosť s mož-
nosťou pôsobiť na deti, inšpirovať sa nimi, formovať ich, 
nepoddávať sa, neočakávať zázrak... Jan Amos sa doč-
kal uznania. Aj keď až po čase. Aj dnes si uvedomujeme 
hodnotu, ktorou nás „učiteľ národov“ stále oslovuje. Je 
iná doba, menej krutá, neprajná a nevďačná, ale určite 
ani nie ideálna,“ povedal vo svojom príhovore na oslavách 
Dňa učiteľov primátor mesta Ján Volný. 
V Koncertnej sieni Reduty si 30. marca 2016 prevzalo oce-
nenia z rúk predstaviteľov mesta 55 pedagogických i nepe-
dagogických zamestnancov školstva. 
Najvyššie ocenenie – mimoriadna cena za pedagogickú 
a publicistickú činnosť bola udelená PhDr. Ružene Kor-
mošovej, PhD. (na snímke z roku 2008) z Gymnázia na 
Školskej ul.
„Seneca tvrdí: Otium sine litteris mors est et hominis 
vivi sepultura. Keď človek nerobí nič a nevzdeláva sa, 
je mŕtvy a zaživa pochovaný. Nečinnosť, ľahostajnosť, 
nezáujem plodí prázdno. Je náročné niesť poslanie: 
byť pozitívnym vzorom správaním, vzdelaním, morál-
kou, humanizmom. Cenou za takýto cieľ je nesmierny 
idealizmus, ktorý sa nedá vyčísliť sumou peňazí, hmot-
ných statkov. Uvedomujem si to. Aj preto prijmite moje 
poďakovanie a tieto slová ako prejav úcty k práci všet-
kých, ktorí sa aj v tejto turbulentnej dobe podieľate na 
výchove a vzdelávaní mladej generácie,“ ukončil svoj 
príhovor primátor. 
Kompletný zoznam ocenených pedagógov si môžete po-
zrieť na Fb stránke mesta.
 red, foto: archív mesta

POĎAKOVANIE 
PEDAGÓGOM

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI  
MESTA SA DOČKALI  
ZASLÚŽENÉHO OCENENIA

Najťažšie rozhodovanie bolo medzi mládežníkmi do 19 
rokov, keďže v tejto kategórii majú Spišskonovovešťania 
najviac talentov. Najvyššie hodnotenou ženou bola atlétka 
Patrícia Garčarová: „Vnímam to veľmi pozitívne, som 
rada, že ma za moje výsledky takto ocenili. Samozrejme 
ma to posúva ďalej, teda viac trénovať a obetovať športu 
ešte viac času. Tento výsledok sa týka nielen mňa, ale 
aj môjho trénera, ktorému by som chcela takto pogra-
tulovať k cene Tréner roka. Poďakovanie patrí aj mojim 
rodičom a tréningovej skupine v TJ Tatran, ktorá ma po-
súva vpred. Mám z toho veľkú radosť, že aj ja, aj tréner 
sme boli ocenení. Bola to krásna bodka za úspešnou 
sezónou.“
Za vynikajúce športové výsledky a vzornú reprezentáciu 
klubu i mesta v jednotlivých kategóriách boli ocenení títo 
športovci: 

Jednotlivec do 19 rokov
1. Lukáš Klein, 
juniorský reprezentant SR v tenise
V roku 2015 bol ako najmladší hráč zaradený do programu 
prípravy vrcholových tenistov v Národnom tenisovom centre 
v Bratislave. Zvíťazil v 1. kole dvojhry vo Wimbledone a na US 
Open sa dostal do štvrťfinále štvorhry. 
Najvýraznejší úspech v roku 2015 dosiahol ako člen repre-
zentačného tímu, ktorý zvíťazil na letných Majstrovstvách 
Európy družstiev do 18 rokov vo Francúzsku. Toto víťaz-
stvo je o to cennejšie, že slovenskí juniori získali na ME tí-
mov zlato prvýkrát v ére samostatnosti Slovenska. V ankete 
Tenista roka 2015, v kategórii juniorov, sa Lukáš umiest-
nil na 2. mieste. Vo svetovom rebríčku juniorov figuruje na 
28. priečke.

Najlepší športovci nášho mesta sa stretli 25. februára v Redute. O tom, kto bude 
stáť na pomyselných stupňoch víťazov, rozhodovala deväťčlenná komisia. Vedenie 
mesta ocenilo najlepších jednotlivcov, kolektívy, trénera a udelilo aj osobitnú cenu 
Jánovi Kozákovi, trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie.

Foto: Miro Dibák
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UMELECKÁ
A MÓDNA
AGENTÚRA

20. ROČNÍK SÚŤAŽE

2016

NEVEREJNÝ VÝBER + KASTING MODELIEK A HOSTESIEK AGENTÚRY ŠTÝL

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

VYBRANÉ SÚŤAŽIACE BUDÚ SÚŤAŽIŤ O HODNOTNÉ CENY NA VEĽKEJ SHOW 17. 6. 2016
V SPIŠSKOM DIVADLE A MAJÚ MOŽNOSŤ UPLATNIŤ SA AKO MODELKY A HOSTESKY V AGENTÚRE ŠTÝL.

21. 4. 2016 (štvrtok) od 1500 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR

22. 4. 2016 (piatok) od 1500 hod. | SP. NOVÁ VES | HOTEL METROPOL

NEMUSÍŠ BYŤ NAJKRAJŠIA 
MÔŽEŠ BYŤ NAJLEPŠIA

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

KASTING

ZÁJAZD - EXOTICKÁ DOVOLENKAHLAVNÁ CENA
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SPRAVODAJSTVO

2. Tomáš Želikovský, plavecký talent Klubu plávania 
Sp. Nová Ves
Juniorský majster republiky. Na letných majstrovstvách Slo-
venska juniorov a seniorov v kategórii 50 m voľný spôsob 
bol prvý, v disciplíne 50 m motýlik tretí. Zo Zimných maj-
strovstiev Slovenska juniorov a seniorov na 100 m voľný 
spôsob priniesol bronzovú medailu v kategórii open, na 
100 m voľný spôsob a 100 m motýlik bol v kategórii junio-
rov druhý. V tej istej vekovej kategórii na 50 m voľný spôsob 
tretí. Na Grand Prix Poľska na 50 m voľný spôsob získal 
zlatú medailu, na 100 m voľný spôsob opäť zlato. Na Me-
dzinárodných majstrovstvách Rakúska v disciplínach 50 m 
a 100 m voľný spôsob stál na najvyššej priečke. Vo svojej 
kategórii za rok 2015 sa v Európskom rebríčku umiestnil 
v disciplíne 50 m voľný spôsob na ôsmej priečke, na 100 m 
voľný spôsob bol štvrtý.
3. Patrícia Garčarová, atlétka, 
odchovankyňa TJ Tatran Sp. Nová Ves 
Špecializuje sa na behy na krátke trate. Na Majstrovstvách 
Slovenska dorasteniek na 100 m získala striebro, za vý-
kon na 200 m trati získala bronz. Majstrovstvá Slovenska 
junioriek pre ňu priniesli prvé miesto na 100 i 200 metrov. 
Majstrovstvá sveta v kolumbijskom Cali znamenali pre ňu 
skúsenosti a umiestnenie na 35. priečke. Na Európskych 
hrách športovcov do 17 rokov získala 9. miesto v behu na 
200 m. V Halových majstrovstvách dorasteniek bola tre-
tia. Že patrí k atletickej špičke potvrdila prvým miestom na 
Mládežníckom mítingu, kde na 150 m vybojovala najvyššiu 
priečku. Zaútočila na žiacky halový rekord SR. Zaostala za 
ním len o 2 stotiny sekundy a obsadila 1. miesto v absolút-
nom poradí v tejto disciplíne.
4. Pavlína Hudáková, florbal, 
Športový klub FBK Kométa Sp. Nová Ves
Nositeľka titulu „Juniorka roka 2015“. Post útočníčky zastáva 
výborne v klube i reprezentácii. V extralige žien s družstvom 
vybojovala 4. miesto, pričom v štatistikách a kanadskom bo-
dovaní bola prvá so 140 bodmi. Na Majstrovstvách republiky 
junioriek s družstvom získala zlatú medailu. V extralige žien 
po základnej časti sezóny 2015/2016 je družstvo prvé aj jej 
pričinením, keď v kanadskom bodovaní získala 140 bodov. 
Reprezentovala na Majstrovstvách sveta žien vo Fínsku, kde 
bola vyhlásená za najlepšiu hráčku v zápase proti Holand-
sku. Svojimi výkonmi si vybojovala účasť v reprezentačnom 
výbere na Majstrovstvá sveta junioriek v Kanade. 
5. Petra Rusnáková, short track, 
Športový klub STEZ Sp. Nová Ves
Vo finále Európskeho pohára juniorov „ D“ za účasti 78 pre-
tekárok vo viacboji (predstavuje súhrn výsledkov 1 000 m, 
777 m a 500 m) získala 3. miesto, na 1 000 m bola tretia, 
na 777 m získala druhú priečku. V Európskom pohári junio-

rov „D“ kvalifikačná skupina Danubia v seriáli troch prete-
kov vo viacboji a konkurencii 31 účastníkov získala zlatú 
medailu. Z Pannonia Open konanom v Budapešti doniesla 
štyri zlaté medaily z disciplín: viacboj, 1 000 m, 777 m, 
500 m. Premožiteľov nenašla ani v Austrian Open & Styrian 
Open - Rakúsko v disciplíne viacboj 777 m. Na medzinárod-
ných Majstrovstvách Slovenska 2015 vo viacboji bola druhá 
a v disciplíne 777 m vybojovala 1. miesto.

Jednotlivec nad 19 rokov
1. Dana Klubertová, Kolkársky oddiel 
TJ Tatran Sp. Nová Ves 
Rok 2015 bol pre ňu mimoriadne úspešný. Účasť na Maj-
strovstvách Slovenska jednotlivcov - kategórii junioriek 
v disciplíne 2 x 120 HD pre ňu znamenala zlaté umiestnenie. 
V extralige žien s družstvom v kategórii 4 x 120 HD obsadila 
prvé miesto. Taktiež vystúpila na najvyšší stupeň na Maj-
strovstvách kraja v kategórii jednotlivcov - junioriek. V turnaji 
„TOP 12“ najlepších hráčok Slovenska podľa dosiahnutého 
priemerného výkonu v sezóne bola druhá. Slovenský kol-
kársky zväz ju ocenil ako jednu z najlepších hráčok sezóny 
2015. V roku 2015 reprezentovala na Majstrovstvách sveta 
žien v družstvách v Nemecku, kde sa družstvo umiestnilo 
na 10. mieste.
2. Jana Zemčáková, streľba, 
Klub spišských strelcov Sp. Nová Ves
Streľbe sa začala venovať pred dvoma rokmi. Vytrvalým tré-
ningom, húževnatosťou a cieľavedomou prácou sa rýchlo 
vypracovala medzi slovenskú špičku. Vo dvoch olympij-
ských disciplínach: „športová pištoľ 30 + 30“ a „vzduchová 
pištoľ 40“ bola v r. 2015 majsterkou kraja a v „športovej piš-
toli“ aj majsterkou Slovenska pre rok 2015. V 1. slovenskej 
lige získala zlato, taktiež príkladne reprezentovala Slovensko 
aj na medzinárodných súťažiach v Poľsku a Nemecku, keď 
si vystrieľala 1. miesto. 
3. Lenka Sroková, hokejistka, 
center Hockey club (OSY) Sp. Nová Ves
V ligovej súťaži má svoj podiel na vybojovaní titulu 2. vicemaj-
stra. V celkovom hodnotení ligového ročníka 2014/2015 
v 11 zápasoch vsietila 9 gólov a mala 7 asistencií. Aj preto 
sa stala druhou najproduktívnejšou hráčkou ligy. Ako repre-
zentantka na Majstrovstvách sveta žien v 1. divízii, skupine B 
vybojovala s družstvom postup do vyššej kategórie. Vo finá-
lovom zápase bola vyhlásená za najlepšiu hráčku.
4. Peter Slivovský, Compact 
- parašutistická skupina Sp. Nová Ves
Na svojom konte má bezmála 5 000 zoskokov, reprezen-
tant SR, vicemajster sveta z roku 1999, viacnásobný maj-
ster Slovenska, inštruktor a inšpektor parašutizmu, pilot, 
tandempilot a milovník oblohy - hlavne nad Spišskou No-
vou Vsou. Vo všetkých kolách Slovenskej ligy s disciplínou 

„presnosť pristátia“ obsadzoval bodované miesta a aj preto 
sa stal jej absolútnym víťazom za rok 2015. Dominanciu 
v tejto disciplíne potvrdil taktiež na Memoriáli Majstra športu 
L. Piatka a Compact Cup-e.
5. Peter Mlynarčík, Športovo-strelecký klub 
Rušňové depo Sp. Nová Ves
V slovenskej extralige v streľbe z rýchlopalnej pištole získal 
druhé miesto. Na Majstrovstvách Českej republiky medzi 
dvanástimi pretekármi vystrieľal zo vzduchovej štandardnej 
pištole striebro. O jeho výkonnosti vraví výsledok Sloven-
skej ligy, keď medzi 31 pretekármi získal 1. miesto v streľbe 
z rýchlopalnej pištole.

Kolektív 
1. Družstvo žien Kolkárskeho oddielu TJ TATRAN
Na Majstrovstvách Slovenskej republiky v súťaži družstiev 
v extralige žien družstvo v zložení Katarína Valigurová, Dana 
Klubertová, Lenka Tranová, Júlia Pramuková a Blanka Peš-
tová v disciplíne 4 x 120 HZ obsadilo 1. miesto. Slovenskú 
republiku v zahraničí reprezentovali 3 členky z domáceho 
družstva. K. Valigurová a D. Klubertová boli v TOP dvanástke 
najlepších hráčok extraligy. Družstvo trénuje Michal Valigura.
2. Futbalový klub Spišská Nová Ves - dospelí
V sezóne 2014/2015 vybojovali pre Spišskú Novú Ves po-
stup z III. ligy. Všetci chlapci boli herným i osobnostným 
prínosom. Významnú úlohu hral kapitán Karol Sedláček, 
ktorý počas celej sezóny podával výborné výkony. Vyrovna-
nosť brankárskej dvojice a súhra vytvorili predpoklady pre 
úspech družstva i v 2. lige. 
Pod vedením Branislava Ondáša s kolektívom zloženým vý-
lučne z vlastných odchovancov po jesennej časti je družstvo 
na 10. mieste. S počtom osemnástich strelených gólov zís-
kali 18 bodov v 18 zápasoch. Ako nováčik súťaže si družstvo 
vedie veľmi dobre. V jeho zostave sú zaradení hráči, ktorí 
ešte v minulej sezóne hrali za starší dorast. 
3. Športový klub FBK Kométa Sp. Nová Ves 
V extraligovej sezóne 2014/2015 družstvo obsadilo 
4. miesto. Má najproduktívnejší útok a v kanadskom bodo-
vaní sú jeho hráčky na prvých troch miestach. Družstvo žien 
z medzinárodného turnaja v Slavičíne prinieslo zlaté me-
daily. Členovia klubu pamätajú na prípravu a výchovu mlá-
deže. V regionálnej lige boli hráčky staršej prípravky štvrté, 
juniorky na prvom mieste. Po postupe na Majstrovstvá 
Slovenskej republiky mladšia prípravka obsadila 2. miesto 
a juniorky vybojovali zlato. Trénerom všetkých družstiev je 
Jozef Grega. 
Počas slávnostného večera boli ocenení aj zaslúžilí 
športovci Mgr. Milan Krempaský, Mgr. Irena Kovalčí-
ková, Mgr. Gustáv Krajči, PaedDr. Ján Olejník, Jaroslav 
Švarc, Štefan Vantroba a tréner Ľuboslav Gargula.

red

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTA SA DOČKALI 
ZASLÚŽENÉHO OCENENIA

Predstavitelia mesta sa 2. marca stretli s veľvy-
slancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného Írska na Slovensku Andrewom 
Garthom. 
Po slávnostnom prijatí v obradnej sieni Radnice 
sa vedenie mesta a vedúci jednotlivých oddelení 
stretli s jeho excelenciou na krátkom pracov-
nom stretnutí, kde si vymenili základné informá-
cie o možnostiach vzájomnej spolupráce medzi 
Slovenskom a Veľkou Britániou. 
Veľvyslanec vidí stále väčšie možnosti rozvoja 
v oblasti školstva, turistického ruchu a podnika-
nia: „Keďže sám pochádzam z regiónu, ktorý 
je od hlavného mesta vzdialený tristo míľ, 

chcem spoznávať východ Slovenska a jeho 
potenciál. Dôležité je urobiť prvý krok a ten 
vidím v intenzívnej spolupráci v oblasti cestov-
ného ruchu,“ uviedol Andrew Garth. 
Primátor Ján Volný zdôraznil, že naše mesto má 
vďaka poslancovi Adnanovi Akramovi svojho 
britského ambasádora viac ako dvadsať rokov 
a táto skutočnosť pomôže k lepšiemu pocho-
peniu a ďalšej spolupráci. 
„Dúfame, že jeho excelencia bude navštevo-
vať naše mesto častejšie a bude mať mož-
nosť spoznať jeho krásu i potenciál, a to nám 
umožní naštartovať spoluprácu s konkrétnymi 
výsledkami,“ skonštatoval J. Volný. (rep)

VEĽVYSLANEC VEĽKEJ BRITÁNIE 
PONÚKOL MESTU SPOLUPRÁCU

(dokončenie z 1. strany)

Poslanec mestského zastupiteľstva Adnan Akram, primátor Ján Volný 
a veľvyslanec Veľkej Británie a Severného Írska Andrew Garth.
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Poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi sa 
stretli na prvom tohtoročnom zasadnutí 17. marca 2016.
Prvým bodom programu bolo schválenie laureátov Ceny 
mesta Spišská Nová Ves za rok 2015. Tento rok nimi 
boli z 11 návrhov schválení MUDr. Oľga Pirochová, 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. a Gymnázium Školská 
ulica.
V ďalšom bode MsZ schválilo poskytnutie dotácií. Za-
tiaľ bolo schválené poskytnutie iba 1. časti dotácie pre 
tri najväčšie športové kluby - Hokejový klub Spišská 
Nová Ves - 16 250 €, Futbalový klub Spišská Nová 
Ves - 9 975 €, Basketbalový klub 04 AC LB Spišská 
Nová Ves - 9 800 €. Ďalšie dotácie športové kluby do-
stanú po schválení nového všeobecne záväzného naria-
denia, ktorým má dôjsť k zosúladeniu prijatého zákona 
o športe a prehodnoteniu doterajšieho systému prideľo-
vania dotácií mesta. Poslanci taktiež schválili dotáciu vo 
výške 2 000 € pre Občianske združenie Epeus na vyda-

nie monografie R. Kormošová a kol.: Gymnázium v Spiš-
skej Novej Vsi dávne, nedávne a súčasné.
Poslanci sa uzniesli na VZN č. 1/2016 o organizácií 
miestneho referenda na území nášho mesta. Keďže 
v Spišskej Novej Vsi nikdy v minulosti k vyhláseniu miest-
neho referenda nedošlo, doposiaľ VZN stanovujúce pod-
mienky priebehu referenda chýbalo. 
MsZ v troch prípadoch schválilo vyradenie nepotreb-
ného majetku mesta v správe základných škôl na 
Ul. Ing. O. Kožucha, Z. Nejedlého a na Lipovej ul. v cel-
kovej hodnote 39 559,30 €. 
Poslanci schválili aj štyri dodatky k zriaďovacím listi-
nám materských škôl a centra voľného času. Ma-
terskej škole na Slovenskej ulici zaniklo elokované 
pracovisko pri NsP, materským školám na Ul. Z. Nejed-
lého a na Stolárskej ulici pribudli detské jasle. Mestská 
inštitúcia CVČ Adam zmenila názov na Centrum voľného 
času a sídlo na Hutnícku 18 v Spišskej Novej Vsi. 

Hlavný kontrolór mesta Ing. Peter Biskup prítomných 
oboznámil so Správou o kontrolnej činnosti za rok 
2015. V minulom roku bolo do evidencie prijatých 
20 sťažností. Z nich bolo 12 neopodstatnených, 2 boli 
zhodnotené ako opodstatnené a týkali sa zrušenia nájmu 
hrobového miesta a vydania kolaudačného rozhodnutia, 
5 sťažností bolo odložených a pri jednej ešte plynie lehota 
vybavenia. Mestu bolo doručených 5 petícií. 
Najzaujímavejším bodom v rámci vysporiadania vzťahov 
k nehnuteľnostiam bol odpredaj nehnuteľností, o ktoré 
prejavili záujem dve obchodné spoločnosti. Ide 
o pozemky s výmerou 3 188 m2, ktoré sa nachádzajú 
v blízkosti sídliska Západ I. Záujem o ne prejavila 
spoločnosť Lidl Slovenská republika, v. o. s., ešte 
v roku 2015. Keďže táto spoločnosť k predmetným 
pozemkom nemala žiadne právo na prednostný prevod 
a o nadobudnutie vlastníctva k pozemkom tohto územia 

Voľby do NR SR sa konali 5. marca, v Spišskej Novej Vsi bola zaznamenaná 58,36 per-
centná účasť. Z 29 320 zapísaných voličov svoje volebné právo využilo 17 114. Z nich 
16 862 volilo priamo vo volebnej miestnosti alebo do prenosnej schránky. Svoje právo vo-
liť zo zahraničia využilo výrazne viac Slovákov ako pri posledných parlamentných voľbách. 
O voľbu poštou požiadalo 272 obyvateľov Spišskej Novej Vsi. Z tohto počtu 6 žiadostí ne-
obsahovali potrebné údaje pre odoslanie volebných materiálov. Ostatné boli spracované 
a obálky s volebným materiálom tak putovali do 23 krajín (Anglicko, Aruba, Austrália, Bel-
gicko, Cyprus, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Kanada, Luxembur-
sko, Malta, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, 
Taliansko, USA). Voľbu poštou nakoniec využilo 233 obyvateľov nášho mesta. V Spišskej 
Novej Vsi bolo nakoniec odovzdaných 16 924 platných hlasov. Voľby v okrese Spišská 
Nová Ves vyhrala strana Smer so ziskom 29,7 %, nasledovalo OĽANO - NOVA s 11,3 %, 
ĽS Naše Slovensko získala 10,1 %, stranu SaS volilo 9,7 %, SNS dosiahla 9,3 %, KDH 
8,3 %, Sme rodina volilo 7,1 % a stranu Sieť 6 % voličov. O parlamentnú stoličku zabojovali 
aj Spišskonovovešťania. Do parlamentu sa napokon dostalo 8 strán. A aj keď sa na ich kan-
didátkach nachádzalo niekoľko Spišskonovovešťanov, do Národnej rady SR sa nepodarilo 
dostať ani jednému z nich. AM
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Schválení boli laureáti Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2015. Dotácie športovým klubom budú poskytované po novom. Na sídl. 
Západ I pribudne obchodné centrum Lidl. V meste budeme mať ďalšiu materskú školu.

Voľby do NR SR 5. 3. 2016 – Spišská Nová Ves

Počet zapísaných voličov 29 320

Počet vydaných obálok 17 114

Počet odovzdaných obálok 16 862

Voľba poštou - počet 233

Počet platných hlasov 16 924

Účasť v % 58,36

 Názov politickej strany
Počet hlasov 
odovzdaných 

v Sp. Novej Vsi
SMER - sociálna demokracia 4 831
Sloboda a Solidarita 2 078
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) 1 906
Slovenská národná strana 1 726
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 1 565
SME RODINA - Boris Kollár 1 358
Kresťanskodemokratické hnutie 1 229
#SIEŤ 1 151
MOST-HÍD 458
Slovenská občianska koalícia 144
Strana zelených Slovenska 139
Komunistická strana Slovenska 111
Strana TIP 67
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 38
ŠANCA 29
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 21
VZDOR - strana práce 21
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia 20
PRIAMA DEMOKRACIA 15
Strana maďarskej koalície - Magyar Közösség Pártja 7
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník 4
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 4
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia  
- Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 2

Spolu 16 924

Nová architektonická štúdia rekonštrukcie Levočskej ulice 
a priľahlého priestoru medzi bytovými blokmi je vskutku lá-
kavá. Pod vedením Ing. arch. Magdalény Jánovskej ju 
1. marca predstavili vedeniu mesta a zástupcom pamiatko-
vého úradu. Nová štúdia počíta s navrátením historického 
charakteru tejto ulice, ktorá by mala byť pokračovaním ná-
mestia. Venuje sa aj komplexnej rekonštrukcii CVČ Adam, 
vytvoreniu nových parkovacích miest vo vnútri tohto objektu 
a novému charakteru celej budovy. Okrem priestoru viditeľ-
ného z Levočskej ulice sa architekti venovali aj komplexnej 
regenerácii priestoru medzi bytovými domami a tzv. Malým 
kostolom. Z tohto priestoru by sa mohlo v budúcnosti stať 
miesto oddychu, ktoré by vyhľadávali nielen miestni, ale aj 
návštevníci nášho mesta.
„Štúdia je prvým stupňom projektovej dokumentácie, 
slúži na prezentáciu zámeru a predbežné prerokovanie 

s dotknutými orgánmi. Je to teda projekt, ktorý má reálne 
parametre, ale nie je spracovaný detailne, aby zapraco-
vanie požadovaných úprav nebolo príliš nákladné. Po 
spracovaní a odobrení príslušnými orgánmi sa s návr-
hom oboznámi komisia komunálneho rozvoja a poslanci 
mestského zastupiteľstva. Štúdia rieši širšie územie, 
nielen regeneráciu Levočskej ulice. Vyžiadali si to mi-
nuloročné aktualizované Zásady ochrany pamiatkového 
územia spracované Krajským pamiatkovým úradom. 
Práve tieto poukázali na nedostatky negujúce pamiat-
kové hodnoty centrálnej pamiatkovej zóny. V štúdii je pre 
Levočskú ulicu navrhnutý spôsob dopravy, parkovania, 
pohyb cyklistov, peších, vstupy a prístupy do objektov, 
navrhnutá je vhodná zeleň a osvetlenie. Ďalej štúdia na-
vrhuje usporiadanie vnútro-blokového priestoru medzi 
Levočskou a Svätoplukovou ulicou, prehodnocuje par-

kovanie na Svätoplukovej a Gorazdovej a navrhuje rie-
šenie využitia budovy bývalého Centra voľného času. 
Realizácia bude určite prebiehať v niekoľkých etapách, 
ako prvá by sa mala realizovať Levočská ulica, v tomto 
roku podzemné vedenia a budúci rok finálne úpravy. 
Pripravenosť nám umožní žiadať dotačné prostriedky 
na ďalšie etapy,“ uviedla prednostka mestského úradu 
Ing. Jela Bednárová. (tom)

ARCHITEKTI PONÚKLI NOVÚ TVÁR 
LEVOČSKEJ ULICE A JEJ OKOLIA

(pokračovanie na 5. strane)
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Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov orga-
nizuje súťaž o Najkrajšiu knihu a propagačný materiál 
o Slovensku už deväť rokov súčasne s osvedčeným poduja-
tím Najkrajšie kalendáre Slovenska. Každoročne tak oslovuje 
všetkých tvorcov a vydavateľov, ktorí prostredníctvom tohto 
súťažného a výstavného podujatia môžu propagovať svoje pro-
dukty. Do súťaže sa mohli prihlásiť obrazové (fotografické), 
obrazovo-technické knihy, brožúry, prospekty, skladačky, le-
porelá, pexesá, ktoré vydali v posledných troch rokoch. Naj-
krajšie knihy o Slovensku budú vystavené spolu s najkrajšími 
kalendármi v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, 
potom budú putovať po vybraných mestách Slovenska, aby 
ich mohli obdivovať ľudia v rôznych kútoch našej republiky. 
Spišskú Novú Ves budú reprezentovať v tomto roku až 
štyri diela. 
Tentokrát sa okrem najkrajšieho kalendára môžeme po-
chváliť aj najkrajšou knihou. V kategórii Knihy o mestách sa 
monografia Dejiny mesta Spišská Nová Ves umiestnila na 
1. mieste. Publikáciu vydalo mesto v závere roka 2014 po nie-
koľkoročnej príprave. Pätnásť osobností pod vedením zosta-
vovateľa doc. PhDr. Ivana Chalupeckého spracovalo bohatú 
históriu mesta. Texty sú doplnené grafickými prvkami - repro-
dukciami archívnych listín, fotografiami, mapami, plánmi, kres-
bami, tabuľkami a pod. Kniha má 632 strán, 722 fotografií, 
2 614 poznámok, resumé v troch jazykových mutáciách (an-
glická, nemecká, maďarská), hmotnosť 3 kg. Celkové výdavky 

na vydanie publikácie v náklade 3 000 ks boli 78 000 eur. 
Vydanie monografie bolo realizované s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry SR (18 000 eur), Lesov mesta Spišská 
Nová Ves, s. r. o. (10 000 eur) a Youngstown Sister Cities 
(2 185 eur). Grafické spracovanie realizovala spoločnosť BSP 
magnetica. Tá istá spoločnosť je autorom i grafického spra-
covania tohtoročného víťazného kalendára Jozef Hanula 
inak, ktoré mesto vydalo v spolupráci s Galériou umelcov 
Spiša. „Už druhý rok v spolupráci s mestom sme mali mož-
nosť „prehrabať“ depozit a vybrať diela zo zbierok Galérie 
umelcov Spiša, ktoré priamo korešpondujú so Spišom. Ka-
lendár kresieb Jozefa Hanulu na rok 2016 je pre nás uni-
kátnou príležitosťou prezentovať diela, z ktorých sú mnohé 
deponované v skicároch mimo stálej expozície. Hanulovo 
majstrovstvo v kresbe je markantné: v kalendári dominujú 
aj jeho veľkoformátové štúdie aktov, ktoré patria k špičke 
tvorby z jeho tzv. mníchovského obdobia z konca 19. sto-
ročia. Priznám sa, že sme sa trochu pozastavili nad nosnou 
témou, ktorou sú mužské a ženské akty: spracovanie kalen-
dára ma presvedčilo, že krása tela v harmónii s dokonalou 
kresbou je pastvou pre oči bez ohľadu na akúkoľvek prudér-
nosť, keďže umenie nás prenáša do iluzórnych svetov do-
konalého fyzického i duševného sveta . Spomeniem, 
že Galéria umelcov Spiša spravuje vo svojich zbierkach 
72 malieb, kresieb, skíc a štúdií, ktoré ilustrujú vývoj Hanu-
lovej tvorby počas celého tvorivého obdobia, ďalších 265 
položiek obsahuje archívny fond z autorovej pozostalosti 
s prevahou skíc a návrhov k nástenným maľbám: žeby na 
ďalší kalendár?“ uviedla Lucia Benická, riaditeľka Galéria 
umelcov Spiša. Spišská Nová Ves tak obhájila nepísaný titul 
„Mesto s najkrajším kalendárom“. Tento rok sme dokonca 
získali ocenenie v kategórii miest nielen za 1. miesto s kalen-
dárom s kresbami Jozefa Hanulu, ale i za 3. miesto, na ktorom 
sa umiestnil kalendár s motívmi kresieb Emila Labaja. Grafické 
spracovanie tohto kalendára pripravila spoločnosť Progrup. 
Z dielne tejto spoločnosti je i víťazný kalendár Spišská Nová 
Ves v kategórii B9 Jednolistové kalendáre.
 Andrea Jančíková

prejavila záujem aj druhá obchodná spoločnosť, 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi na zasadnutí 
16. 12. 2016 rozhodlo o vyhlásení obchodnej 
verejnej súťaže (OVS) na ich predaj. V rámci vyhlásenej 
OVS boli mestu doručené dva súťažné návrhy, a to od 
Lidl Slovenská republika, v. o. s. a LABAŠ, s. r. o. 
Súťažnými návrhmi sa zaoberala komisia menovaná 
MsZ. Obaja účastníci uvedenej súťaže splnili všetky 
podmienky. V súťažných návrhoch záujemcovia uviedli 
nasledujúce špecifikácie - viď. tabuľka.
Na základe odporúčania vymenovanej komisie mestské za-
stupiteľstvo schválilo prevod vlastníctva pozemkov v pros- 
pech spoločnosti Lidl Slovenská republika, v. o. s. 
a uložilo víťazovi súťaže zabezpečiť aj výstavbu chodníka 

od križovatky pri budúcom novom OC až k hranici katastra 
obce Smižany.
Poslanci sa ďalej zaoberali po druhý raz žiadosťou 
manželov Fabianovcov, ktorí prejavili záujem o pozemky 
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OZ činnosti PZ SR v SNV
Doposiaľ neznámy páchateľ 14. 2. 2016 v čase 
okolo 19.30 hod. na Leteckej ulici lúpežne prepadol 
J. H. zo SNV, ktorý utrpel odreninu záhlavia. Vyšet-
rovateľ OKP OR PZ SNV v danej veci začal trestné 
stíhanie vo veci zločinu lúpeže.

17. 2. 2016 vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV za prečin 
útok na verejného činiteľa vzniesol obvinenie proti 
M. V. Ten 16. 2. 2016 v čase okolo 22.35 hod. me-
dzi ulicami Strojnícka a Kamenárska udrel policajta 
OO PZ SNV. K útoku došlo potom, čo ho policajt 
vyzval k preukázaniu totožnosti v rámci preverovania 
priestupku proti verejnému poriadku. 

Poverený policajt OO PZ v SNV začal trestné stíhanie 
a vzniesol obvinenie proti D. Ž. za prečin krádeže, 
ktorý 21. 2. 2016 o 16.30 hod. na Duklianskej ulici 
pristúpil zozadu k F. V., ukradol mu finančnú hotovosť 
a následne z miesta krádeže ušiel. Bezprostredne po 
spáchaní skutku bol zadržaný hliadkou polície OKP 
OR PZ v SNV.

Poverený policajt ODI OR PZ SNV z prečinu ohro-
zenia pod vplyvom návykovej látky obvinil M. M., 
ktorý 21. 2. 2016 viedol osobné motorové vozidlo 
po Mlynskej ulici v obci Smižany. Opakovanou dy-
chovou skúškou mu bola v dychu nameraná hodnota 
0,66 mg/l alkoholu.

Poverený príslušník ODI OR PZ SNV z prečinu mare-
nie výkonu úradného rozhodnutia obvinil M. S., ktorý 
1. 3. 2016 v čase o 6.50 hod. viedol osobné motoro-
vé vozidlo. Na Ulici Medza bol zastavený hliadkou PZ 
PMJ Košice. Vodič vozidla pri kontrole predložil všet-
ky doklady okrem vodičského preukazu, ktorý mu 
bol zadržaný. Menovaný sa na mieste podrobil dy-
chovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. 
M. S. riadil vozidlo aj napriek tomu, že rozhodnutím 
o priestupku ODI OR PZ SNV mu bol uložený zákaz 
činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 4 mesiace.

Podozrivý M. Š. zo SNV 9. 3. 2016 v čase okolo 
19.00 hod. na Ulici Fraňa Kráľa v byte obytného 
domu pristúpil k poškodenej M. Š., od ktorej si pý-
tal cigarety a peniaze, pričom jej vulgárne vynadal, 
dlaňami ju bil po hlave, slovne sa viackrát vyhrážal. 
K zraneniu poškodenej osoby nedošlo. U poško-
denej M. Š. svojím konaním vzbudil dôvodnú obavu 
o život a zdravie. Zadržaná osoba bola so súhlasom 
prokurátora OP umiestnená do CPZ. M. Š. bol obvi-
nený z prečinu nebezpečného vyhrážania a na zák-
lade príkazu sudcu bol eskortovaný do väzby v ÚVV 
Košice. 

Z činnosti MsP v SNV
Hliadka MsP riešila 15. 2. na Ul. Trieda 1. mája 
zistený priestupok proti verejnému poriadku, ktoré-
ho sa dopustil A. Š. Menovaný znečisťoval verejné 
priestranstvo odpadkami. Náprava zjednaná na 
mieste, priestupok bol riešený v kompetencii MsP.

Na základe telefonického oznámenia okoloidúceho 
občana našla hliadka MsP 15. 2. na Levočskej uli-
ci zaparkované OMV Suzuki s otvoreným oknom. 
Cestou OR PZ SNV bol zistený majiteľ vozidla R. F. 
Hliadka v mieste trvalého bydliska vyrozumela jeho 
manželku, ktorá vozidlo zabezpečila. K poškodeniu 
vozidla ani odcudzeniu osobných vecí nedošlo.

Hliadka MsP riešila 16. 2. na mestskom trhovisku 
zistené priestupky proti verejnému poriadku, ktorých 
sa nerešpektovaním dopustili R. G. a I. G. Menované 
konzumovali na verejnom priestranstve alkoholické 
nápoje. Náprava bola zjednaná na mieste, priestupky 
boli riešené v kompetencii MsP.

Hliadka MsP riešila 17. 2. na Zimnej ulici zistený 
priestupok, ktorého sa dopustil G. K. Menovaný 
parkoval motorovým vozidlom na vyhradenom parko-
visku pre ZŤP napriek tomu, že nešlo o vozidlo, pre 
ktoré bolo miesto vyhradené. Priestupok bol riešený 
v kompetencii MsP. 

17. 2. na základe doporučenej výzvy v rámci šetrenia 
priestupku sa na útvar MsP dostavil V. W. Podozrivé-
mu bolo preukázané, že 7. 2. 2016 na Koceľovej ulici 

SPRAVODAJSTVO

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA

Po piatich víťazstvách v súťaži Najkrajší kalendár Slovenska mesto získalo ďalšie ocene-
nia. Tentokrát sa okrem najkrajšieho kalendára môžeme pochváliť aj najkrajšou knihou.

MÁME NAJKRAJŠIU KNIHU 
I KALENDÁRE NA SLOVENSKU

Lidl SR, v. o. s. LABAŠ, s. r. o.

Ponúknutá kúpna cena: 367 000 € 239 000 €
Zastavaná plocha budúceho objektu: 1 975,8 m2 1 043 m2

Predpokladaný počet zamestnancov: 25 – 30 bez kvantifikácie

Počet státí pre motorové vozidlá: 97 32

Vyvolané investície:

nová križovatka, rozšírenie cestnej ko-
munikácie s navýšením jazdných pruhov, 
nové chodníky pre chodcov, všetko vo 
výške najmenej za 194 170 eur

cestné napojenie, detské ihrisko s lavič-
kami pre oddych: 
- bez kvantifikácie

(pokračovanie na 6. strane)

(pokračovanie zo 4. strany)
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pri preverovaní oznámenia o rušení nočného pokoja 
neuposlúchol výzvu hliadky MsP pri výkone svojich 
právomocí. Vec bola ukončená v blokovom konaní.

Na základe požiadania Okresného súdu Spišská 
Nová Ves 17. 2. hliadka zistila miesto, kde sa v sú-
časnej dobe zdržiava osoba, ktorej nebolo možné 
doručiť súdnu zásielku. Jednalo sa o J. Š., ktorému 
bola zásielka odovzdaná do vlastných rúk. Protipráv-
ne konanie zistené nebolo. 

Hliadka MsP na základe oznámenia 18. 2. bola vy-
slaná na Šafárikovo námestie, kde ženu ohrozoval 
nezabezpečený pes. Hliadka na mieste zistila, že 
M. R. napadol čierny pes, ktorého vodili na retiazke 
Rómovia. Tí pred príchodom hliadky z miesta odišli. 
Hliadka MsP následne na Leteckej ulici stotožnila 
osoby, ktoré viedli uvedeného psa. Išlo o M. P. a T. 
D. Obaja boli v značne etalizovanom stave, pričom 
uvádzali, že pes nie je ich. Vzhľadom k tomu, že išlo 
o agresívneho psa – kríženec pitbulla, bol na miesto 
privolaný pracovník SPOTZ, ktorý psa odchytil. Ná-
sledne bol odchytený pes prevezený na veterinárne 
vyšetrenie a umiestený do karantény. Poškodená 
bola hliadkou poučená o ďalšom postupe a taktiež 
jej bolo doporučené, aby absolvovala lekárske ošet-
renie. Vec je v štádiu šetrenia.

Hliadka MsP riešila 19. 2. na Sládkovičovej ulici 
priestupok, ktorého sa nerešpektovaním ustanovení 
zákona o ochrane nefajčiarov dopustil V. H. Meno-
vaný fajčil na zastávke MHD. Priestupok bol riešený 
v kompetencii MsP.

Na základe požiadania lekárky detského odd. ne-
mocnice s poliklinikou 24. 2. hliadka vyhľadala 
a zabezpečila privolanie sanitky RZP na prevoz ma-
loletého pacienta L. H. do nemocnice. U maloletého 
pacienta došlo k podozreniu, že trpí vážnym, život 
ohrozujúcim ochorením a matka maloletého sa vyhý-
bala transportu dieťaťa do nemocnice v Košiciach. 
Vec ukončená servisom.

2. 3. 2016 sa konala v zasadačke Mestskej polície 
v Spišskej Novej Vsi pracovná porada všetkých prí-
slušníkov zameraná na analýzu výkonov a činnosti 
za rok 2015, ako aj na stratégiu v roku 2016. Na 
porade vystúpil okresný prokurátor JUDr. Kokavec 
k aktuálnym problémom v legislatíve a súčinnostným 
vzťahom. JUDr. Papcúnová informovala prítomných 
o problémoch v správnom konaní a prejednávaní 
priestupkov. Na záver p. Dzurík zo školiaceho stre-
diska MsP Košice vykonal inštruktáž k taktike stre-
leckej prípravy. 

Hliadka MsP riešila 7. 3. 2016 na Ulici Jána Jánske-
ho pri NsP zistené priestupky vyplývajúce zo zákona 
o cestnej premávke, ktorých sa nerešpektovaním 
jeho ustanovení dopustili P. M., N. K., A. P., M. T., 
P. K. Menovaní parkovali motorovým vozidlom na 
chodníku, pričom nedodržali zákonom stanovenú 
voľnú šírku chodníka. Priestupky sa riešili v kompe-
tencii MsP.

Pri kontrole priestoru pred prevádzkou KTK 12. 3. 
na Levočskej ulici hliadka MsP zistila, že mladistvá 
osoba javila známky opitosti. Jednalo sa o K. H. Me-
novaný bol vyzvaný, aby sa podrobil dychovej skúške 
na zistenie alkoholu v krvi, čo dobrovoľne učinil. Dy-
chovou skúškou mu bolo namerané 0,39 mg/l alko-
holu. Vec bola oznámená vecne príslušnému orgánu. 
O zistených skutočnostiach bol vyrozumený zákonný 
zástupca, matka mladistvého, ktorá si ho osobne 
prevzala na útvare MsP.

Hliadka MsP na základe podnetu občana preve-
rovala 13. 3. na Ulici J. Wolkera odstavené vozidlo 
Renault Thalia, ktoré údajne dlhodobo parkuje na 
uvedenom mieste a zaberá verejné priestranstvo. 
Hliadka na mieste zistila, že vozidlo už nemá platnú 
EK ani TK od 11/2015, čím vozidlo nespĺňa tech-
nické podmienky zákona o cestnej premávke. Na 
mieste bola zhotovená fotodokumentácia, lustráciou 
bol zistený držiteľ uvedeného vozidla M. K., ktorý bol 
vyzvaný, aby najneskôr do 30 dní uvedené vozidlo 
odstránil z verejného priestranstva. 

v Novoveskej Hute. Na predmetných pozemkoch sa 
nachádzajú stavby v ich vlastníctve. K danej žiadosti 
MsZ schválilo zámer predaja pozemkov so zohľadnením 
osobitného zreteľa za kúpnu cenu 8 542,75 €. Na 
základe uvedeného oddelenie správy majetku mesta 
MsÚ zverejnilo zámer predaja pozemkov. Následne boli 
k tomuto zámeru mestu doručené písomné podnety, resp. 
požiadavky týkajúce sa časti predmetných pozemkov, 
a to od manželov Gondovcov, ktorí sú bezprostrednými 
susedmi žiadateľov. Tí žiadali o zriadenie vecného 
bremena pre zabezpečenie prístupu k zdroju pitnej vody. 
Na zasadnutí MsZ konanom 16. 12. 2015 bol materiál 
stiahnutý z rokovania s tým, že sa uskutoční osobná 
prehliadka veci poslaneckou komisiou priamo na mieste. 
Po uskutočnení osobnej prehliadky za účasti oboch 
dotknutých strán bolo MsZ odporúčané vylúčiť žiadané 
vecné bremeno. Poslanci však schválili žiadateľom 
odpredaj iba pozemkov so záhradou s rozlohou 352 m2. 
K schváleniu predaja sporných pozemkov, na ktorých sa 
nachádza dvor, nedošlo. 
S uplatnením inštitútu osobitného zreteľa MsZ schválilo 
predaj dvoch pozemkov nachádzajúcich sa v obci Hnil-
čík, a to s výmerou 47 m2 (dvor) a 124 m2 (domom zasta-
vaný pozemok) Jánovi Ľudvíkovi s manželkou, za celkovú 
kúpnu cenu vo výške 504,56 €.
Poslanci sa taktiež zaoberali žiadosťou Bohuša Kleina 
s manželkou o odkúpenie pozemkov s celkovou výmerou 
150 m2, zapísaných v k. ú. Hnilčík. Aj tu bol uplatnený oso-
bitný zreteľ, keďže ide o pozemok, na ktorom sa nachádza 
stavba vo vlastníctve žiadateľa a o pozemok funkčne spo-
jený so žiadateľovou stavbou. Predaj oboch pozemkov bol 
schválený za celkovú kúpnu cenu 1 244,56 €.
V troch prípadoch poslanci vyhoveli žiadosti majiteľov ga-
ráží, ktorí prejavili záujem o odkúpenie pozemkov nachá-
dzajúcich sa pod ich garážami v k. ú. Mlynky.
Za 5 253,56 € bol odpredaný pozemok o rozlohe 144 m2 
Ing. Rudolfovi Hozovi, ktorý má na pozemku na Nábreží 
Hornádu pod ZŠ Nad Medzou vybudovanú stavbu v stave 
pred kolaudáciou. 
MsZ rozhodlo o predaji dvoch pozemkov nachádzajúcich 
sa na Horskej ulici v Novoveskej Hute formou obchodnej 

verejnej súťaže. Minimálne ceny nehnuteľností boli sta-
novené vo výške 11 844,38 € za pozemok s výmerou 
790 m2 a 8 497,20 € za pozemok s rozlohou 495 m2.
Taktiež formou verejnej obchodnej súťaže mesto odpredá 
pozemky s výmerou 1 102 m2 nachádzajúce sa v extra-
viláne obce Hnilec za minimálnu cenu 1 442,93 €, ďalej 
stavbu - výrobnú budovu a pozemky s výmerou 215 m2 
a 86 m2 nachádzajúce sa v areáli Priemyselného parku 
na Drevárskej ulici v Spišskej Novej Vsi za cenu minimálne 
vo výške 13 840,76 €.
Schválený bol i predaj pozemkov s výmerou 23 m2 a 9 m2 
do výlučného vlastníctva Jána Pavlíka za celkovú kúpnu 
cenu 1 004,10 €. Menovaný zároveň odpredá mestu po-
zemok s výmerou 24 m2 za cenu 737,66 €, na ktorom sa 
nachádza chodník.
MsZ súhlasilo s uzavretím zmluvy o uzavretí budúcej 
zmluvy o zriadení vecného bremena v rozsahu 70 m2, na 
základe ktorej bude mať mesto povinnosť strpieť umiest-
nenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky do svojich po-
zemkov v prospech Viliama Frankoviča. 
Na záver marcových vysporiadaní vzťahov k nehnuteľnos-
tiam mestské zastupiteľstvo schválilo odkúpenie pozem-
kov nachádzajúcich sa pod stavbou mesta Spišská Nová 
Ves „Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej hati – Madaras“ 
s celkovou výmerou 225 m2 od PRAGA Cars, s. r. o., za 
celkovú kúpnu cenu 6 883,28 €. Zároveň tomu istému 
subjektu bol schválený za celkovú kúpnu cenu 6 974,00 € 
odpredaj pozemku s výmerou 228 m2 nachádzajúci sa 
v areáli bývalých kasárni, na ktorých je postavené oplote-
nie. Ide teda vlastne o usporiadanie vlastníctva pozemkov 
podľa faktického stavu užívania.
Po vysporiadaní nehnuteľností si poslanci MsZ vypočuli 
informácie z rokovaní jednotlivých komisií. 
Posledným bodom rokovania bolo odsúhlasenie zara-
denia Materskej školy sv. Maximiliána Kolbeho ako 
organizačnej zložky Spojenej školy sv. Maximiliána 
Kolbeho na Gaštanovej ulici do siete škôl a škol-
ských zaradení. 
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie po-
slancov a zvukový záznam nájdete na www.spisskanova-
ves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ.

Andrea Jančíková, Andrea Marchynová

Viacero úspechov spoločnosti Embraco Slovakia bolo dôvo-
dom, prečo sa 23. februára 2016 stretli predstavitelia mesta, 
štátnej správy a médií v tomto najväčšom výrobnom závode 
v Spišskej Novej Vsi. Štvrtý rok po sebe prekonala firma ročný 
objem výroby – vlani to bolo už 5,168 milióna kompresorov. 
Tržby spišskonovoveského závodu dosiahli 231 miliónov eur. 
Najväčší počet zákazníkov Embraca nájdeme za morom, ale 
aj v Turecku a západnej Európe. 
Novinky zaznamenal slovenský závod aj na pozícii 
generálneho riaditeľa. Doterajšieho Norberta Bratha 
vystriedal Giuseppe Daresta, ktorý je zároveň hlavou 
talianskeho závodu v Riva Presso Chieri neďaleko Turína. 
„Mojou úlohou je ešte viac zladiť a integrovať Embraco 
v Európe,“ uviedol G. Daresta. Norbert Brath bol nedávno 
ako prvý nebrazílsky manažér vymenovaný za globálneho 
riaditeľa pre výskum a vývoj v oblasti produktu. 
Rast spoločnosti potvrdilo aj otvorenie nového globálneho 
podporného centra v Košiciach, kde v súčasnosti zamestná-
vajú približne 40 ľudí a zabezpečujú kľúčové administratívne 
procesy v oblasti financií a ľudských zdrojov.
Giuseppe Darestu privítalo 2. marca vedenie mesta na sláv-
nostnom prijatí v obradnej sieni radnice. „Sme si vedomí 

významu spoločnosti Embraco, ktoré je v našom meste 
najväčším zamestnávateľom a dúfame, že takmer dvad-
sať rokov trvajúca úspešná spolupráca bude pokračovať. 
Novému generálnemu riaditeľovi želáme, nech sa mu náš 
región a mesto Spišská Nová Ves stanú druhým domovom 
a rovnako ako jeho predchodcom, ostane navždy v srdci,“ 
uviedol primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný. (tre)

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA

NOVÉHO GENERÁLNEHO RIADITEĽA 
EMBRACO SLOVAKIA PRIJALO 
VEDENIE MESTA

(dokončenie z 5. strany)
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YZonácia Národného parku Slovenský raj sa blíži do 
svojej záverečnej etapy. Na Správe národného parku 
v Spišskej Novej Vsi v pondelok 15. 2. podpísali gene-
rálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Milan Boroš so 
zástupcom pozemkového spoločenstva Les Tomášovce 
Michalom Bittšanským zmluvu o budúcej kúpnej zmlu-
ve. Ide o 81 hektárov lesov v národnej prírodnej rezervá-
cii Prielom Hornádu, čo je významná lokalita z hľadiska 
ochrany fauny a flóry. Štát odkúpi územie, na ktorom sa 
nachádza celoročne najnavštevovanejšie miesto v Slo-
venskom raji, Tomašovský výhľad. K podpisu zmluvy 
by malo dôjsť začiatkom júna, tak ako je to definované 
v nariadení vlády a podľa schváleného postupu Minister-
stva ŽP SR. Odkúpené pozemky tak prejdú pod štátnu 
ochranu prírody. Slovenský raj ročne navštívi až 600-ti-
síc turistov. Zonácia sa návštevníkov nedotkne. Do naj-
chránenejších častí parku bude i naďalej možný vstup 
po turistických chodníkoch. 

15. 2. v Dome MS videoprojekciou Ing. E. Kalafutovej 
a syna Branislava účastníkom priblížili život a dielo 
PaedDr. Miroslava Bielika. Ukážky z básnických zbie-
rok Nepatrný pohyb po naklonenej rovine (recitovali 
M. Findurová, M. Mašlárová), Čas je tichý posol mysle 
(L. Frankovič, M. Mašlárová, A. Wachterová s vnučkou 
Erikou). Prozaickú tvorbu z knihy Benátsky diptych pri-
blížila Ing. E. Kalafutová.

Galéria umelcov Spiša pripravila v stredu 17. 2. podve-
čer podujatie s názvom Orbis Pictus. Zámerom tohto 
projektu bolo sprístupnenie vybraných umeleckých žán-
rov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie. Počas 
večera sa uskutočnila komentovaná prehliadka dvoch 
výstav Papier Kole a medzinárodný výstavný projekt 
9 x 9 /Spiš - Spain. 

Na základe oslovenia Slovenskej spoločnosti sprievod-
cov cestovného ruchu sa Spišská Nová Ves 20. februá- 
ra 2016 po prvýkrát zapojila do akcie Svetový deň 
sprievodcov. Doteraz túto možnosť zviditeľnenia vyu-
žilo 19 miest zo všetkých oblastí Slovenska. Spoločne 
s Múzeom Spiša boli pre návštevníkov pripravené dva 
bezplatné výstupy na kostolnú vežu a taktiež prehliadka 
mesta. Túto ponuku využilo spolu 92 osôb. Na Sloven-
sku sa do uvedenej akcie okrem nášho mesta zapojili 
i Bratislava, Košice, Skalica, Liptovský Mikuláš, Košice, 
Martin, Nitra, Poprad, Šaľa, Trnava.

Počet návštevníkov, ktorí vystúpia na najvyššiu vežu 
Slovenska rastie. Kým v roku 2012 na ňu vystúpilo 
2 601 návštevníkov, v minulom roku ich bolo 4 392. Neo-
gotická 87-metrová veža farského Kostola Nanebovzatia 
Panny Márie je vďaka svojej výške od roku 2008 zapísaná 
do Knihy slovenských rekordov. Ľudí láka nielen výhľad, 
ale aj možnosť obdivovať päticu zvonov v najvyššie po-
loženej zvonici, pričom najstarší má viac ako 500 rokov. 
Návštevníci musia najprv zdolať 155 schodov, až násled-
ne na nich čaká výhľad nielen na celé mesto, ale aj okolitý 
Spiš, vychutnať si môžu aj panorámu Vysokých Tatier.

Stretnutie z cyklu Dvorné dialógy, ktoré organizuje kaž-
dý mesiac Múzeum Spiša, sa v stredu 24. 2. nieslo v du-
chu prezentácie nových kníh o obci Markušovce. 
Podujatie sa v poslednom období realizovalo v priesto-
roch Galérie umelcov Spiša, pretože budova Provinč-
ného domu (sídla múzea) je v rekonštrukcii. Dvorné 
dialógy sú cyklickým podujatím, ktoré sa organizuje už 
od roku 2013. Počas februárového podujatia sa pred-
stavili verejnosti dve publikácie, ktoré sú venované obci 
Markušovce. Publikácia prehľadne predstavuje vývin 
panstva Máriássyovcov od 13. storočia do prelomu 17. 
a 18. storočia. Jej záverečná časť sa venuje počiatkom 
najvýznamnejších pamiatok Markušoviec. Druhou pred-
stavovanou knihou bola publikácia Kaštieľ v Markušov-
ciach, ktorú vytvoril kolektív autorov na čele s riaditeľ-
kou múzea Zuzanou Krempaskou.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) 
schválilo 22. 2. vznik nových elokovaných pracovísk. 
V Spišskej Novej Vsi pôjde o súčasť Strednej odbornej 
školy. Žiadosť o zaradenie elokovaných pracovísk do 
siete škôl a školských zariadení od 1. septembra musí 
ešte schváliť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. V obci Rudňany a Bystrany by tak mali od 
nového školského roka vzniknúť elokované pracoviská 

Mesto Spišská Nová Ves má v súčasnosti 82 detských ih-
rísk. Každoročne mesto vynakladá nemalé finančné pros-
triedky na údržbu, opravu ihrísk či nákup nových hracích 
prvkov. V tomto roku má mesto vyčlenené finančné zdroje 
vo výške 13 300 eur. „Vzhľadom na vek zariadení je fi-
nančná náročnosť na údržbu z roka na rok vyššia. Vyčle-
nené finančné prostriedky sa minú všetky, väčšina z nich 
ide na údržbu a kúpu poškodených prvkov. Veľkú časť 
údržby mesto zabezpečuje prostredníctvom vlastných 
zamestnancov zo strediska ručného čistenia. Pride-
lené finančné prostriedky sa v prípade nutnosti môžu 
navýšiť cez zmenu rozpočtu“, uviedol vedúci oddelenia 
komunálneho servisu MsÚ Ing. Juraj Sad, PhD. V súčas-
nosti má mesto spracovanú Koncepciu správy a údržby 
detských ihrísk na roky 2016 – 2020. Hlavnou prioritou 
je vytvorenie jedného centrálneho detského ihriska 
na každom sídlisku a konsolidácia ostatných ihrísk. 
Koncepcia bola predložená 3. 3. 2016 na rokovaní ko-
misie komunálneho rozvoja, ktorá dokument odporúčila 
predložiť aj mestským výborom. Uvažuje sa aj o oploco-
vaní detských ihrísk. „Oplocovaním detských ihrísk sa za-
oberáme. Je potrebné zvážiť všetky pre a proti a taktiež 
finančné nároky (typ materiálu, výška, povrchová úprava 
oplotenia, atď.). V prípade oplocovania detských ihrísk 
bude realizácia prebiehať postupne na etapy. V prvom 
rade by boli oplotené centrálne detské ihriská,“ dodal 

Juraj Sad. Dobrou správou je, že v roku 2016 pribudne 
na jednom zo sídlisk prvé centrálne ihrisko. Tou horšou 
je, že i napriek kontrole ihrísk dochádza permanentne k ich 
poškodzovaniu. „V pondelok pracovníci skontrolujú pre-
liezky, dotiahnu uvoľnené matky na skrutkách, prídu väč-
šie deti, ktoré presahujú povolený váhový limit na daný 
prvok a opäť je všetko uvoľnené a môžeme doťahovať 
znova,“ dodal vedúci oddelenia. Detské ihriská kontrolujú 
pravidelne, minimálne raz týždenne. O poškodení ihriska 
informuje buď mestská polícia, alebo samotní rodičia. Ih-
riská poškodzuje nielen mládež, ktorá sa po večeroch na 
týchto miestach stretáva, ale poškodzujú ich aj deti nepri-
spôsobivých občanov. 
V roku 2012 si v súťaži „Vyhrajte pre svoje mesto nové 
detské ihrisko“ so spoločnosťou Oriflame obyvatelia pre 
seba vysúťažili nové detské ihrisko. Počas dňa mohli ob-
čania svojím podpisom podporiť naše mesto. Spišská Nová 
Ves vyhrala v kategórii veľkých miest so 6 881 podpismi 
nové ihrisko v hodnote 6 000 eur. Ihrisko na sídlisku Vý-
chod prešlo aj estetickou zmenou vďaka podujatiu Graf-
fity Spiš, ktoré sa konalo v roku 2012. Sprejeri vytvorili na 
betónových prvkoch ihriska detské motívy, ktorými ihrisko 
skultúrnili. V súťaži o detské ihrisko Žihadielko, ktorá bola 
vyhlásená spoločnosťou LIDL sme už úspešní neboli. Naše 
mesto bolo prehlasované väčšími mestami. 

Andrea Marchynová

DETSKÉ IHRISKÁ PO NOVOM

Prostredníctvom webu sa potenciálny návštevník dostáva do 
prvého kontaktu s mestom. 
Pre mnohých je podstat-
ným sprostredkovateľom 
obrazu a identity mesta. 
A keďže sa návštevník 
často rozhodne práve 
podľa prvého dojmu, či 
na stránke zostane alebo 
z nej odíde, website mar-
keting je v rámci pro-
pagácie mesta a akcií 
realizovaných mestom 
jedným z kľúčových pro-
duktov. „Pre aktualizá-
ciu sme sa rozhodli 
z dôvodu, že stará ver-
zia sekcie Návštevník už nespĺňala kritéria, ktoré 
by mala moderná stránka obsahovať. Od 
jej spustenia v roku 2007 sa v oblasti 
website marketingu udialo veľmi veľa 
zmien. Stará stránka už nepôsobila 
príťažlivo a ani profesionálne. Snažili sme sa 
o splnenie mnohých kritérií, no podstatnými pre nás 
boli dôveryhodnosť webu, atraktívny grafický návrh a pre-
hľadné spracovanie,“ uviedla Andrea Jančíková, vedúca 
kancelárie primátora. V dnešnej dobe je veľmi dôležitá i sa-
motná prístupnosť stránky čo najširšiemu spektru verejnosti 
a ich softwarovému vybaveniu, ide hlavne o responzívnosť 
stránky (responzívny web je taký, ktorý sa vie automaticky 
prispôsobiť zariadeniu, na ktorom je zobrazený). Toto rieše-
nie prináša so sebou veľké množstvo výhod, no vytvorenie 
takejto webstránky je časovo náročnejšie ako klasická verzia. 
„Jednou z hlavných výhod tohto riešenia je, že môžeme 
zvýrazňovať prvky, ktoré sú pre užívateľov na konkrétnom 
zariadení dôležité. V opačnom prípade vypustiť tie, ktoré 
dôležité nie sú,“ dodala A. Jančíková.
Snahou tvorcov a kolektívu pracovníkov kancelárie primátora 
bolo zabezpečiť jednoduchú a intuitívnu použiteľnosť, ako aj 
rozdelenie informácií pre rôznych návštevníkov, napr. s deťmi, 
adrenalínu, dobrodružstva alebo kultúry chtivých... Ďalším 
cieľom bolo upozorniť na komplexnú, ale i jedinečnú ponuku, 

ktorú mesto a jeho 
okolie ponúka, sa-
mozrejme s cieľom 
podnietiť premenu 
potenciálneho náv-
števníka na skutoč-
ného. K tomu by malo 
pomôcť aj video To-
máša Valiguru, ktoré 
sa na stránke tiež na-
chádza. 
„Oslovili sme všetky 
subjekty pôsobiace 
v cestovnom ru-
chu, ponúkli sme 
im možnosť prezen-
tácie kvalitnými fo-
tografiami. Žiaľ, ani 

po mnohých našich 
urgenciách sme od niektorých ne-
dostali podklady dodnes. Ide hlavne 
o gastronomické subjekty. Preto nie-

ktoré z nich na stránke ani v súčasnosti 
nenájdete,“ uviedla Jana Barbuščáková z Tu-

ristického informačného centra.
Nakoľko webstránka je „živý“ elektronický dokument, ne-
môže byť nikdy hotová. Z toho vyplýva, že sa na nej síce už 
veľa urobilo, ale ešte veľa urobiť musí. Vyžaduje si to per-
manentnú aktualizáciu, dopĺňanie informácií. Pribudnú ešte 
praktické informácie, mapy, jazykové mutácie. Na stránke sú 
k dispozícii obľúbené virtuálne prehliadky mesta i pamiatok. 
„Niektoré ešte plánujeme doplniť. Nepodarilo sa nám za-
tiaľ natočiť katolícke kostoly, no rokujeme s pánom deka-
nom a predpokladáme ich doplnenie v priebehu mesiaca 
apríl,“ dodala na záver A. Jančíková.
Stránka sa stále nachádza v druhej testovacej fáze, sleduje 
sa jej správanie v dôsledku vplyvu denného užívania. Cena 
za dodanie aktualizovanej sekcie Návštevník bola vysúťažená 
vo výške 9 600 €. Dodávateľom je spoločnosť BSP Magne-
tica. Ide o tú istú spoločnosť, ktorá v roku 2007 vyrobila celú 
stránku www.spisskanovaves.eu. 
 KP

PREZENTÁCIA MESTA NA WEBE
Spišská Nová Ves pozýva návštevníkov do mesta prostredníctvom aktualizovanej a zmo-
dernizovanej sekcie Návštevník web stránky www.spisskanovaves.eu.
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Y Strednej odbornej školy v Spišskej Novej Vsi. Vzdeláva-

nie má prebiehať predovšetkým pre žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, ktorí neukončili úspešne 
základnú školu. Im je určené štúdium v prevažnej miere 
v dvojročných učebných odboroch, vďaka ktorým majú 
možnosť získať nižšie stredné odborné vzdelanie. Ide 
o odbory praktická žena, stavebná výroba, spracúvanie 
dreva, poľnohospodárska výroba, strojárska výroba, vý-
roba konfekcie a lesná výroba. 

22. 2. sa už po päťdesiatykrát stretli milovníci poézie. 
22 básní Vojtecha Mihálika recitovali Ing. P. König, 
J. Gavlák, A. Wachterová, L. Frankovič, B. Tauberová, 
Mgr. N. Hrabuvčinová, Ing. V. Kubovčíková, M. Findu-
rová, Z. Veisenpacherová i študenti z Gymnázia na Škol-
skej ulici, P. Špaková, P. Štark M. Geletka a M. Bača. 

Vo výstavných priestoroch Spišského osvetového stre-
diska otvorili 25. 2. fotografickú výstavu Železná cesta 
stratená v Slovenskom raji. Malebná krajina v obci 
Stratená (okres Rožňava) sa stala v septembri minulého 
roka miestom stretnutia neprofesionálnych fotografov. 
Počas troch dní zachytili zberatelia pekných snímok 
život ľudí v ich tradičnom prostredí a krásy národného 
parku. Výsledky svojej práce prezentujú fotografi na 
uvedenej výstave. 

26. a 27. 2. sa MO MS vedený Mgr. J. Prochotskou 
zúčastnil celoslovenských osláv 120. výročia naro-
denia Jozefa Cígera-Hronského vo Zvolene. Mgr. P. 
Cabadaj priblížil život i dielo a premietol film Osud plný 
trpkosti, kde pracoval ako asistent réžie. V parku Ľ. Štú-
ra odhalil predseda MS s primátorkou Zvolena bustu 
od akademického sochára J. Kulicha a v divadle J. G. 
Tajovského program pokračoval okrem iných, krajskými 
víťazmi Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera-Hronského.

Mladí dobrovoľní hasiči odštartovali halovú sezónu. 
Štrnáste pokračovanie súťaže O putovný pohár primáto-
ra mesta Spišská Nová Ves pritiahlo predposlednú feb-
ruárovú sobotu 27. 2. do centra Spiša štrnásť družstiev. 
Deväťčlenné kolektívy zápolili v troch disciplínach – šta-
fete 9 x 35 m, štafete dvojíc a uzlovej štafete. V kategórii 
dievčat dominovali Danišovce, medzi chlapcami dvíhala 
ruky nad hlavu Šuňava. 

K doterajším osobným železničným dopravcom pribud-
ne štvrtý. Súkromná spoločnosť Arriva Service začala 
v sobotu 5. marca jazdiť na trati z Prahy do Trenčína 
cez Vlársky priesmyk a späť. Od 28. 2. došlo na trati 
k ďalším zmenám. Štátna Železničná spoločnosť Slo-
vensko bude naďalej prevádzkovať 5 rýchlikov, ktoré 
zaviedla 18. 1. po zastavení prevádzky IC vlakov. Ďalší 
dopravca Leo Express predĺžil vlak zo Spišskej No-
vej Vsi do Prešova a zároveň pridal nový vlak na trati 
Prešov – Košice. Spoločnosť zrušila vlak Spišská Nová 
Ves – Praha, ten je však nahradený novým párom vlakov 
Košice – Prešov a Prešov – Praha. 

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi otvorila 2. 3. 
tohtoročnú výstavnú sezónu prezentáciou deviatich slo-
venských výtvarníkov, ktorí budú na jeseň vystavovať 
v partnerskej španielskej galérii. Výstava s názvom 9 x 9/
Spiš – Spain je súčasťou medzinárodného výmenného 
programu, ktorého cieľom je konfrontácia súčasnej špa-
nielskej tvorby so slovenskou výtvarnou scénou. Názov 
výstavy 9 x 9 symbolizuje počet výtvarníkov, ktorí sa na 
projekte zúčastňujú, a teda deväť Španielov verzus deväť 
Slovákov. Výstava je reflexiou deviatich umelcov pri hľa-
daní spojenia medzi ich ľudskou prirodzenosťou a vesmí-
rom. Verejnosti bude prístupná do 22. 5.

7. 3. sa uskutočnilo v Koncertnej sieni Reduty tradičné 
podujatie s názvom Veľká noc prichodzí. Únia žien, 
okresná organizácia, Dom Matice slovenskej, Spišské 
osvetové stredisko, Mestské kultúrne centrum, Zák-
ladná umelecká škola a Hotelová akadémia v Spišskej 
Novej Vsi pripravili pre Spišskonovovešťanov predveľ-
konočné stretnutie rodín. Na jednom mieste tak diváci 
načerpali inšpiráciu k téme Veľkej noci. 

Vyšetrovanie tragickej leteckej nehody v Sloven-
skom raji, ktorá sa stala v júli 2015, polícia ukončila. 
Závery znaleckého dokazovania potvrdili, že technický 
stav vrtuľníka nebol príčinou tragédie, ale podpísal sa 
pod ňu ľudský faktor. Príčinou pádu vrtuľníka bol kontakt 

Prvý marcový týždeň sa v Spišskej knižnici uskutočnil už 
17. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských 
knižníc s mottom: Knižnice pre všetkých. Cieľom 
tohto podujatia je už tradične pozitívne zviditeľňovanie 
slovenských knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích 
inštitúcií, ale aj vzbudenie záujmu o čítanie kníh. Spišská 
knižnica si pre svojich návštevníkov počas tohto podujatia 
pripravila zaujímavé aktivity, zamerané najmä na detských 
čitateľov. Pre deti 4. ročníka Špeciálnej základnej školy 
knižnica pripravila aktivitu s názvom Budkáčik a Dubkáčik, 
zameranú na čítanie s porozumením. V priestoroch 
knižnice sa tiež uskutočnila informačná výchova s názvom 
Deti deťom, ktorá bola určená žiakom 2. ročníka základnej 
školy zo Smolníka a žiakom 3. ročníka Základnej školy 
Ing. O. Kožucha. „Pre pedagógov slovenského jazyka 

a literatúry prvého a druhého stupňa základných škôl si 
knižnica pripravila už tretie stretnutie v rámci projektu 
Dajme čítaniu dlhodobú pridanú hodnotu. Lektorkou 
tohto stretnutia bola dlhoročná režisérka košického 
rozhlasového štúdia RTVS Hana Makovická“, uviedol 
riaditeľ Spišskej knižnice Jozef Lapšanský. Informačná 
výchova s názvom Ako sa rozprávky poplietli bola určená 
materským školám z Odorína a Spišských Tomášoviec. 
Pre deti materských škôl bola tiež pripravená celomestská 
súťaž v prednese poézie a prózy s názvom Mám básničku 
na jazýčku. Návštevníci mali okrem bohatého programu 
tiež možnosť nahliadnuť do priestorov knižnice a získať 
odpustenie poplatkov za upomienky či bezplatný prístup 
na internet. 
 Michaela Adamčíková

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

V stredu 9. marca popoludní sa naplnila prednášková sála Ga-
lérie umelcov Spiša na prasknutie. Išlo o 32. časť podujatia 
Dvorné dialógy, ktoré organizuje Múzeum Spiša. Pozornosť 
verejnosti tento krát vzbudila nová kniha Klauzy v Sloven-
skom raji zostavená publicistom (a spoluautorom) Jánom 
Petríkom. Odborníci aj nadšenci tejto časti národného parku 
spomínali na časy, kedy žili Klauzy čulým životom. 
Autorsky do publikácie prispeli okrem Jána Petríka aj RNDr. 
Anna Leskovjanská, František Miháľ a PhDr. Marián 
Soják, PhD. Ján Petrík uviedol knihu stručnou prezentá-
ciou. Publikácia sa postupne venuje prírodným špecifiká-
ciám miesta, dejinám vodného diela, jaskyniam v okolí, ale aj 
spolku priateľov Klauzy, ktorý desiatky rokov rozvíjal v známej 

lokalite svoju činnosť. Poslední z členov tohto spolku oboha-
tili stretnutie svojimi spomienkami, tie nechýbajú ani v samot-
nej knihe – ku komplexnému pohľadu prispeli Jozef Antoni, 
Ladislav Radvanec aj Peter Špic. Organizátorov potešila vy-
soká účasť a vyzdvihli skutočnosť, že v posledných rokoch 
pribúda stále viac historických publikácií vydaných v našom 
meste a viažucich sa k dejinám regiónu. „Som rád, že naše 
mesto mohlo publikáciu o Klauzoch podporiť, podobne, 
ako sa snažíme spolufinancovať každú významnú knihu 
o našom meste i jeho okolí. Autorom diela gratulujem a te-
ším sa na ďalšie zaujímavé diela, ktoré obohatia poznanie 
našich dejín,“ dodal jeden z gratulantov, primátor mesta Ján 
Volný. (rep)

NOVÁ KNIHA O KLAUZOCH NAPLNILA 
GALÉRIU ZVEDAVCAMI I PAMÄTNÍKMI

V minulom roku navštívilo Zoologickú záhradu v Spišskej No-
vej Vsi rekordných 95 550 návštevníkov. Brány zoo sa po 
27-krát opäť otvoria 20. apríla. Novinkou je nový výbeh 
pre medvede hnedé, ktorého výstavba sa začala v septem-
bri 2015. V polovici mesiaca december boli stavebné práce 
úspešne ukončené. Vďaka dobrému počasiu pribudli v mi-
nulom roku aj chodníky, ktoré boli naplánované až na tento 
rok. Na medvedinec bolo vyčlenených 48-tisíc eur. Náklady 
boli hradené z rozpočtu zoologickej záhrady a príspevkov 
donorov. Stavbu vyrobili z umelého kameňa, ktorý pôsobí 
prírodne. Medvedinec ešte zmení svoj vzhľad so zlepšujú-
cim sa počasím. K objektu pribudne výsadba zelene a vodo-
pády, z ktorých bude voda tiecť cez celý výbeh medveďov. 
Okrem nového výbehu pre medvede sa v zoo plánujú aj ďalšie 
zmeny. Pribudnúť by mal aj most, ktorý by mal viesť ponad 

jazero a mal by spojiť pavilón Aquaterra s ostatnou časťou 
ZOO, nové sociálne zariadenie pre zdravotne postihnutých, 
ako aj prebaľovací kútik pre rodiny s deťmi. Návštevníci uvidia 
aj nové prírastky kôz kamerunských a z Čiech dovezú tri 
Ary modrožlté a kriticky ohrozené jaštery Dvojjazyčníky 
haitské. K samičkám opičiek Tamarín pinčí pribudne sam-
ček. „Ešte pred otvorením prídu 16. apríla dobrovoľníci zo 
spoločnosti Embraco a členovia Združenia rodičov a pria-
teľov diabetických detí Spišiačik, aby nám pomohli upraviť 
areál. Zároveň prebehne prvá adopcia zvierat. Žiaci Spo-
jenej internátnej školy so zrakovým postihnutím z Levoče 
slávnostne odhalia prvé z 25 pripravovaných tabuliek po-
pisu zvierat v braillovom písme,“ uviedla Jana Dzuriková, 
riaditeľka zoo. 

Andrea Marchynová

MEDVEDE SA DOČKALI

Územný plán mesta Spišská Nová Ves zahŕňa cyklotrasu 
na Nábreží Hornádu od roku 2000 ako verejnoprospešnú 
stavbu. Navrhovaná časť cyklotrasy pri Šestnástke je sú-
časťou nadregionálnej cyklotrasy označenej ako Spišská 
cyklomagistrála č. 014. 
Je zakomponovaná do koncepcie Kostrová schéma cyk-
lotrás KSK a máp cykloregiónu Spiš vydanou oblastnou 
organizáciou cestovného ruchu v rokoch 2012 a 2013.
Projektová dokumentácia stavby sa spracovávala v rokoch 
2010 - 2011, postupne v stupňoch pre územné a stavebné 
konanie. Súčasťou dokumentácie je aj hydraulický posu-
dok s určením hladiny Hornádu na 100-ročnú vodu. Výrub 
stromov rieši samostatný stavebný projekt SO 04 - Sadové 
úpravy vrátane dendrologického hodnotenia drevín a urče-
nia ich spoločenskej hodnoty. Na základe týchto podkladov 
mesto v decembri 2015 žiadalo o výrub drevín, o čom infor-
movalo na svojej webovej stránke 18. 12. 2015. Okresný 
úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné pro-
stredie, vydal rozhodnutie o výrube stromov 30. 12. 2015 
s riadnym označením jednotlivých drevín. Toto rozhodnutie 

pojednáva o konkrétnych drevinách s určením presných 
termínov, kedy je možné výrub vykonať. Zároveň určuje 
podmienky náhradnej výsadby, jej termínov a počtu – 
dvojnásobok. Mesto pri spracovaní podkladov pre verejné 
obstarávanie stavby počíta s trojnásobkom náhradnej vý-
sadby, čo predstavuje počet takmer 180 drevín. 
Objednávka na výrub stromov vzhľadom na termíny určené 
v rozhodnutí bola vystavená 11. 2. 2016. K výrubu drevín 
došlo 18. 3. 2016, zatiaľ len časti III podľa projektovej 
dokumentácie, teda medzi ulicami Letecká – Gorkého, 
nakoľko v tomto roku je plánovaná táto etapa. Mesto v mar-
covom vydaní Informátora zverejnilo článok o výstavbe cyk-
lotrasy, kde okrem iného informovalo aj o potrebe výrubu 
drevín.
Napriek týmto verejnosťou citlivo vnímaným nepopulárnym 
opatreniam chce mesto poskytnúť občanom ucelený sys-
tém cyklotrás v smere východ – západ, ktorý by mal nad-
väzovať na plánované pokračovanie cyklotrás susedných 
obcí a prepojiť tak naše mesto s turisticky významnou lo-
kalitou Slovenského raja.  

VÝRUB STROMOV – VYSVETLENIE
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V stredu 6. januára 2016 zasadla odborná porota 3. ročníka 
komiksovej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl 
z Českej Republiky a Slovenska CZ.Komiks.15. Z celko-
vých 39 súťažných prác vybrala tri najlepšie z Českej repub-
liky a tri najlepšie zo Slovenska.

Študenti zo Slovenska, ktorým sa táto súťaž otvorila prvýkrát, 
zaslali do súťaže 23 prác. Z tesného súboja vyšla víťazne 
Ema Lavríková z Gymnázia na Javorovej ulici v Spišskej No-
vej Vsi s komiksom Prečo je na svete bieda.
Ema (1. miesto za SR) a Kamila Pokorná (1. miesto za ČR) 
vycestovali koncom januára na najväčší európsky festival ko-
miksu do francúzskeho mesta Angouleme.
A ako to videla Ema? „Výhra v tejto súťaži bola pre mňa veľ-
kým cieľom. Po tom, čo mi oznámili, že som prvá a poletím 
do Francúzska na najväčší a najstarší komiksový festival 
v Európe, som so slzami v očiach behala po izbe a ra-
dosťou až do príletu do Angouleme. Angouleme je staré 
a krásne mestečko na juhu Francúzka. Dlhá komiksová 
tradícia sa tu zachováva dodnes a týmto festivalom žije 
doslova celé. V pavilónoch umiestnených všade v meste 
sa nachádzajú najúspešnejší vydavatelia a každému, kto 
má záujem, niečo nakreslia. Na festivale som strávila iba 
4 dni, ale bolo to nezabudnuteľné a odniesla som si odtiaľ 
aj nové inšpirácie.“  Mgr. Monika Sedláková

TALENTOVANÁ EMA ZÍSKALA ZLATO 
NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI
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Yrotorových listov s drôtmi elektrického vedenia. Nikto 
z členov posádky pri nehode nebol pod vplyvom žiad-
nych látok, ktoré by mohli ovplyvniť myslenie a konanie 
v čase záchranného letu. 

Výstavná miestnosť Spišského osvetového strediska 
privítala 3. marca 2016 filmových nadšencov z regiónu 
Spiša a širšieho okolia na 24. ročníku regionálnej súťaž-
nej prehliadky neprofesionálneho filmu Cineama 2016. 
Dvojhodinová filmová nádielka priniesla animované, do-
kumentárne, minútové filmy, ale aj videoklip. Porotcovia 
udelili prvé miesto Peterovi Leškovi a Štefanovi Bartkovi 
za dokumentárny film Najstarší zvonár v Hnilčíku. Druhé 
miesto získala Laura Kočanová s animovaným filmom 
Úlet. Tretiu priečku obsadila Alžbeta Kulichová s animo-
vaným filmom Pod šapitó.

Prvú časť maturity na Slovensku skladalo 45 358 žia-
kov zo 726 stredných škôl. Čakalo ich 17 druhov testov 
podľa predmetov a úrovní, 15 zvukových nahrávok pre 
testy z cudzích jazykov. V utorok 16. marca maturantov 
čakal test zo slovenčiny, v stredu 17. 3. povinný cudzí 
jazyk, vo štvrtok 18. 3. matematika. V piatok si napísali 
žiaci na príslušných školách test z maďarského a ukra-
jinského jazyka a literatúry. Zmenou oproti minuloročnej 
maturite je predĺženie času na riešenie testov zo sloven-
ského, maďarského a ukrajinského jazyka a literatúry 
z 90 na 100 minút a z matematiky zo 120 na 150 minút. 
Ďalšia novinka sa dotkne žiakov bilingválnych štátnych 
škôl. Približne 2 000 žiakov absolvuje 13. apríla 2016 
generálnu skúšku z druhého cudzieho vyučovacieho 
jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti. Súčasní štvr-
táci si tak overia vedomosti, no ich spolužiaci z tretích 
ročníkov už túto skúšku vykonajú ako ostrú v školskom 
roku 2016/2017. Výsledky budú známe 4. mája 2016. 
Náhradný termín externej časti a písomnej formy inter-
nej časti maturitnej skúšky bude 12. – 15. apríla 2016. 
Opravný termín 6. – 9. septembra 2016.

Členovia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na 
Slovensku v SNV sa 25. 2. 2016 stretli na hodnotiacej 
členskej schôdzi. Zhodnotili svoju činnosť za rok 2015. 

Známy spisovateľ a fotograf Milan Čarňanský sa roz-
hodol pozrieť na významné medzníky histórie Spišskej 
Novej Vsi svojim objektívom a najvýznamnejšie udalosti 
pretavil do obrazovej metafory. Ak chcete prežiť dejiny 
mesta skrz jeho umelecké fotografie, navštívte dufart 
(chodbu) kaviarne eLAra na Letnej 34.

Historický most v Novoveskej Hute je symbolom tejto 
mestskej časti. Po jeho dokončení si vyžaduje ochranné 
prvky. Mesto v návrhu na dokončenie mosta ponúklo 
viaceré varianty zábradlia. Jeho podoba mala dve ver-
zie, a to buď kamenného v štýle pôvodnej stavby, alebo 
inštalácia kovového zábradlia, ktoré by tiež rešpektovalo 
pôvodnú stavbu. Pamiatkari v prípade historického mos-
ta vybrali murovanú verziu zábradlia. 

Priaznivcov korčuľovania pozval Športový klub Ferčekov-
ce s podporou Mestského výboru č. 3 v sobotu 27. 2. na 
karneval na ľade. Ľad, korčule, pomôcky na zlepšenie 
korčuľovania, deti v maskách a dobrá nálada sa ozývali 
klziskom, na ktorom sa vyšantili deti i dospelí a spríjem-
nili si tým poslednú februárovú sobotu. Deti sa na ľade 
stretli s rozprávkovými postavičkami Maťkom a Kubkom, 
súťažili o titul najkrajšia, najoriginálnejšia, najkreatívnej-
šia maska, pochutnali si na voňavých šiškách a sladkom 
čaji. Návštevníci, ktorí využili krásne slnečné počasie, si 
pochutnali na ovarovej polievke, škvarkách, jaterniciach, 
pečených klobáskach či rebrách. 

Oddelenie komunálneho servisu MsÚ zabezpečuje oplo-
tenie stanovíšť so zbernými nádobami na komunálny 
odpad pre zvýšenie čistoty v okolí zberných nádob aj 
v prípade nepriaznivého počasia. Do konca marca boli 
oplotené tri stanovištia na Hutníckej ulici, jedno na Zá-
močníckej ulici a na Komenského ulici dve stanovištia.

Aj v tomto roku pokračuje modernizácia verejného 
osvetlenia, realizuje sa výmena starých stĺpov za nové 
pozinkované. Doplnené boli aj tri svetelné body pri Ma-
terskej škole na Ul. P. Jilemnického a dva svetelné body 
pri lávke ponad Hornád podľa požiadavky mestského 
výboru. Osadený a napojený do sústavy verejného 
osvetlenia bol aj stĺp osvetľujúci malý podjazd.

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

Mesto SNV má štyri svetelné križovatky, navyše všetky 
ideálne na jednom ťahu. Prejazd nimi je napriek tomu 
problematický, stojíte na každej z nich. Najmä, ak sa pri-
pájate na 1. križovatku z Elektrárenskej. Pripojí sa mesto 
SNV k ostatným mestám EÚ a vytvorí takzvanú zelenú 
vlnu a pomôže tak znížiť emisie CO, hlučnosť a opotre-
benie áut? Ďakujem.

www.odkazprestarostu.sk, Juraj, 18. 1. 2016

Posledné úpravy na svetelnej signalizácii boli vykonané 
v zmysle projektu spracovaného odborne spôsobilou oso-
bou v roku 2012. Úpravy boli zrealizované v zmysle požia-
daviek a schválenia dopravného inšpektorátu, s cieľom 
posilnenia vedľajších smerov, najmä od obchodnej zóny 
a sídliska Mier, a úpravy priechodov pre chodcov na hlavnej 
križovatke Letná - Školská. Synchronizácia je navrhnutá 
v hlavnom smere Východ - Západ. Synchronizácia z ved-
ľajšieho smeru z Elektrárenskej na Štefánikovo námestie 
z toho dôvodu nie je možná a zrejme by narušila pôvodný zá-
mer synchronizácie v smere V-Z. K zlepšeniu by mohlo dôjsť 
zrušením svetelnej signalizácie na priechode pre chodcov 
na Štefánikovom námestí, čo je však vzhľadom na bezpeč-
nosť chodcov momentálne neprípustné. Ďalšie úpravy budú 
riešené až v štádiu zriadenia svetelnej signalizácie na križo-
vatke Elektrárenská - Rázusova. 

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

Chcela by som sa spýtať na dokončenie chodníka pre 
peších na Nábreží Hornádu (od COOP-u smerom na 
Mier). Bývame tu už desať rokov a doteraz sa nič neuro-
bilo - chodník vyskladaný z panelov je nebezpečný, trčia 
z neho železné časti. Okrem toho tento breh Hornádu 
je veľkým smetiskom, nakoľko tu absentujú odpadkové 
koše (aby neskončili v Hornáde, treba ich tam umiestniť 
napevno) a zamestnanci upratovacej firmy tento breh ne-
čistia (iba chodník). Ani otvorené kontajnery obchodnej 
siete COOP neprispievajú k estetickému vzhľadu chod-
níka (zdržiavajú sa tam bezdomovci a večer popíjajúci 
mladiství). Nemohol by si tento obchod kontajnery za-
mykať?

ww.odkazprestarostu, Viera, 6. 3. 2016

V tomto roku plánujeme na opačnom brehu Hornádu s rea-
lizáciou časti Hornádskej cyklotrasy, predpokladáme, že sa 

tento úsek stane vyhľadávaným miestom aj na peknú pre-
chádzku. Keďže je spomínaný chodník ozaj frekventovaný 
a v ozaj zlom stave, naplánujeme jeho opravu v budúcom 
roku.
Čo sa týka košov: Po ukončení jarného čistenia mesta, ktoré 
momentálne prebieha, budú osadené 2 koše na komunálny 
odpad. Údržbu brehov má na starosti Správa povodia Hor-
nádu a Bodvy, mesto napriek tomu dalo neporiadok na 
brehu 10. 3. 2016 pozbierať. Ohľadom uzamykania veľ-
kokapacitných kontajnerov sme Vašu pripomienku odoslali 
spoločnosti COOP Jednota. Zatiaľ nám ich stanovisko ne-
poskytli. 

Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

...To je fajn, čo všetko bolo opravené, ale zamysleli ste sa 
ako veľmi sú stromy dôležité?... 

 EH, e-mail, 11. 3. 2016

Ďakujem Vám, že ste mi napísali. Môžem Vás ubezpečiť, že 
za každý strom, ktorý musel byť v posledných rokoch od-
stránený pre zlý zdravotný stav, či z iných technických prí-
čin, boli vysadené minimálne dva nové stromy. Okrem toho 
prebieha v meste výsadba stromov podľa schváleného 
plánu, aby v budúcnosti „nestáli v ceste“ plánovaným pro-
jektom. Veľkú pozornosť venujeme obnove „dožívajúcich“ 
stromov, postupne zeleň omladzujeme, aby aj v budúcnosti 
boli v meste zdravé stromy. 
Výstavba niektorých objektov, medzi ktoré patrí aj občanmi 
dlho očakávaná cyklotrasa na nábreží Hornádu, mimo-
chodom v územnom pláne mesta je  schválená už od roku 
2000, sa, žiaľ, nevyhne aj nevyhnutnému výrubu. Všetko 
to podlieha prísnemu povoľovaciemu procesu príslušných 
úradov a v prípade povolenia aj už spomínanej náhradnej 
výsadbe dvoj-trojnásobného počtu stromov. Možno je chy-
bou, že o tej už verejnosť nie je dostatočne informovaná. 
Pre Vašu informáciu uvádzam koľko stromov a okrasných 
kríkov bolo na mestských pozemkoch vysadených len v po-
sledných štyroch rokoch: 2012: 200 stromov a 556 krí-
kov, 2013: 173 stromov, 826 kríkov, 2014: 134 stromov 
a 204 kríkov, 2015: 42 stromov a 610 kríkov. Teda len za 
posledné štyri roky bolo v meste vysadených minimálne 
550 nových stromov a 2 200 okrasných kríkov, ďalších 
300 stromov v rámci projektu Zelená stromom a viac 
ako stovka pri nákupnom centre Madaras.
Chcem Vás ubezpečiť, že aj údržbe zelene a výsadbe no-
vých stromov venujeme náležitú pozornosť. Stromy, ktoré 
teraz vysádzame, budú v plnej kráse skrášľovať naše mesto 
v budúcich desaťročiach.

Ján Volný, primátor mesta
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Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti, 
zberateľské predmety a predmety minulých čias.

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

e–mail: spisskaburza@szm.sk

Spišská burza starožitností a kuriozít 2016
23. 4. * 21. 5. * 25. 6. * 23. 7. * 27. 8. * 24. 9. * 22. 10.

Školský rok 2015/2016 sa v Gymnáziu na Školskej ulici 
v Spišskej Novej Vsi nesie v znamení osláv 150. výročia 
prvej maturitnej skúšky. Prvé „kolo“ osláv sa uskutočnilo 
v októbri 2015. Medzinárodného workshopu sa zúčastnili 
štyri partnerské školy a súčasťou bol zaujímavý program 
najmä pre študentov. Súbežne prebiehali na pôde školy 
besedy s jej úspešnými absolventmi. Trinástku zaujímavých 
stretnutí so zaujímavými ľuďmi uzavrel profesor Jaroslav 
Fabian – fyzik, ktorého prácu pozná európsky vedecký 
svet.
Na 11. marec pripravili gymnazisti – študenti, učitelia a ve-
denie školy slávnostnú akadémiu. Spišské divadlo sa zapl-
nilo hosťami z regiónu, zo Slovenska i z Európy. Súčasťou 
akadémie bol krst reprezentačnej publikácie Gym-
názium dávne, nedávne a súčasné, ktorú zostavila 
profesorka gymnázia pani Ružena Kormošová spolu 
s autorským tímom. Knihu pokrstili bývalí riaditelia školy 
– manželia Komárovci a pán Mucha. Veľký potlesk sprevá-
dzal všetkých, najmä však pána Muchu, ktorý sa ako riadi-
teľ zúčastnil aj osláv storočnice školy! Publikáciu si budete 
môcť zakúpiť v Turistickom informačnom centre na Letnej 
ul. 49 v SNV.
Čerešničkou na torte sa stalo divadelné predstavenie 
Novoveskí študenti. Realizačný tím oprášil dnes už his-
torický text a na scéne sa predstavili okrem študentov aj 

herci, ktorí hrali v hre aj pred päťdesiatimi rokmi (Vojtech 
Tkáč, Miroslav Semeš), primátor nášho mesta Ján Volný či 
riaditeľ školy Jozef Kačenga. Okrem premiéry sa predsta-
venie hralo nasledujúci deň pred vypredaným hľadiskom 
ešte dvakrát. 
12. marca sa škola otvorila všetkým, ktorí chceli nahliad-
nuť do jej priestorov – záujemcom o štúdium, ich rodičom 
a učiteľom a aj bývalým absolventom. Boli ich stovky. A stre-
tli sa aj abiturienti, ktorí školu ukončili pred päťdesiatimi 
rokmi. Bolo úžasné sledovať všetky generácie, ktorých 
spojila ich škola.
Ak by sme chceli uviesť všetky prívlastky osláv jubilea školy, 
nestačil by nám priestor, ktorý v našom mesačníku máme. 
Uvedieme aspoň tie najvýstižnejšie: boli dôstojné, boli vý-
nimočné, boli originálne. Také, aké patria škole so vzácnou 
tradíciou, dlhovekosťou a výbornou súčasnou kondíciou.
Želať si môžeme len množstvo ďalších úspešných rokov, 
skvelých študentov a učiteľov a zároveň sa môžeme tešiť na 
záverečnú časť osláv, ktoré sa uskutočnia v júni.
Hodnotenie a bilancovanie našej Stopäťdesiatky znamená 
aj poďakovanie všetkým, ktorí sa príprav a realizácie 
zúčastnili. Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým pedagógom, 
zamestnancom a priateľom školy, rodičom, sponzorom 
a partnerským školám.
 Jozef Kačenga, riaditeľ školy

STOPÄŤDESIATKA GYMNÁZIA 
NA ŠKOLSKEJ

Spišské divadlo ponúklo v stredu 24. 2. návštevníkom pre-
miéru inscenácie Život nie je divadlo. Komorná divadelná 
hra vznikla podľa poviedky Marek Marek jednej z najvýznam-
nejších poľských autoriek Olgy Tokarczuk. Pre Spišské di-
vadlo ju naštudoval jeho režisér Peter Palik, ktorý stojí za 
úspechom inscenácií Jánošík alebo pravda je len jedna či 
Rysavá jalovica. Najnovšia inscenácia Život nie je divadlo 
rozpráva silný životný príbeh človeka vyrastajúceho na poľ-
ských lazoch. Tlmočí jeho vnútorné pocity, osudové rany 
i drobné životné radosti, ktoré mu dávajú nádej a silu žiť. 
„Divadelná inscenácia Život nie je divadlo významne pro-
filuje prebiehajúcu divadelnú sezónu Spišského divadla, 
ktorá je koncipovaná ako slovanská sezóna. Režisér Pe-
ter Palik spojením netradičných výrazových prostriedkov 
tradičného divadla, bábkového divadla a výtvarnej zložky, 
vytvoril originálny javiskový tvar, ktorému dominujú skvelé 
herecké kreácie Martina Juríčka a Petry Kriváčkovej 
v postavách Eduarda a Ženy“, tvrdí Emil Spišák, riaditeľ 
Spišského divadla. Organickou súčasťou inscenácie sú aj 
Martinom Geišbergom zhudobnené básne legendárneho 
poľského disidentského básnika Edwarda Stachuru, ktoré 
dávajú inscenácii sugestívne poetické čaro. AM

SLOVANSKÁ 
SEZÓNA V DIVADLE 
POKRAČUJE

12. ročník Seniorských  
majstrovstiev mesta v plávaní

 16. apríl 2016 (sobota)
 Krytá plaváreň v Sp. Novej Vsi

ORGANIZÁTORI: Mesto Spišská Nová Ves,  
STEZ - Správa telovýchovných zariadení, Plavecký seniorsky klub
ÚČASTNÍCI: Občania mesta, ktorí majú záujem o plavecký šport  

a preverenie svojich plaveckých schopností.
KATEGÓRIE: muži a ženy podľa veku

A - od 30 do 39 r. (ročník nar. 1977 - 1986)
B - od 40 do 49 r. (ročník nar. 1967 - 1976)

C - od 50 do 59 r. (ročník nar. 1957 - 1966)
D - od 60 r. (ročník nar. 1956 a skôr)

DISCIPLÍNY:
50 m voľný spôsob - muži a ženy, 100 m prsia - muži a ženy, 200 m voľný spôsob - muži

PROGRAM: 
8.00 - 9.00 h prezentácia a rozplávanie; 9.00 - 11.00 h preteky podľa disciplín; 

11.00 h vyhodnotenie a ocenenie umiestnených pretekárov
Účastníci pretekov majú vstup na plaváreň zdarma. Na vašu účasť sa tešia organizátori.

Tohtoročný 

SPIŠSKÝ TRH 
sa uskutoční  

14. - 17. 7. 2016
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ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
 Grantový program ZŠ, Ing. O. Kožucha 11 

V roku 2015 vyhlásila Základná škola, Ing. O. Kožucha 11 
v Spišskej Novej Vsi po prvýkrát vo svojej histórii svoj vlastný 
grantový program „Od slov k činom“. V 1. ročníku tohto 
grantového programu podporuje projekty zamerané na odstrá-

nenie pasivity zo života tried, na aktívny prístup k vlastnému kolek-
tívu, na zvyšovanie kolektívneho ducha, prvkov vzájomnej podpory a vytváranie 

príležitostí pre vzájomnú pomoc. V rámci programu škola prerozdelila 600 eur. Maximálna 
výška podpory na jeden projekt je 200 eur. O podporu sa v grantovom programe mohli 
uchádzať triedne kolektívy, neformálne skupiny aktívnych žiakov tried (min. počet 5 
žiakov). Grantový príspevok je určený na materiálne a organizačné výdavky, ktoré priamo 
súvisia s plánovanými aktivitami. Uzávierka prijímania projektov bola 31. 12. 2015. Aktivity 
projektov sú naplánované od 1. februára do 31. mája 2016.  

 Úspechy na krajskej olympiáde v nemeckom jazyku
V piatok 11. februára 2016 sa v Košiciach konalo krajské kolo olympiády v nemeckom ja-
zyku, kam postúpili víťazi okresných kôl. V silnej konkurencii 11 okresov košického kraja sa 
nestratili ani žiaci nášho mesta. V kategórii 1C pre germanofónnych žiakov sa umiestnil na 
1. mieste Patrick Lorko zo ZŠ Ing. O. Kožucha a v kategórii 1A pre žiakov 5. až 7. ročníka 
sa na 3. mieste umiestnila Šarlota Viola Kleknerová zo ZŠ Hutnícka ulica. Víťaz postupuje 
na celoštátne kolo v Bratislave.

 Netradičný február 
V utorkové ráno pred Popolcovou stredou sa Základnou školou Lipová 13 začala šíriť fa-
šiangová nálada. Škola nevyzerala ako škola, ale ako rozprávková krajina so stovkou posta-
vičiek od výmyslu sveta. Pri prechádzaní sa po chodbách školy ste mohli stretnúť princezné, 
bojovníkov, policajtov, strigy, superhrdinov, športovcov, čarodejnice, zvieratká ... A viete, aká 
je súvislosť medzi palacinkami a Popolcovou stredou? Palacinky - najobľúbenejšie jedlo na 
svete, majú svoj deň. Oslavujú ho deň pred Popolcovou stredou. Ich obľúbenosť je v ich 
rýchlej a jednoduchej príprave, sladkej chuti, tajomnom naplnení. Aj preto sviatok palaciniek 
slávili i na ZŠ Lipovej 13. Štvrtáci svojim spolužiakom vo všetkých oddeleniach školského 
klubu upiekli chutné, nadýchané a lahodné palacinky naplnené jahodovým lekvárom alebo 
nutelou. Chutili výborne. 

 Zelená škola 
Aj v tomto školskom roku sa Základná škola Z. Nejedlého zapojila do programu Zelená 
škola. Kolégium zelenej školy tvorené žiakmi, učiteľmi a rodičmi si pre nasledujúce dva roky 
trvania vybralo tému Zelené obstarávanie a úradovanie. Jednou z prvých aktivít bol Deň 
zelenej školy. V tento deň žiaci pracovali striedavo na tvorbe nových výrobkov z odpadu, na 
propagačných plagátoch a na environmentálnom akčnom pláne. 
(https://www.youtube.com/watch?v=bI-XwY9uIXw)

 Ako na finančnú gramotnosť 
Priestory ZŠ Komenského ul. sa premenili na prevádzku banky. Všetci žiaci sa zapojili do 
školskej hry, ktorej úlohou bolo preveriť teoretické a praktické vedomosti z finančnej gra-
motnosti. Hra pozostávala z niekoľkých častí. Teoretické vedomosti využili prakticky na troch 
stanovištiach, kde uskutočňovali zaujímavé finančné transakcie. Na začiatku hry každá trieda 
dostala 20 komien (nová školská mena), ktorými buď zaplatili za nesplnené úlohy alebo ich 
získali za splnenie úloh. V ďalšej časti žiaci vypracovali projekty na zadané témy. Za správnu 
realizáciu projektu trieda získala max. 10 komien. V závere hry „hlavní zamestnanci banky“ 
(žiaci 9. ročníkov) prevzali projekty a triednu kasu. Každý žiak víťaznej triedy získal žolíka, 

ktorý si môže uplatniť len raz, pri skúšaní. Ak nebude dostatočne pripravený, vytiahne žolíka 
a má odpustenú zlú známku. 

 Pán Mrkvička zaujal detskú pozornosť knihami
29. februára 2016 sa v Základnej škole na Hutníckej ulici konala šnúra 6-tich podujatí 
s Tiborom Hujdičom alias pánom Mrkvičkom, autorom relácie „Detská knižnica“ 
o kvalitných knihách pre deti a mládež vysielanej v Slovenskom rozhlase, propagátorom 
čítania detí a deťom, lektorom seminárov pre knihovníkov o práci s detským čitateľom 
a seminárov pre učiteľov o čitateľskej gramotnosti. Deťom vždy predstaví príbehy z knihy 
a v najnapínavejšej chvíli skončí s tým, že ak chcú vedieť ako to skončí, musia si knihu dočítať. 
Ďalšia skupina diskutovala o hodnotách na tému pravda a lož. Vyvrcholením šnúry podujatí bol 
miniseminár pre učiteľov: Adam v škole sedel, abecedu vedel, čítať sa nenaučil - o čitateľskej 
gramotnosti pre učiteľov prvého a druhého stupňa ZŠ. 

 Teoretici ZUŠ idú ďalej
22. februára 2016 sa v priestoroch ZUŠ na Ul. J. Fabiniho konalo krajské kolo vedomostnej 
súťaže v hudobnej náuke - Hnúšťanský akord 2016. Súťažili trojčlenné družstvá zo štyroch 
miest Košického kraja: Michaloviec, Košíc, Medzeva a, samozrejme, aj Spišskej Novej Vsi. 
V súťaži ide o celkom náročné sumarizovanie vedomostí z oblasti hudobnej teórie, dejín 
hudby, sluchovej analýzy či logického myslenia. Súťaž je postupová. Družstvá sa museli 
postupne prebojovať cez školské, okresné až po krajské kolo, z ktorého iba 1. miesta po-
stupujú do celoslovenského kola v Hnúšti. Pán učiteľ Dvorský sa podujal na neľahkú úlohu. 
Už od septembra svedomito pripravoval po víkendoch, cez prázdniny, po vyučovaní tri troj-
členné družstvá. A tak naša ZUŠ mala v krajskom kole zastúpenie vo všetkých kategóriách. 
Družstvo v zložení - C. Vojtila, Z. Mackovjaková, L. Leskovjanská vybojovalo víťazstvo 
v B kategórii. V kategórii A a C sa naše družstvá umiestnili na 2. mieste. V ďalších dvoch 
kategóriách sa na 1. mieste umiestnili družstvá ZUŠ Michalovce. 

 Na Cirkevnom gymnáziu Štefana Mišíka sa na začiatku marca udiala veľká zmena. 
Keďže doterajšia p. riaditeľka odchádza venovať sa materským povinnostiam, vo výbero-
vom konaní sa novou pani riaditeľkou stala PaedDr. Mária Macková, ktorá bude školu 
riadiť po ďalšie roky. 
Krásny týždeň strávili študenti vo Vysokých Tatrách na lyžiarskom výcviku. Ubytovaní v prí-
jemnom hoteli v Tatranskej Štrbe si výborne zalyžovali na zjazdovkách na Štrbskom plese 
a zdokonalili sa v tomto zimnom športe pod odborným vedením p. uč. Petra Hamráka.

 Informatická Javorka
V olympiáde z informatiky na krajskom kole zaznamenali skvelý úspech v podaní Jána 
Gerčáka, ktorý sa po náročných programátorských úlohách podelil o zlatú priečku spolu 
s ďalším študentom gymnázia z Košíc. Súťaže – iBobor a Hodina kódu sú celosvetové 
on-line aktivity, ktorých cieľom je zvýšiť záujem študentov o informačno-komunikačné tech-
nológie, ale hlavne programovanie. Študenti Javorky sa aj tento rok zúčastnili súťaže ako 
jedni zo 66 842 účastníkov z celkovo 982 škôl. Výsledky súťažiacich boli vyhodnotené cez 
výšku dosiahnutého percentilu. V prime 8-ročného gymnázia zahviezdila Ivana Grešová 
percentilom 96, v sekunde bodoval Filip Pavlík s percentilom 99, v kvarte Lívia Bukšárová 
s percentilom 96, v sexte opäť Ján Gerčák s percentilom dokonca 100 a v oktáve Ivana 
Frankovičová s percentilom 90. V „Hodine kódovania“ uspel už rovnako spomenutý Filip 
Pavlík získaním celosvetového certifikátu úspešného riešiteľa súťaže. Úspech zavŕšili chlapci 
Zenitom v programovaní, kedy v krajskom kole Ján Gerčák a Štefan Pružinský obsadili 
pekné 4. miesto. V kategórii Webdesign sa náš tím Štefan Pružinský a Dominik Joppa 
umiestnil ako 4-tí najlepší v Košickom kraji.

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves 
na školský rok 2016/2017 sa bude realizovať v termíne 

od 2. mája do 31. mája 2016.
Miestom na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do vyššie uvedených materských 
škôl (zoznam viď www.ssz.snv.sk) je každá materská škola. V materských školách sú 
zverejnené podmienky prijatia. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy vydáva 
v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školy. Správa školských zariadení

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA  
A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY 

Palackého č. 1, 811 02 Bratislava 
Prečo študovať na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave?

• VŠ bola prijatá za člena EUA a signatárov Veľkej Charty Bolonskej univerzity
• škola s druhým najnižším školným v SR

• študenti dostávajú štipendiá: sociálne a motivačné  
(prospechové a mimoriadne)

Je tu možnosť študovať na detašovanom pracovisku
 v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI , študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA.

Pri podaní prihlášky do 30. 4. 2016 zľava z poplatku  
za zimný semester vo výške 10 %.

Prihlášky odoslať na adresu:  
VŠZaSP sv. Alžbety, P. O. Box 104, 810 00 Bratislava 

Informácie - tel. č. 0911 104 940, resp. Zimná ul. 48, SNV
Ďalšie informácie nájdete na www.vssvalzbety.sk

...Načo mi je taká sloboda, v ktorej žije vrah i samovrah, múdry pije spolu  
s bláznami, obraz dejín múti pred nami, kriví váhy na jazýčku váh?  

Načo mi je taká sloboda, ktorá neuznáva zákony... (M. Lajčiak)

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

vás pozývajú na stretnutie s poéziou

MILANA LAJČIAKA
18. 4. 2016 o 15.30 hod.  

v Spišskej knižnici, Letná ulica 28 v Sp. Novej Vsi.
Pri príležitosti 90. výročia narodenia autora.  

Realizované s finančnou podporou Mesta Sp. Nová Ves.
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SPRAVODAJSTVO

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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BLŠÁČIK DETSKÝCH VECÍ
Piatok 1. 4. od 9.00 do 12.00 h,  
od 13.00 do 18.00 h
Prihlášky a info: 0904 519 913  
(počet predávajúcich mamičiek 
obmedzený, max. 10 osôb)

JARNÁ PRECHÁDZKA  
NOSIACICH MAMIČIEK
Štvrtok 7. 4. o 9.00 h
Bližšie info o mieste stretnutia, trase 
a prihláška: na t. č.: 0948 480 510  
alebo na barbora.vajova@gmail.com
Prihlášky: najneskôr deň vopred  
na vyššie uvedenom tel. čísle

STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIACICH MATIEK 
A TEHULIEK
Pondelok 11. a 25. 4. o 9.00 h
Prihlášky: deň vopred na 0903 740 739 
Poplatok: 2 €/osoba

KURZ NOSENIA DETÍ  
A VIAZANIA BABYŠATIEK I 
(základný)
Streda 13. 4. o 15.30 h 
Prihlášky: deň vopred,  
Mgr. B. Vajová - t. č.: 0948 480 510 alebo 
barbora.vajova@gmail.com (ekodieta.sk)

Poplatok: 10 €/rodina

BESEDA SO SPISOVATEĽKOU 
JANKOU BARILOVOU 
Piatok 15. 4. o 16.30 h 
Téma: vzťah dieťaťa a kniha

STRETNUTIE NOSIACICH 
MAMIČIEK
Pondelok 18. 4. o 9.00 h
Bližšie info a prihláška:  
na t. č.: 0948 480 510 alebo  
na barbora.vajova@gmail.com
Prihlášky: najneskôr deň vopred  
na vyššie uvedenom tel. čísle
Poplatok: 2 €
PREDNÁŠKA PRE TEHUĽKY  
NA TÉMU: „ZLATÁ HODINKA  
– BONDING – DOJČENIE“
Streda 20. 4. o 16.30 h
Lektorky: Anna Ogurčáková (OZ Mamila) 
a Barbora Vajová
Pozvaní sú hostia – pediater a dula
Prihlášky: do pondelka 18. 4.,  
B. Vajová - t. č.: 0948 480 510 alebo  
na barbora.vajova@gmail.com
Vstupné: 5 €/pár  
(Zmena programu v prípade 
nedostatočnej účasti vyhradená.)

KURZ ZDRAVÉ PREBAĽOVANIE
Streda 2 . 4. o 15.30 h 
Bližšie info a prihlášky: deň vopred  
na t. č.: 0948 480 510 alebo  
na barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 3 €/osoba

BUBNOVANIE – OTVORENÁ 
SKUPINA FREETONE
Streda 6. a 27. 4. o 17.00 h - 
začiatočníci, o 18.00 h - kapela
Bližšie info a prihlášky pre 
začiatočníkov: na t. č. 0903 762 682,  
Eva Hatalová
Poplatok pre začiatočníkov: 1 €/osoba

PONUKA SLUŽIEB  
V HERNI MC DIETKA 
HERŇA DIETKA (predaj detského 
a tehotenského tovaru)
Pondelky od 16.00 do 19.00 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
Prihláška a info na tel. č.: 0904 887 239 

alebo majklimova@gmail.com

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 na tel. č.: 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 €/hod.
LOGOPEDICKÉ INDIVIDUÁLNE  
PORADENSTVO
Mgr. Gvozdiaková, tel. č.: 0918 301 332.
Poplatok: 9 €/hod.

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

DETSKÁ NARODENINOVÁ 
OSLAVA (sobota, nedeľa)
Objednávky: 0904 887 239
Poplatok: 7 €/2 hod. (možnosť 
doobjednania animátorských aktivít, 
maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

Slavomír Petrík je jediným Spišskonovovešťanom, ktorý sa podieľa na projekte prvej slovenskej 
družice SkCUBE. Ako sa v ňom realizuje, ako sa cíti v zahraničí, kde pracuje a či je pyšný na 
svoje rodné mesto, sme sa ho opýtali v krátkom rozhovore.
Projekt skCUBE je prvým svojho druhu na Slovensku. Viaceré odborné pracoviská sa 
podieľajú na projekte prvej slovenskej družice, ktorá má ukázať potenciál Slovákov 
v oblasti vesmírneho výskumu. Vy patríte do tímu odborníkov, ktorí našu družicu tvoria 
(jej hardvér i softvér). Ako sa v tejto pozícii cítite a čo je náplňou Vašej vedeckej práce 
na skCUBE?
„Tím skCUBE je plný talentovaných a motivovaných ľudí. Robiť v takomto prostredí je, samo-
zrejme, niečo výnimočné. Navzájom sa jeden od druhého veľa učíme. Je to veľmi rôznorodá 
činnosť. Venujem sa primárne softvéru družice, ale počas dvoch rokov môjho fungovania 
v tíme som sa naučil veľa o mechanike letu vo vesmíre, hardvéri, senzoroch a mnohých iných 
veciach, ktoré potrebujete na to, aby ste vyrobili fungujúcu družicu. Jednou z najdôležitejších 
vecí bolo, že sme sa naučili pracovať ako tím. Je to skvelý pocit vidieť, ako projekt prešiel 
od fázy konceptu a návrhu k realizácii a testovaniu. Pomaly‚ ale isto, sa nám pred očami vy-
kresala finálna podoba satelitu. Vesmír je pre akúkoľvek elektroniku veľmi drsné prostredie. 
Vibrácie v nosnej rakete pri štarte, radiácia na obežnej dráhe a podobne. Tomuto prostrediu 
musíte prispôsobiť hardvér aj softér. To je hlavne know-how, ktorým musíte disponovať pri 
stavbe družice. Keď som začínal v tíme skCube, mal som skúsenosti so softvérom pre po-
dobný druh kritických systémov. Pracoval som v tom čase pre firmu Bombardier, kde sme 
vyvíjali kontrolné systémy do vlakov. Momentálne pracujem pre firmu Airbus a podieľam sa 
priamo na vývoji satelitov. Spoločnou črtou všetkých týchto systémov je, že nesmú za žiad-
nych okolností zlyhať. Je to veľmi špecifický druh softvéru. Túto znalosť bolo treba aplikovať 
aj na softvér skCube. Mojím príspevkom k skCube je softvér do palubného počitača družice. 
Palubný počítač je akýmsi mozgom družice, ktorý riadi jej natočenie na obežnej dráhe, obslu-
huje celú paletu senzorov na palube a riadi komunikáciu medzi jednotlivými podsystémami. 
Pri návrhu bolo dôležité udržať jednotlivé časti softvéru čo najjednoduchšie, čím sa znižuje 
riziko logickej chyby, ktorá by sa tažko opravovala na obežnej dráhe. Určité možnosti na vý-
menu softvéru za letu zo Zeme sme pripravili, ale celý tím verí, že všetko pôjde podľa plánu 
a misia bude po všetkých stránkach úspešná.“
Ako mnohí z Novovešťanov ste odišli do zahraničia a venujete sa vysoko odbornej te-
matike. Aká bola vaša cesta zo SNV až do Švédska? Čo odporúčate mladým ambicióz-
nym Spišiakom?
„Moja cesta začala na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Spišskej Novej Vsi, kde ma 
podporili mnohí profesori v rozvoji, čo sa týka počítačov a programovania softvéru. Štúdium 
na Fakulte elektrotechniky a informatiky na Technickej Univerzite v Košiciach ma naučilo, 
že teória a prax sú rovnako dôležité, a tak som sa, ešte počas štúdia, zamestnal v jednej 

softvérovej firme v Košiciach. Doktorát v oblasti softvéru som dokončil na univerzite v Plzni. 
Najväčšou výzvou bola výučba študentov. Študenti vo všeobecnosti sú veľmi vynaliezavá 
skupina ľudí. Neprešiel semester, aby ma neprekvapili novým „spôsobom”, ako si zjedno-
dušiť štúdium a skúšky . Potom som vyhral pohovor vo firme Sony v belgickom Bruseli. 
Štyri roky v Sony ma naučili veľa o cestovaní po svete a spolupráci s kolegami z iných kul-
túr. Spoločnosť mala hlavný stan v Tokiu. Ako perličku môžem povedať, že pre japonských 
manažérov bolo spoločensky prípustné si počas vašej prednášky v hľadisku na 10 minút 
zdriemnuť. To isté praktizovali denne v práci, kde strávili v priemere 14 hodín. Podobné veci 
sa musíte naučiť rešpektovať a prispôsobiť sa. Len tak si získate ich rešpekt a viete posunúť 
projekt. Postupne som sa začal orientovať na kritické systémy a našiel som si prácu vo firme 
Bombardier vo Švédsku. Veľa som sa tam naučil o systémoch podobných tomu v slovenskej 
družici skCube. Momentálne pracujem pre firmu Airbus v UK na vývoji skutočných vesmír-
nych systémov. Európa je veľmi malá . Čo odporúčam mladým Spišiakom? Verte si! Vo 
všeobecnosti ľudia majú na viac, ako si myslia. Svet je veľký a je v ňom dosť pre každého, ta-
kže určite aj pre vás a vaše sny. Dôležité je obklopiť sa pozitívnymi ľuďmi, ktorí vás podpo-
ria v tom, čo robíte. Bez podpory mojej ženy Katky by som sa asi nebol dostal tam, kde som.“
Váš otec patrí medzi publicistov, ktorí sa dlhé roky venujú dejinám SNV. Predpokladám, 
že ste rovnako hrdý Spišiak. Ako často bývate doma a čo z „Iglova“ považujete za hodné 
prezentácie v zahraničí?
„Domov chodím raz alebo dvakrát za rok. Musím rozdeliť voľný čas medzi rodinu, záľuby 
a návštevy Spiša. V zahraničí sa nesnažím prezentovať Spiš. Som rád, ak ľudia v západnej 
Európe vedia, kde leží Slovensko. Takže sa skôr snažím vytvoriť pozitívny obraz o Slovensku 
ako krajine, kde máme krásne hory, dobré jedlo, bohaté dejiny a dobré univerzity. Často sa 
ma kolegovia v zahraničí pýtajú, ako by som porovnal Slovensko a západnú Európu. Väčši-
nou odpoviem, že je toho dosť, v čom sa vyrovnáme komukoľvek a v mnohých veciach sme 
výrazne popredu a stále sa to zlepšuje. Povedzte sami - ak sme schopní postaviť družicu, 
tak na tom musíme byť naozaj dobre.“
Ďakujeme za rozhovor. (rep)

NAPROGRAMOVAL POČÍTAČ 
SLOVENSKEJ DRUŽICE

Slavomír Petrík - tretí sprava.
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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 30. 4. 2016, 
Výstavná miestnosť  

Spišského osvetového strediska
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016
Regionálne kolo 53. ročníka celoštátnej 

postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby.

Vstup voľný.

5. - 6. 4. 2016, Galéria umelcov Spiša
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

62. ročník okresného kola súťaže a prehliadky 

v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe 
recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, 

mládeže a dospelých.
Vstup voľný.

12. 4. 2016, Foyer  
Spišského osvetového strediska

AMFO 2016
Regionálne kolo 44. ročníka celoštátnej 
postupovej súťaže a výstavy amatérskej 
fotografie. Výstava potrvá do 12. 5. 2016. 

Vstup voľný.

KLUB ZDRAVIA
v Spišskej Novej Vsi

vás pozýva na ďalší  
cyklus prednášok  

a posedenie pri ochutnávke  
zdravých jedál

12. 4. 2016  
Starnutie

Mgr. Michal Lindtner 

26. 4. 2016  
Prvá pomoc - vieme pomôcť?

Mgr. Janka Kipikášová 

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

KONTAKT: 0908 994 818.
Vstup voľný.

Mesto Spišská Nová Ves informuje občanov, ktorí bývajú 
v rodinných domoch v lokalite Ferčekovce (Karpatská, 
Šarišská, Zemplínska, Magurská, Spišská, Pieninská, 
Muráňska, Gemerská, Liptovská, Turčianska, Orav-
ská, Čergovská, Kysucká, Rajecká, Považská, Pohron-
ská, Detvianska, Trenčianska, Nitrianska, Podunajská, 
Dunajská, Laborecká, Inovecká, Trnavská, Tatranská) 
o možnosti výmeny „starej“ hnedej BIO nádoby o ob-
jeme 140 l alebo 240 l (prideľované v období rokov  
1993 - 2000) za novú BIO nádobu o objeme 240 l.
O výmenu nádoby môžu občania požiadať formou 
vyplnenia žiadanky, ktorú odovzdajú v podateľni 
Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, 052 01 
Spišská Nová Ves. Uzávierka žiadaniek je 15. apríla. 
Výmenu nádob v zmysle doručených žiadaniek pre uve-

denú lokalitu budeme realizovať 20. apríla v čase od 
8.00 hod. Zberové nádoby budú v jednotlivých rodin-
ných domoch vymieňané priebežne. Upozorňujeme 
občanov, že pridelenie novej zberovej nádoby je 
viazané na odovzdanie starej. Nádoba musí byť zba-
vená odpadu a opláchnutá vodou. Pri preberaní ná-
doby je potrebné preukázať sa platným OP. Pri nesplnení 
týchto podmienok výmenu nádoby Mesto Spišská Nová 
Ves nezrealizuje. 
Občania, ktorí nebudú v uvedenom čase zastihnutí, si 
môžu zberovú nádobu vymeniť v areáli Regionálneho cen-
tra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov, Kú-
delník 2, Spišská Nová Ves - každý pracovný pondelok 
v čase od 8.00 do 13.00 hod.
 odd. komunálneho servisu, MsÚ

ŽIADANKA – VÝMENA NÁDOBY NA BIO - ODPAD
Lokalita: Ferčekovce

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

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

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

OZNÁMENIE O VÝMENE BIO - NÁDOB

Bábkové divadlo spod Spišského hradu

Iva Liptáková, Levočská 162/1, 053 01 Harichovce, 
mobil: 0910 134 720, e-mail: bdssh.snv@gmail.com, Skype: ivalip

Dom Matice slovenskej, Zimná 68, Spišská Nová Ves.  
Rezervácia vstupeniek: FB - Bábkové divadlo spod Spišského hradu.  

Viac info: www.babkovedivadlosnv.eu 
SÚŤAŽ: Získaj kartičku - zbieraj nálepky za každé div. predstavenie, čaká ťa odmena  

- vyhodnotenie súťaže na lampiónovej slávnosti 12. 6. 2016.

10. 4. 2016 o 16.00 hod. - ROZPRÁVKOVÝ BICYKEL
Divadelné predstavenie. Zuza Kladivková na rozprávkovom bicykli putuje svetom. Rozpráva deťom príbeh 
o tom, čo zažila v krajine Dopravných pravidiel, ako stretla uja Sema - policajta, Fora a Forku - svetielka zo 
semaforov... Tí ju učia, čo sa na ceste má a nemá. Vstupné: 2 €. 
Animačný program o 17.00 hod. (vstup: platná vstupenka z predstavenia)
Preteky na kolesách. Môžeš si priniesť vlastné odrážadlo, ale máme pre teba a tvojich kamarátov aj všelija-
ké bicykle... (nádvorie Domu MS).

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

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA  
Z6, Z7, Z8 
5. 4. 2016 od 8.00 h,  
veľká zasadačka MsÚ SNV
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
12. 4. 2016 od 8.00 h,  
ZŠ Ing. O. Kožucha SNV
Kategória E (botanika, zoológia, geológia)
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

SLÁVIK SLOVENSKA
27. 4. 2016 od 9.00 h,  
ZUŠ SNV – pre ZŠ okolia
28. 4. 2016 od 9.00 h,
ZUŠ SNV – pre ZŠ mesta 
Obvodné kolo celoštátnej speváckej súťaže 
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne  
pre ZŠ okolia mesta SNV
Informácie: Bc. Katarína Štrauchová,  
Klaudia Bigošová

VOLEJBAL ŽIAČOK ZŠ  
– KRAJSKÉ KOLO
12. 4. 2016 od 9.00 h, Športová hala SNV
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

VOLEJBAL ŽIAČOK SŠ  
– KRAJSKÉ KOLO
13. 4. 2016 od 9.00 h, Športová hala SNV
Informácie: Zuzana Košová

MIX VOLEJBAL ŠKOLSKÝCH 
PRACOVNÍKOV
15. 4. 2016 od 13.00 h
Informácie: Mgr. Eva Fabianová, Zuzana Košová

Činnosť 
DETSKÉHO DOPRAVNÉHO IHRISKA  

začína od 18. 4. 2016 pre MŠ, ZŠ mesta SNV 
v dohodnutých termínoch podľa  

zaslaného harmonogramu.
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová
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KULTÚRA

1. 4. (piatok) o 19.00 hod. VSTUPNÉ: 5 € 

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

8. 4. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € 

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

10. 4. (nedeľa) o 16.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

KAMIL ŽIŠKA, TIBOR KUBIČKA:

SPIŠSKÉ ROZPRÁVKY (ZA DVE KVAPKY VEĽA VODY) 
Rozprávka o zázračnej sile vody a pomoci iným.

15. 4. (piatok) o 19.00 hod  PREMIÉRA  VSTUPNÉ: 6 €
16. 4. (sobota) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 6 €
30. 4. (sobota) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 6 €

FRANTIŠEK XAVER ŠALDA: DIEŤA 
Dojímavý, dramaticky atraktívny príbeh mladučkej slúžky, ktorá je postavená pred osudový problém, v ktorom musí riešiť následky 
svojej nešťastnej lásky. 

17. 4. (nedeľa) o 16.00 hod.  50. REPRÍZA  VSTUPNÉ: 2 € 

MARTIN BARČÍK: BALTAZÁR BANÁN 
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o zelenáčovi Banánovi, ktorý sa s pomocou kamarátov pasuje so svetom.

21. 4. (štvrtok) o 19.00 hod.  110. REPRÍZA  VSTUPNÉ: 4 € 

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

22. 4. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 6 €

JOZEF MOKOŠ: JÁNOŠÍK ALEBO PRAVDA JE LEN JEDNA
Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina a národná legenda.

23. 4. (sobota) o 18.00 hod.  VSTUPNÉ: 6 €
Hosť: Divadlo Thália Košice 

KERÉKGYÁRTÓ ISTVÁN: SPIATOČKA
Dielo je veľmi výstižnou správou o živote človeka. Tomás Gál získal v kategórii Najlepší mužský herecký výkon sezóny divadelné 
ocenenie Dosky 2015 za postavu Zsolta Vidru. 

24. 4. (nedeľa) o 16.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

MILAN ŽITNÝ: DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.

ŠTÚDIO SD

6. 4. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD  VSTUPNÉ: 2 €

SŁAWOMIR MROŻEK: KAROL
Hra o hľadaní vzájomného porozumenia.

20. 4. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD  VSTUPNÉ: 2 € 

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

27. 4. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD  VSTUPNÉ: 2 € 

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

Zimná 46, Spišská Nová Ves

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA 

AKTUÁLNE VÝSTAVY
TOMÁŠ AGAT WWW.BŁOŃSKI.EU
do 22. 5. 2016
Premiérová výstava fotografa a výtvarníka za obdobie 
posledných dvoch dekád: od analógu, via digitálne 
médium, po aplikácie v mobile a na internete. 

9 X 9/SPIŠ – SPAIN
do 22. 5. 2016
Druhá časť výstav súčasného umenia v rámci výmen-
ného projektu so španielskou galériou Coll Blanc kon-
frontujúca tvorbu deviatich slovenských výtvarníkov.

KATARÍNA BALÚNOVÁ:  
HĽADANIE NOVÝCH TERITÓRIÍ
do 15. 5. 2016
Výber z tvorby spišskej výtvarníčky na tému urbánne-
ho priestoru a konfrontácie mesta i prírody. 
V rámci projektu „9 x 9 / Spiš – Spain“. 

PROGRAMY / PREDNÁŠKY  
/ BESEDY / DIELNE 
5. 4. 2016, utorok, 9.00 – 15.00, vstup voľný
6. 4. 2016, streda, 9.00 – 13.00, vstup voľný
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
62. ročník okresného kola súťaže.  
Podujatie organizované v spolupráci so SOS SNV. 
7. 4. 2016, štvrtok, 13.00 – 15.00,
vstupné: 4 € 
METODICKÝ DEŇ PRE UČITEĽOV  
VÝTVARNEJ VÝCHOVY
Tvorivé dielne pre učiteľov výtvarnej výchovy. 
13. 4. 2016, streda, 16.00 – 18.00, vstup voľný
MÚZEUM SPIŠA - DVORNÉ DIALÓGY 33 
Gymnázium v Spišskej Novej Vsi dávne, nedávne 
a súčasné. Predstavenie knihy napísanej pri 
príležitosti 150. výročia Gymnázia na Školskej ulici 
v Sp. Novej Vsi. Podujatie organizované v spolupráci 
s Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi.
22. 4. 2016, piatok, 16.00 – 19.00, vstupné: 3 € 
ŽENY ON LINE 4: TANCART
Maľba prstom cez plastové šablóny špeciálnymi 
farbičkami na látku. Podujatie organizované ku Dňu 
Zeme (22. 4.) 
30. 4. 2016, sobota, 9.30 – 12.00, vstupné: 1 €
TVORIVKY JUNIORI: POSLOVIA JARI...
Tvorba zaujímavých obrázkov s jarným motívom na 
netradičné plátno roztápaním vosku a maľovaním ani-
línovými farbami. Určené pre rodiny s deťmi. Potrebné 
dopredu sa objednať telefonicky alebo e-mailom.

PROGRAMY PRE ŠKOLY  
TVORIVKY PRE DETI MŠ, ZŠ, SŠ A ZUŠ
1. - 29. 4. 2016
Vstupné: 1 €/účastník, doprovod/zdarma. Výtvarný 
materiál v réžii galérie. 

JA SOM TVOJA HRAČKA! 
Tvorivá dielňa zameraná na vystavené dielo ,,Ja som!“ 
a tvorbu autora Tomáša Agata Błońskeho. Vhodné pre 
deti a žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ. Doba trvania: cca 60 min. 

MOJE TERITÓRIUM
Tvorivá dielňa k výstave ,,Hľadanie nových teritórií“. 
Hľadanie vlastnej lokality: mesto versus príroda. 
Vhodné pre veľké skupiny detí MŠ a ZŠ (počet  
25 – 40). Doba trvania: cca 60 – 90 min. Tvorivá 
dielňa tematicky vhodná ku Dňu Zeme 22. 4.
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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 
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Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou  
a Klubom detí slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Spišskej Novej Vsi pozýva na

XX. benefičný ples ľudí s dobrým srdcom
9. 4. 2016 (sobota) o 16.00 h v Koncertnej sieni Reduty v SNV

Vstupné: dospelí: 15 €, deti do 12 rokov: 10 €
deti z DCHSJ, ŠZŠ a PŠ SMMK a Klubu detí SZZP zdarma
Predaj vstupeniek p. Korbová - 053/441 43 01, 
p. Hrušovská Petríková - 0904 930 644.

KULTÚRA

APRÍL 2016

Dom Matice slovenskej na Zimnej 68

17. apríl o 19. 00 h
Martin McDonagh: 

PORUČÍK Z INISHMORE
Vražedne smiešna komédia o írskych teroristoch je ta-
kou silou, že budete plakať od smiechu. Hra vyhlásená 
za najlepšiu komédiu roka. Predstavenie prístupné od 
18 rokov. Vstupné: 8 €.

NOVÁ PREMIÉRA 
25. a 28. apríl a 1. máj o 19.00 h

Wojtek Kurtyka:

ČÍNSKY MAHARADŽA
Nezvyčajný horolezecký thriller ikony svetového himalájiz-
mu, slovenská a svetová premiéra scénickej verzie knihy 
Wojteka Kurtyku. Magický a filozofický príbeh o preko-
naní samého seba. Hypnotizujúci svet Džemu, Číslice, 
Krey, Magickej Pumpy, jašteričky zvanej Geko… Silné 
emócie, ponuré reflexie, skvelý humor… Nielen pre ho-
rolezcov! Vstupné: 7 €.

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

Rezervácie: 0907 908 986.

DIVADLO

KONTRA
1. 4. 2016 (piatok) o 18.00 h, Koncertná sieň Reduty 

JANA HUBINSKÁ 
Šansónovo-jazzový koncert známej slovenskej 
herečky a speváčky, držiteľky filmovej ceny 
Český lev a iných slovenských 
a zahraničných hereckých ocenení. 
Program obohatia hostia a rodáci zo Spiša. Vstupné: 10 €.

24. 4. 2016 (nedeľa) o 16.00 h, Dom kultúry Mier
Tanečné divadlo ATak

GALÉRIA – SVETLO A TMA V ŽIVÝCH OBRAZOCH
Predstavenie uvedené v rámci Roku milosrdenstva, ktorého hlavnou témou je rozhodovanie medzi Svetlom a Tmou.
Vstupné: 5 €. 

29. 4. 2016 (piatok) o 19.00 h, Dom kultúry Mier

ODVRÁTENÁ STRANA MESIACA
Emília Vášáryová, Zuzana Šebová, Darina Abrahámová a Viktor Horján v jemnej komédii o nekritickej matke, ktorá sa nedokáže 
zmieriť s tým, že jej syn je už dávno dospelý. Hľadá ženu pre syna, aby z neho spravila muža. Korením tejto tragikomédie je 
napätý vzťah sestier, ktoré celý život súperia o jediného muža. Vstupné: 15 €.

30. 4. 2016 (sobota) o 19.00 h, Dom kultúry Mier
Alimah Fusion & Divadlo Alchýmie Poprad

POSLEDNÉ KÚZLO
Predstavenie ktoré spracováva severskú legendu o mocnej kráľovnej Islandu – Brunhilde, 
o statočnom Siegfriedovi a o poklade Nibelungov. Okrem divadelného príbehu budete mať možnosť 
vidieť aj fantasy a scénické tance, šermiarske súboje a taktiež led show. V hlavnej mužskej postave 
rytiera Siegfrieda hrá rodák z nášho mesta. Účinkujú: Lenka Zemčáková, Lukáš Frankovič, Marek 
Polerecký, Petra Jamrišková, Lucia Fecková, Simona Kŕčová a ďalší. Vstupné: 5 €.

Pripravujeme:
1. 5. 2015 (nedeľa), Amfiteáter Madaras park
15.00 h STARÁ DIEVKA A ČERT – rozprávka pre deti, Divadlo na Predmestí Spišská Nová Ves

16.00 h FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA pri MKC Spišská Nová Ves
 Tance, piesne a hudba zo Spiša, Šariša a Zemplína. Občerstvenie, atrakcie, tombola.

6. 5. 2016 (piatok) o 19.00 h, Dom kultúry Mier

CARMEN
Tanečná dráma vášnivej, osudovej lásky krásnej a neskrotnej Cigánky – najznámejší príbeh lásky, ktorému nechýba 
romantická zápletka, v podaní CIGÁNSKYCH DIABLOV. Nadčasový príbeh žiarlivosti, ktorý smeruje k tragickej smrti, ožije 
v strhujúcom tanci, so zmesou španielskeho a cigánskeho temperamentu. Romantické melódie Georgesa Bizeta zaznejú 
v originálnej úprave ERNESTA ŠARKOZIHO. Inscenácia vznikla v umeleckej koprodukcii Baletu SND a agentúry MYSTIK. 
Účinkujú CIGÁNSKI DIABLI, tanečná skupina CREDANCE, sólisti baletu SND a sólisti SĽUKU. Réžie a tanečného 
spracovania sa zhostil mladý a talentovaný umelec LADISLAV CMOREJ, rodák z nášho mesta. Vstupné: 25 €.

13. 5. 2016 o 17.00 h, Dom kultúry Mier

PACI PAC - PESNIČKY PRE DETI!
PACI PAC sa predstavia prvýkrát v SNV so svojím hudobno-zábavným programom pre deti s pesničkami. Zaznejú všetky 
pesničky z ich DVD a youtube kanála. Príďte sa so svojimi deťmi zabaviť na pesničky Ťapi ťap, Opica, Vodník Ferko, Pec nám 
spadla, Vláčik a mnoho ďalších. Predpredaj vstupeniek: v pokladni Kina Mier a na www.predpredaj.sk. Vstupné: 5 €. 

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)

Herné pondelky. Počas celého dňa sa môžete 
prísť naučiť a zahrať si vlastné alebo ,,čajovňové“ 
hry. V apríli sa môžete tešiť na blafovaciu kartovú hru 
Maškaráda.
2. 4. (sobota) o 18.00 h - Československý 
koncert, slovenský pesničkár Ján Svetlan Majer-
čík a český huslista Petr Hemmer. Vstupné 4 €. 
9. 4. (sobota) o 18.00 h - Cestovateľ a muzi-
kant Džórdžo vám vo svojom príbehu porozpráva, 
ako cestoval po Európe a Ázii a peniaze si zarábal 
pouličnou muzikou. Vstupné dobrovoľné. 
16. 4. (sobota) o 17.00 h - Improdiv VI - diva-
delná improvizácia na témy zadané divákmi. Dobro-
voľné vstupné. 
23. 4. (sobota) o 18.00 h  
- Gitarový koncert muzi-
kanta Martina Skubana. 
Vstupné 1,50 €.

Letná 63, SNV

Oblastná organizácia  
cestovného ruchu  

Slovenský raj & Spiš
IČO: 42319331

vyhlasuje  
výberové konanie  

na obsadenie  
pracovnej pozície:

Výkonný riaditeľ v oblasti/odbore  
destinačný manažment 

/manažment cestovného ruchu
Viac informácií nájdete na titulnej strane  

www.spisskanovaves.eu
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI 

Riekanky pre najmenších: Veselé verše pomôžu 
zábavnou formou precvičiť pamäť aj výslovnosť de-
ťom predškolského veku aj školákom – začínajúcim 
čitateľom.
Ivana AUXTOVÁ: Záhady Raketovej ulice. 
Katka sa s rodičmi presťahovala do domu so zá-
hradou. Dejú sa tam zábavné i čudné veci. Ako to 
všetko dopadne? Zostanú záhady nevyriešené?
Kjartan POSKITT: Fantóm X. Tajomný duch 
algebry. Je matematika tvojou nočnou morou? 
Máš hrôzu z algebry a vzorce ťa vyvádzajú z miery? 
Je tu Fantóm X, ktorý ťa všetkých algebrou spôso-
bovaných múk navždy zbaví.

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA

Jo NESBO: Krv na snehu. Sedemdesiate roky 
v Osle. Olav Johansen je perfektný zabijak. Zrazu 
však stretol ženu svojich snov, ktorú má popraviť.
Paula HAWKINS: Dievča vo vlaku. Príbeh čer-
stvo rozvedenej Ráchel. Konečne má šancu stať sa 
súčasťou života, ktorý pozorovala z diaľky a ukázať, 
že je oveľa viac, ako iba dievča vo vlaku.
Patrick ROTHFUSS: Pomalé skúmanie ticha. 
Príbeh Auri, zlomeného dievčaťa, pokúšajúceho sa 
prežiť v zlomenom svete.

PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA

Erich VÁCLAV: USA na dlani. Autor sa vo svo-
jej knihe venuje nielen dejinám Spojených štátov. 
Široký tematický záber knihy najlepšie vystihuje jej 
podtitul: História, zaujímavosti, kuriozity. 
František NEPRAŠ: Po stopách Sherlocka 
Holmese. Kniha je venovaná jednému z anglic-
kých regiónov – Darthmoore v grófstve Devon na 
juhozápade Anglicka. Zaoberá sa jeho históriou 
a súvislosťami s najznámejším literárnym dielom, 
ktoré o ňom kedy bolo napísané – Psom baskervill-
ským spisovateľa Arthura Conana Doyla.
Kim DAVIES: Príručka chrbát, kĺby a všetko, 
čo vás bolí. Kniha obsahuje samostatné kapitoly 
venované starostlivosti o chrbát, kosti, kĺby a svaly, 
ako aj rehabilitačné cvičenia, jednoduchú samo-
liečbu a alternatívne terapie. 

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI 

Lucy HAWKING: Gregor a veľký tresk. Tretie 
pokračovanie zo série Gregorove vesmírne dob-
rodružstvá, v ktorom sa spúšťa veľký experiment 
vo Švajčiarsku, ktorý chce nepriateľská skupina 
sabotovať.

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA

Gillian FLYNN: Stratené dievča. Dynamický, 
mrazivý triler, v ktorom sa manželia Amy a Nick chys-
tajú osláviť piate výročie svadby, a práve vtedy inteli-
gentná a krásna Amy záhadne zmizne.
J. M. DARHOWER: Sempre – Navždy. Sedem-
násťročná Haven odmalička vyrastala ako novo-
dobá otrokyňa v izolácii uprostred púšte a stala sa 
tiež obeťou obchodovania s ľuďmi. Dostane šancu 
oslobodiť sa?

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
www.spisskakniznica.sk

KULTÚRA

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

STM KOŠICE
VYSUNUTÁ EXPOZÍCIA: 

História baníctva na Spiši
Banícky spolok Spiš 

a Mesto Spišská Nová Ves

• • •
Stála výstava

ZBIERKA NERASTOV 
JITKY BOHOVICOVEJ, 

EDUARDA MÜNCNERA,  
JOZEFA BADÁRA, 

PETRA ČÍŽEKA 
A ERHARDTA FELBERA 

reprezentujúca viac ako 1 300 kusov vzoriek 

zo Slovenska, Čiech a 23 krajín sveta.

do 26. 4. 2016
Výstava

ČARO NEPOZNANÉHO II
Kameň, drevo, kov... a umelecká fotografia 

v tvorbe Jirku Čepila. 
a

KREATÍVNE SOCHY Z PAPIERA
Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ

a
DERNIÉRA AUTORSKEJ VÝSTAVY 

spojená s odovzdaním cien  
za najlepšie kreatívne sochy

z tvorby žiakov v tvorivých  
dielňach spojená s prednáškou 

• • •
Prednáška

PREČO SA STAVAJÚ SOCHY 
26. 4. 2016 (utorok) o 16.00 h

Prednášajúca: Dana Rosová

Vstupné do expozície a na výstavu: dospelí 1 €, deti, žiaci, študenti a dôchod. 0,50 €. Akceptujeme kultúrne poukazy.
Pondelok - piatok: 9.00 - 15.00 h. Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 h voľný vstup!
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Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

PLÁN PREMIÉR

7. 4. 2016

LONDÝN V PLAMEŇOCH
MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA 2

SOMNIA: ZLO NIKDY NESPÍ
SPOTLIGHT

ULICA CLOVERFIELD 10
PAT & MAT VO FILME

14. 4. 2016
KNIHA DŽUNGLÍ

OROL EDDIE

21. 4. 2016

HARDCORE HENRY
NOC V NEW YORKU

LOVEC: ZIMNÁ VOJNA
ZÁZRAKY Z NEBA

28. 4. 2016
KOLÓNIA

DEŇ MATIEK

KULTÚRA

ROZPRÁVKA – ČESKÝ DABING 
1. 4. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

BARBIE: TAJNÁ AGENTKA
USA/KANADA, anim. rod. film, 75 min., MP-12.

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

UŽ JE TU ZAS
Nemecko, komédia, titulky, 110 min., MP-12.

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

ZOOTROPOLIS
USA, anim. rodinná komédia, 110 min., MP.

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

ČERVENÝ KAPITÁN 
SR/ČR/PL, detektívny triler, 115 min., MP-15.

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

AGÁVA
SR, dráma, 91 min., MP-15.

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

MARGUERITE
 
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
6. 4. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 

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

Belgicko/ČR/FR, titulky, 2014, 127 min.

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

SOMNIA: ZLO NIKDY NESPÍ
USA, triler/ horor, 105 min., čes. tit., MP-15. 

ROZPRÁVKA 
9. - 10. 4. o 15.30, vst.: 3 €, 2D 

PAT A MAT VO FILME

RODINNÝ FILM - ČESKÝ DABING
8. - 9. 4. o 17.00, vst.: 3 €, 2D 

BELLA A SEBASTIAN: 
DOBRODRUŽSTVO 

FR, dobrodružný rodinný film, 99 min., MP.

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

SPOTLIGHT
USA, dráma, 128 min., titulky, MP-15.

ROZPRÁVKA - ČESKÝ DABING 
10. - 11. 4. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

BARBIE: TAJNÁ AGENTKA

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

MALLORY
ČR, 2015, 101 min., MP-15.

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

ČERVENÝ KAPITÁN
SR/ČR/PL, detektívny triler, 115 min., MP-15.

14. - 16. 4. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

TEÓRIA TIGRA
ČR, komédia/dráma, 101 min., MP-15.

ROZPRÁVKA pre ŠKOLSKÉ KLUBY 
15. 4. o 14.00, vst.: 2 € 

ŘACHANDA
ČR, rozprávka, 2016, 85 min., MP.

RODINNÝ FILM - SLOVENSKÝ DABING 
15. a 17. 4. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
16. a 18. 4. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

KNIHA DŽUNGLÍ
USA, dobr., rodin., akč., fant., 101 min., MP-7.

17. - 18. 4. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA 2
USA, komédia, 93 min., titulky, MP-12.

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

JA, OĽGA HEPNAROVÁ
ČR/FR/PL/SR, 2016, 105 min., MP-15.

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

SAULOV SYN
Maďarsko, 107 min., titulky, MP-15. 

21. - 23. 4. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

ZÁZRAKY Z NEBA
USA, dráma, slovenské titulky, 108 min., MP-12.

ROZPRÁVKA pre ŠKOLSKÉ KLUBY 
22. 4. o 13.30 , vst.: 2 €

MALÝ PRINC

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

KUNG FU PANDA 3 
USA, rodinná komédia, 95 min., MP. 

24. 4. o 16.00, vst.: 5 € 
Tanečné divadlo ATak 

GALÉRIA – SVETLO A TMA 
V ŽIVÝCH OBRAZOCH 

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

NOC V NEW YORKU
USA, komédia/dráma/romantický, 89 min., 
české titulky, MP-12.

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

LÁSKA Z KHON KAEN
Francúzsko/Nemecko/Thajsko/Veľká Británia, 
2015, 122 min., titulky, MP-15.

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

ZÁZRAKY Z NEBA 

27. - 28. 4. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

LOVEC: ZIMNÁ VOJNA
USA, akčný/dobrodružný/dráma/fantasy, 2016, 
český dabing , 115 min., MP-12.

28. 4. o 17.00 
1. - 2. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

AKO BÁSNICI ČAKAJÚ NA ZÁZRAK
ČR, komédia, 120 min., MP.

30. 4. o 19.00, vst.: 5 € 
Alimah Fusion & Divadlo Alchýmie Poprad

POSLEDNÉ KÚZLO
 
RODINNÝ FILM - SLOVENSKÝ DABING 
1. 5. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
2. 5. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

KNIHA DŽUNGLÍ 

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

11. - 17. 4. 2016,  
Spoločenská sála KD 

U BABIČKY
Divadelné predstavenie  

ZŠ Pov. sv. Kríža.

14. 4. 2016 (štvrtok),  
Kaštieľ

FRANTIŠEK 
ŽOLDÁK 

Výstava potrvá do 30. 5. 2016.

18. 4. 2016 (pondelok) o 18.00 h,  
Spoločenská sála KD

LENKA FILIPOVÁ  
A HOSTIA 

Koncert
Vstupné: 16 €.

20. 4. 2016 (streda) o 17.00 h,  
Spoločenská sála KD

MLADÍ HUDOBNÍCI
Koncert žiakov hudobného odboru  

ZUŠ D. Štraucha. 

29. 4. 2016 (piatok) o 17.00 h,  
pred Radnicou

STAVANIE OBECNÉHO MÁJA 
Vítanie jari s FSk Smižančanka,  

deťmi ZŠ, ZUŠ a MŠ 

30. 4. 2016 (sobota) o 16.00 h,  
areál TJ Slovan 
VITAJ LETO

Otvorenie turistickej sezóny  
- zábavné popoludnie. Vstupné: 1 €.

V prípade nepriaznivého počasia  
sa podujatie neuskutoční.

APRÍL 2016
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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. apríla na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v májovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: ... ŽE ÚPRIMNOSŤ JE VNÍMANÁ 
AKO URÁŽKA. Výherkyňou tajničky z Ička 3/2016 sa stáva Veronika DIVOKOVÁ zo Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA

Nie sú lepší ľudia ako sú Spišiaci, nikde inde nenáj-
dete toľko vrúcnosti a dobrosrdečnosti. Spišiaci dr-
žia spolu ako oká nerozlučiteľnej reťaze, a to už od 
stredoveku, možno aj skôr. Je síce pravda, že Spiš 
nie je celkom rovnaký, delí sa na severný, stredný 
a dolný. Samozrejme, že medzi nimi nájdeme akúsi 
drobnú, skoro nepatrnú rivalitu, ako všade. Horšie 
je to s Popradčanmi, lebo tí sa za Spišiakov nepo-
važujú a dlhé roky závidia Spišskej, že je krajšia 
a staršia. Stará Ľubovňa je zastrčená pri hraniciach 
a môže jej to byť jedno, podobne ako Gelnici, kde sa 
lastovičky otáčajú v lufte, aby tú pohromu nevideli. 
Kežmarku neprekáža, okrem Levočanov, nič. Levo-
čania neznášajú sedlačavu z Novejši, a tí zase vedia, 
že zo Smižan neni ani krava dobra. Smižany to iste 
rečuju o dzedzinoch až po Kapustofce, co su ňeš-
kaj Hrabušicke paradziny a vobec, keby sce sceľi 
znac, jake ľudze na totym Spišu žiju - ta vam po-
vim, že to borsučava a ňevdzek mocny, še tu ňeda 
dyhac! Na kopcoch šaľene Rusnaci, dolu gadžo-
vina lahvata, pri hranicoch besny Ľendak a Guraľe, 
matko svata, a osadnikoch nakrušeno všadzi až še 
scmiva, zato šicke šľepňeju. Ešči, že sme totych Ma-
ďaroch, Nemcoch a Židoch vyhnaľi, bo by še tu aňi 
dyhac nedalo. Šak še ani neda. Co už... hlavne, že 
še mame šicke radzi... Vlasto Bogár

HLAVNE, ŽE ŠE MAME 
ŠICKE RADZI!

FEJTÓN 
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V poslednom zápase extraligy mužov hostila Spišská Nová 
Ves súpera z Komárna. Pre domácich to bola rozlúčka so 
sezónou, ale zároveň aj posledná príležitosť vymazať nulu 
v kolónke víťazstiev. Komárno nebralo na túto nepriaznivú 
štatistiku Novovešťanov žiadny ohľad a od začiatku diktovalo 
tempo hry. Po prvej tretine viedlo Komárno o osem bodov 
21 : 13. Posledné tri majstrovské zápasy a prehry len o päť 
bodov dávali nádej, že Spišská sa môže naozaj popasovať 
o dobrý výsledok a aspoň raz bodovať naplno. Ale aj 
v druhej tretine vo všetkých herných činnostiach dominovali 
hostia a po prvom polčase prehrávali 33 : 51. Zlepšenie 
prišlo v tretej štvrtine. Tú na body vyhrali domáci 19 : 18, no 
nemastný-neslaný výkon z prvého polčasu a bodový rozdiel 

sa už len ťažko doháňal. V poslednej desaťminútovke si už 
hostia z Komárna s prehľadom udržali vedenie a celkovo 
vyhrali v pomere 87 : 64. 
Basketbalisti BC Prievidza sa stali víťazmi základnej časti 
Eurovia 2015/2016. Ako jediný tím do osemčlenného play 
off nepostúpila Spišská Nová Ves, ktorá prehrala všetkých 
32 duelov základnej časti a v tabuľke skončila posledná.
Spišiaci tak majú za sebou výsledkovo najhoršiu sezónu. 
Pozitívom je, že sa vôbec extraligový basketbal na Spiši hral 
a bude hrať naďalej. Ďalším povzbudením do letnej prípravy 
a štartu do novej sezóny je príležitosť, ktorú dostali mladí hráči 
Spišskej Novej Vsi. Je už len na nich a trénerovi, ako tieto 
skúseností zúročia v ďalších dňoch a mesiacoch.   (pat)

SKORÝ KONIEC BASKETBALOVEJ SEZÓNY 

Do jarnej odvetnej časti vstupujú futbalisti FK Spišská 
Nová Ves s pozmeneným kádrom, no najmä s odhodlaním 
zachovať DOXXBet ligu pre Spiš aj v budúcej sezóne. 
„Žiadne špekulácie si nesmieme pripúšťať, každý jeden 
zápas bude pre nás dôležitý. Ako vidno aj na prípade 
Dolného Kubína, druholigové pôsobenie nie je také 
jednoduché, ako si verejnosť možno predstavuje. Aj 
preto musíme poďakovať za finančnú podporu mesta 
pri uskutočnení nevyhnutnej výmeny sedačiek na našej 
tribúne, čo bude určitý posun k zabezpečeniu lepšieho 
komfortu našich fanúšikov,“ konštatoval manažér FK Patrik 
Brezovaj. 
Po odohratí posledných štyroch kôl základnej časti sa súťaž 
rozdelí na polovicu, pričom body získané z doterajších 
stretnutí všetkým klubom zostávajú. V tomto smere, nielen 
nám, nepomohlo odstúpenie Dolného Kubína, keďže ho naši 
chlapci porazili v domácom a aj v jeho prostredí. 
Nepriaznivé počasie v priebehu druhého marcového týždňa 
malo nakoniec za následok rozumné rozhodnutie neodohrať 
úvodné plánované domáce stretnutie proti Liptovskému 
Mikulášu. Konečná definitíva padla nakoniec v piatok11. 3. 

a určite v rozhodovaní zohrala najväčší vplyv snaha nezničiť 
hraciu plochu v prvom zápase roka. Jarnú odvetu teda 
začali naši futbalisti v Družstevnej pri Hornáde proti košickej 
Lokomotíve v nedeľu 13. 3. Zápas skončil prehrou, keďže 
sme inkasovali 3 góly. 
Čo sa týka zmien jesenného kádra, odišiel Čekovský do 
rakúskeho štvrtoligového SV Gaflenz, čo je určite veľmi 

citeľná strata. Filip Rychnavský sa vrátil do Krompách. 
Dunajčan odišiel na hosťovanie do Svitu, kam prestúpil aj 
Stanislav. Zranenia si doliečujú brankár Stančák a kapitán 
Sedláček. Talentovaný Jochman a bratia Šomšákovci budú 
na jar pôsobiť v susednom ambicióznom Poprade v kategórii 
dorastu. Z neďalekých Rudnian sa do kádra vrátil Peter 
Vantroba a v mužstve pre jarnú časť bude aj Kamerunčan 
Ferdinand „Fero“ Gouni. Tomaščík sa rozhodol pre polročné 
hosťovanie v Spišských Vlachoch. Výsledky prípravných 
stretnutí dospelých v zimnej príprave 2016:
16. 1. FK SNV - MFK Vranov 1 : 3
20. 1. FK SNV - FC VSS Košice U19 4 : 1
26. 1. FK SNV - FK Poprad 3 : 5
30. 1. FK SNV - FK Haniska 3 : 2
3. 2. FK SNV - OŠK Rudňany 3 : 2
6. 2. FK SNV - Štart Hrabušice 6 : 2
13. 2. FK SNV - FK Dukla Banská Bystrica 0 : 6
17. 2. FK SNV - ŠK Harichovce 2 : 2
20. 2. FK SNV - ŠK Odeva Lipany 5 : 2 
24. 2. FK SNV - Pokrok Krompachy 4 : 0
27. 2.  FK SNV - FK Vyšné Opátske 4 : 1. (pat)

ŠPORT

Spomedzi halových športov to v sezóne 2015/2016 najďalej 
dotiahli florbalistky ŠK FBK Kométa. Dievčatá pod vedením 
trénera Jozefa Gregu vyhrali základnú časť extraligy. Po 
náročných semifinálových súbojoch s Prešovom sa im splnil 
veľký sen – zahrať si finále najvyššej slovenskej súťaže. 
Ich finálovými súperkami boli dievčatá z Pruského a celá 
séria o majstrovský titul sa hrala na tri víťazné stretnutia. 
Keďže Spišiačky vyhrali základnú časť vo finále, mali výhodu 
domáceho prostredia v prvých dvoch zápasoch. 
Už prvý sobotňajší súboj s Pruským naznačil, že to bude pre 
Kométu veľmi ťažké a náročné finále. Pruské s troma útokmi, 
na druhej strane, Novovešťanky s necelými dvoma útokmi 
začali finále opatrne, ale po dvoch tretinách prvého súboja 
viedlo Pruské 3 : 1. V tretej tretine sa Spišiačkam podaril veľký 
obrat a viedli 4 : 3. Nešťastný vlastný gól znamenal vyrovnanie 
a obrovský tlak Pruského, ktoré využívalo hlavne individuálne 
chyby hráčok Kométy. Prvý súboj tak skončil po tretinách 
1 : 2, 0 : 1 a 3 : 4, víťazstvom 7 : 4 pre Pruské. 
Florbal patrí v Spišskej Novej Vsi medzi najmladšie športy. 
Postupne získava na popularite a tou najlepšou prezentáciou 
je práve prebiehajúce finále. V sobotu 19. 3. vládla na 
stretnutí skvelá atmosféra, publikum tvorili predovšetkým 
mladí ľudia, no aj tak sa očakávala ešte väčšia podpora 

spišskonovoveského publika. Tristo divákov videlo výborné 
florbalové predstavenie. 
A druhé pokračovanie v nedeľu bolo ešte úžasnejšie. 
Do vedenia išli hráčky Pruského zásluhou gólu Hrehušovej. 
Vyrovnala Kristína Hudáková – 1 : 1, ale po presných 
zásahoch Kocúrovej a Hrehušovej mali hosťujúce hráčky po 
prvej tretine náskok 3 : 1. Na začiatku druhej tretiny skórovala 
opäť Hrehušová – 4 : 1. 
Zdalo sa, že o osude stretnutia je rozhodnuté. Lenže dievčatá 
z Kométy sú veľké bojovníčky. 
Viktória Grossová znížila na 2 : 4 a o tri minúty Pavlína 
Hudáková dokonca strelila kontaktný gól na 3 : 4. 
V 11. minúte druhej tretiny Kristína Hudáková na obrovskú 
radosť domáceho publika vyrovnala na 4 : 4 a jej sestra 
Pavlína dostala Kométu do vedenia 5 : 4. 
Hosťujúca Ivana Hrehušová vyrovnala v presilovke na 5 : 5. 
Tento gól Pruskému pomohol v tretej tretine, keď Behancová 
a Hrehušová zvýšili opäť náskok na 5 : 7. 
Ani to ešte nebol koniec pre skvelé dievčatá z Kométy. 
Kristína Hudáková gólom na 6 : 7 zavelila do útoku a následne 
vyrovnala na 7 : 7. Dvadsaťštyri sekúnd pred koncom sa stal 
menší športový zázrak – Pavlína Hudáková dostala Kométu 
do vedenia a v hektickom závere si už zverenkyne trénera 

Gregu tesný náskok ubránili. Bol to nezabudnuteľný zápas, 
o ktorom sa ešte dlho bude rozprávať. Hralo sa v úžasnej 
atmosfére, a to, čo dokázali hráčky Kométy v druhom 
finálovom zápase bolo ukážkou toho, keď sa do hry dá srdce, 
bojovnosť, nasadenie a obrovská túžba po víťazstve. 
Stav finálovej série je 1 : 1 a cez víkend, počas veľkonočných 
sviatkov, bola na programe odveta v Pruskom. 
 (pat)

FLORBALISTKY PREDVIEDLI NEZABUDNUTEĽNÝ ZÁPAS 

V Martine sa športovým strelcom z Klubu spišských 
strelcov darilo. Počas Extraligy a XIII. ročníka Memoriálu 
JUDr. Karola Žabku sa Lukáš Filip v kategórii dorastenci 
umiestnil na prvom a Janka Zemčáková medzi ženami 
na druhom mieste.
Dramatické finále, ktorého sa obidvaja zúčastnili, nakoniec 
vyhral o dva body Lukáš pred Jankou. Nikoho nenechali 
na pochybách, že sú najlepší a vôbec nie slepí, ako sa 

Spišiakom zvykne hovoriť. Vo finálovom boji postupne 
zanechali za sebou celú slovenskú špičku.
Dá sa povedať, že spišský triumf pokračoval aj v kategórii 
muži, keď sa pekným výsledkom 576 bodov Lukáš Daniel 
umiestnil na druhom a v disciplíne rýchlopalná pištoľ 
vzduchová na prvom mieste. Jeho vynikajúci výsledok 
v tejto novej disciplíne (588 bodov) bude pravdepodobne 
uznaný ako nový slovenský rekord. Aj keď je Lukáš Daniel 

registrovaný v ŠKP Bratislava, i tak sme na nášho rodáka 
právom hrdí. A že nám rastú ďalší vynikajúci „rýchlopalníci“ 
potvrdil znovu Lukáš Filip, keď nástrelom 556 bodov skončil 
na štvrtom mieste medzi slovenskými reprezentantmi. 
V športovej vzduchovej pištoli 30 + 30 výstrelov sa zase Dávid 
Štrauch umiestil na treťom mieste, tesne za slovenskou elitou 
Petrom Mlynarčíkom z ŠSK Rušňové depo Spišská Nová 
Ves a Katkou Kučovou z Martina.   (pat)

ÚSPEŠNÍ STRELCI 

FUTBALOVÁ JAR
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V sobotu 12. marca 2016 si mladí karatisti spišskonovoveského Karate 
klubu Iglow zmerali sily počas 2. kola Slovenského pohára detí a žia-
kov v Košiciach. Zo 43 zúčastnených klubov sa náš klub umiestnil na 
celkovom 8. mieste.
Zlatú medailu v disciplíne kumite do 30 kg získal Dominik Antoš 
v kategórii 6 – 7-ročných. Dominikovi sa darilo i v disciplíne agility, v ktorej 
skončil na 2. mieste. Ďalšie dve zlaté medaily získali v disciplíne agility 
11-ročný Dominik Kešelák a 7-ročný Matias Petruška. Matias získal 
aj 3. miesto v kategórii kumite. V disciplíne agility si strieborné ocenenia 
odniesli 8-ročný Marek Krivda (získal aj 3. miesto v kumite do 28 kg) 
a 10-ročný Peter Mrovčák. Tri bronzové medaily získali 9-ročný Adam 
Cunik v disciplínach agility a kumite do 32 kg a 11-ročný Dominik Olbert 
v disciplíne agility. 
V nedeľu 20. 3. 2016 sa uskutočnili Majstrovstvá TAUK detí a žiakov, 
2. kolo pohára TAUK ml. dorast, juniorov a st. juniorov v Kežmarku. 
Karate klub IGLOW sa zo zúčastnených 7 klubov vo všetkých disciplí-
nach umiestnil na 2. mieste a celkovo vo všetkých disciplínach získal 
17 medailí za prvé miesto, 9 za druhé miesto a 9 za tretie miesto. 
V kategórii kumite – jednotlivci sa Karate klub IGLOW umiestnil na 
1. mieste, keďže členovia klubu získali 13 medailí za 1. miesto, 5 medailí 
za 2. miesto a 3 medaily za 3. miesto. red

ŠPORT

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35, 416 63 37 
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený. 

 2. 4. sobota

LB - Košice, basketbal, SMŽ
LB - Žilina, basketbal, kadeti
ŠKBD - Košice, basketbal, SMŽ
ŠKBD - Slovan Bratislava, basketbal, kadetky

 3. 4. nedeľa LB - P. Bystrica, basketbal, kadeti
ŠKBD - Stará Turá, basketbal, kadetky

 9. 4. sobota 8.00 - 16.00 Regionálna liga Východ, florbal, staršia prípravka
ŠKBD - B. Bystrica, basketbal, SŽ

10. 4. nedeľa ŠKBD - Ivanka pri Dunaji, basketbal, SŽ
12. 4. utorok 8.00 - 15.00 Krajské majstrovstvá vo volejbale žiakov
13. 4. streda 8.00 - 15.00 Krajské majstrovstvá vo volejbale žiačok

16. 4. sobota

11.00 - 15.00 VK - Žiar nad Hronom, volejbal, juniorky
LB - Svit, basketbal, Ž
LB - Prievidza, basketbal, kadeti
ŠKBD - Žilina, basketbal, Ž

17. 4. nedeľa LB - Levice, basketbal, kadeti

23. 4. sobota

LB - Michalovce, basketbal, juniori
LB - Karlovka, basketbal, SŽ
ŠKBD - Stará Ľubovňa, basketbal, MŽ
ŠKBD - Poprad, basketbal, SŽ

24. 4. nedeľa
LB - Humenné, basketbal, juniori
LB - Inter Bratislava, basketbal, SŽ
ŠKBD - Ružomberok, basketbal, SŽ

30. 4. sobota
LB - Svit, basketbal, SMŽ
LB - Karlovka, basketbal, kadeti
ŠKBD - B. Bystrica, basketbal, kadetky

1. 5. nedeľa LB - Komárno, basketbal, kadeti
ŠKBD - Nitra, basketbal, kadetky

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.

TENISOVÁ PRETLAKOVÁ HALA T.: 0903 403 459
Správca haly: Jaroslav Zajac, Miroslav Kačenga - 0903 403 459
Otváracie hodiny: pondelok - nedeľa od 9.00 do 20.30 hod.

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.

16. 4. sobota 10.00 Slovenský pohár žien
16.30 SNV A - Inter Bratislava B, extraliga muži

SAUNA T.: 053/416 63 54
Prevádzková doba sauny 

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

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.

 3. 4. nedeľa 10.00/12.00 FK SNV - Vranov, I. liga starší žiaci U15 a U14
12. 4. utorok 14.00/16.15 FK SNV - Svit, II. liga starší a mladší dorast
16. 4. sobota 15.00 FK SNV - Michalovce, II. liga ženy
24. 4. nedeľa 13.00 FK SNV - Humenné, I. liga žiačky
30. 4. sobota 10.00/12.15 FK SNV - Giraltovce, II. liga st. a ml. dorast
30. 4. sobota 15.00 FK SNV - Prešov, II. liga ženy

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
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

ÚSPECHY MLADÝCH KARATISTOV
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Tomáš Kamas je popredný regionálny vytrvalec. Päťkrát ovládol Majstrovstvá Slovenska 
Ministerstva vnútra SR a Policajného zboru (beží sa polmaratón v rámci MMM v Košiciach - se-
zóny 2009, 2010, 2012, 2014, 2015). Stal sa vicemajstrom Slovenska MV SR a PZ v r. 2011 
a 2013 preteky polmaratón na MMM v Košiciach. Získal 2. miesto na Majstrovstvách Sloven-
ska v krose MV SR a PZ v roku 2011. V roku 2012 reprezentoval MV SR a PZ na ME v krose 
v Bukurešti. Trikrát vyhral bežeckú ligu okresu Spišská Nová Ves (2013 - 2015). Momentálne 
oblieka dres klubu Pro-body.sk. Za rok odbehne v tréningu viac ako 5 000 km a súťažne ešte 
pridá 1 000 km k tomu. 
Tomáš Kamas si zapíše v júli na chrbát štvrtý krížik. Vo svojom veku stále preháňa dvadsať-
ročných mladíkov. Minulý rok sa pretekárovi naozaj vydaril. Absolvoval štyridsaťpäť štartov 
v rôznych častiach Slovenska. Na stupňoch víťazov stál dvadsaťšesťkrát. V ostatných prípa-
doch najvyššie priečky atakoval a potrápil aj oveľa mladších súperov. Práve mladí bežci majú 
kvalitu a chuť súťažiť, problémom môže byť nezvládnutá taktika. Súťažne začal pretekať až 
v roku 2007. Presvedčil ho výborný maratónec Ondrej Chabada, ktorý videl jeho zapálenie.

Nasledujúca sezóna bude pre ostrieľaného bežca pre-
miérová. Z kategórie do 39 rokov prechádza k štyridsiat-
nikom. „Ešte vždy sa cítim mladý. Je to asi tým športom 
a životným štýlom. Preto aj v B kategórii pomýšľam na 
popredné umiestnenia. Ak si udržím doterajšiu výkon-
nosť, budem maximálne spokojný. Rečou čísel, mu-
sím zvládať desať kilometrov na úrovni 33 až 35 minút, 
polmaratóny okolo 1 hodiny a 16 minút,“ dodal Tomáš 
Kamas. „Pri behu sa odreagujem v prírode, vyvetrám 
si hlavu, robím niečo pre svoje zdravie. Takže pravdepodobne ako Járg i ja budem behať 
do smrti,“ tvrdí Kamas. 
Súťaže sprevádzajú aj zaujímavé či kuriózne ocenenia. Jednu získal v behu Farmárskym dvo-
rom. Absolútny víťaz medzi mužmi i ženami získava, okrem bohatých vecných cien, živý dar. 
Konkrétne dobre vypasenú húsku.  AM

ŠPORT

Časy, kedy bol futbal výlučne chlapskou záležitosťou sú dávno preč. Kvalitne obsadený turnaj 
žien SPIŠANKA CUP, ktorý sa uskutočnil 18. 2. 2016 v Spišskej Novej Vsi, bol tomu verným 
dôkazom. Presne mierené prihrávky a centre, rýchlosť aj nasadenie a krásne góly, sme mohli 
vidieť počas celého dňa v 15-tich zápasoch. 
Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev zo stredného a východného Slovenska (prvoligový Partizán 
Bardejov a ŠKF VIX Žilina, druholigové tímy MFK Tatran Liptovský Mikuláš, FK Poprad, MFK 
Zemplín Michalovce a domáce hráčky DFK Spišská Nová Ves). 
Premiérový ročník SPIŠANKA CUP ovládli hráčky Bardejova, ktoré ani raz nezaváhali a so 
skóre 10 : 0 si domov odnesli putovný pohár Spišanka. Naše dievčatá po veľmi dobrých 
výkonoch skončili na 3. mieste. 
Turnaj mal okrem spestrenia zimnej prípravy aj priblížiť ženský futbal budúcim futbalistkám 
a širšej verejnosti. 

Konečné poradie Spišanka Cup 2016
1. Partizán Bardejov; 2. MFK Zemplín Michalovce; 3. FK Spišská Nová Ves; 4. ŠKF VIX Žilina
5. FK Poprad; 6. MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
http://www.fksnv.sk/aktuality/futbalistky-bardejova-ziskali-spisanku  

12 nadšených futbalistov z nášho mesta 
zabojovalo v sobotu 27. 2. 2016 v ka-
tegórii U10 o víťazné trofeje v medzinárod-
nom halovom turnaji pod názvom Stará 
Ľubovňa Cup 2016. Mestská športová 
hala v Starej Ľubovni bola plná mladých 
futbalových nádejí zo Spišskej Novej Vsi, 
Starej Ľubovne, Popradu, Bardejova, 
Prešova, Podolínca, ale i z Česka a Poľ-
ska. Na turnaj chlapci prichádzali s reš-
pektom, ale na ihrisku ukázali svoje kvality. 
Zápasy sa nezaobišli bez pochybení 
a sĺz, no domov sa vrátili s krásnym tre-

tím miestom, nádherným pohárom a plní 
nových skúseností. Zverencom trénerov 
Vladislava Iľaša a Mariána Hudáčka 
sa aj za maximálnej podpory rodičov darí 
zbierať úspechy. Nielen turnaj v Starej Ľu-
bovni, ale každý jeden zápas je pre talenty 
U 10 veľkou výzvou.
U 10 reprezentovali: Michal Gromovský, 
Jakub Gonda, Marko Molitoris, Marko 
Čarnoky, Daniel Mazúr, Viktor Straka, Fi-
lip Gradžilo, Martin Gonda, Matúš Klinga, 
Lukáš Korkoš, Samuel Hasaj, Samuel 
Pavlík. 

FUTBALOVÝ TURNAJ ŽIEN

DO STAREJ ĽUBOVNE PRIŠLI, ODOHRALI A VYHRALI

KAMAS ZREJE AKO VÍNO

Staršie žiačky – 17. kolo – 19. 3. 2016: VK SNV – DZS 
Prešov 3 : 0 (11, 9, 18) a 3 : 0 (16, 7, 13)
Spišiačky sú na 4. mieste v ligovej tabuľke s jasnými (a oča-
kávanými) výhrami nad posledným družstvom v súťaži si toto 
umiestnenie upevnili. Radovan Žigraj - tréner starších žia-
čok Spišskej Novej Vsi: „Dnes nás súper veľmi nepreveril 
a tak si mohli opäť zahrať všetky hráčky. Dievčatá hrali 
toľko, koľko potrebovali. Dominantná herná činnosť bolo 
podanie, z ktorého sme vyťažili najviac bodov. Celkom 
dobre zahrala Vika Frankovičová.“ 
Juniorky – 15. kolo – 19. 3. 2016: VK SNV – KV MŠK 
Oktan Kežmarok 3 : 1 (17, 17, -17, 14) a 3 : 0 (12, 11, 12)

Tentoraz hostili domáce juniorky dievčatá z Kežmarku, ktoré 
sú na poslednom mieste v ligovej tabuľke. Povinných 6 bodov 
síce Spišiačky získali, ale tréner Zdenek Hauer s ich výkonom 
spokojný nebol. 
Kadetky – 15. kolo - 20. 3. 2016: VK SNV – VK Junior 
2012 Poprad 3 : 0 (9, 15, 12) a 3 : 0 (9, 0, 7)
Kadetky mali podobný „údel“ s Popradom ako juniorky v so-
botu s Kežmarkom s tým rozdielom, že Poprad je na 7. mieste 
v ligovej tabuľke. Povinných 6 bodov zostalo doma, avšak za-
ujímavosťou druhého zápasu bola skutočnosť, že lopty sa na 
podaní dotkla iba jediná hráčka. Domáca hráčka Kristína Ro-
haľová dala 25 podaní po sebe a Spišiačky vyhrali set 25 : 0 

bez toho, aby si hráčky vymenili postavenie. Málokedy vídané 
v tejto vekovej kategórii!
Ďalšie zápasy o 2 týždne (po Veľkej noci):
Staršie žiačky: 18. kolo: sobota 2. 4. 2016, vonku, Svid-
ník o 10.00 a 12.00 h
Mladšie žiačky 6 : 7. kolo: sobota 2. 4. 2016, vonku, 
Snina o 10.00 a 12.00 h
Kadetky: 16. kolo: nedeľa 3. 4. 2016, vonku, Kežmarok 
o 10.00 a 12.00 h
Mladšie žiačky 3 : 4. kolo: nedeľa 3. 4. 2016, doma, 
Poprad o 10.00 a 12.00 h 

Igor Murko

AKO SA DARILO VOLEJBALISTKÁM?

Slovenský olympijský výbor pripravuje pred blížiacou sa olym-
piádou v Rio de Janeiro množstvo podporných podujatí. Jed-
nou z nich je Štafeta RIO 2016, ktorá odštartuje 27. apríla 
2016 z Martina a vyvrcholí 23. júna 2016 v Bratislave. Olym-
pijský oheň bude putovať v jednotlivých regiónoch a zavíta 
10. júna aj do Spišskej Novej Vsi. Žiaci našich škôl sa 

môžu zapojiť do rôznych olympijských aktivít, ako sú vedo-
mostná súťaž o olympizme, výtvarná, literárna či fotografická 
súťaž, odznak všestrannosti či školská kalokagatia. Na ZŠ 
Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi dušou a hlavným organi-
zátorom rôznych olympijských aktivít je p. uč. Murgáčová, 
ktorá pre žiakov školy pripravila zaujímavé podujatia: vytvoriť si 

antistresovú loptičku a následne si s ňou zacvičiť, namaľovať 
jednoduché preskakovačky na školskom dvore, propagáciu-
olympiády vo vestibule školy, besedu s olympionikom, atď. 
Veríme, že sa k žiakom tejto školy pridajú aj ďalší a spoločným 
úsilím sa nám podarí úspešne šíriť olympijské myšlienky aj 
v Spišskej Novej Vsi.  Mgr. Eva Murgáčová

OLYMPIONIZMUS V NAŠOM MESTE 
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ŠPORT, POZVÁNKY, OZNAM

Aj v tomto roku Okresný úrad Spišská Nová Ves, Olympijský 
klub Spiš a Mesto Spišská Nová Ves zorganizovali už 43. vy-
hodnotenie najúspešnejších športovcov regiónu Spiš za rok 
2015. Na slávnostnom vyhlásení 16. marca 2016 si ocenenie 
v kategórii jednotlivcov odniesli: Kristína Hudáková - florbal, 
Paulína Hudáková - florbal, Ing. Jana Zemčáková - špor-
tová streľba, Patrícia Garčárová - atletika, Miroslav Smolár 
- kick box, Jozef Šefčík - bežecké lyžovanie, Daniela Ka-
menická - zjazdové lyžovanie, Lukáš Klein - tenis, Martin 
Bartalský - vodné lyžovanie, Tomáš Želikovský - plávanie. 
Medzi desiatimi najlepšími mladými talentmi sa ocitli: Petra 
Rusnáková - short track, Matej Baluch - atletika, Alexan-
dra Taláčová - plávanie, Laura Smoľarová - motocross, 
Lukáš Filip - športová streľba, Júlia Košárová - športová 
streľba, Dominika Petková - športová streľba, Róbert Džu-
gan - hokej, Alexander Zekucia - hokej, Zuzana Šefčíková 
- bežecké lyžovanie. 
Ako najúspešnejšie kolektívy boli vyhodnotené: Futbalový 
klub Spišská Nová Ves - dospelí, Športový klub FBK Ko-
méta, Hockey club Sp. Nová Ves (ženy) a Mažoretky CHE-
EKY GIRLS z Krompách. Nezabudlo sa ani na zaslúžilých 
funkcionárov a športovcov v kategórii Fair Play: Vladimír 
Šmida, Mgr. Pavol Graus, Mgr. Habasobá, Mgr. Irena 
Kovalčíková, Ľubomír Vaic, Mgr. Ivan Chromej, Mgr. Jozef 
Cirbus. Obce a mestá nominovali trinástich športovcov, ktorí 

dosahovali výborné výsledky v predchádzajúcom období, sú 
to: Matej Zmij - sánkovanie, Ján Uličný - motocross, Mgr. Mar-
cel Mikolaj - paraolympionik, František Lovas - futbal, Jozef 
Šmída - futbal, Anton Klinga - stolný tenis, Matúš Jakubec - 
futbal, Martin Jakubec - hokej, Emil Olšavský - stolný tenis, 
Pavol Kubičko - futbalový tréner, Klára Grossová - florbal, Ma-
roš Péchy - hádzaná, Bc. Pavol Kičin - zjazd - horské bicykle.
„Som veľmi rád, že primátori miest a starostovia obcí re-

giónu Spiš využili možnosť oceniť športovcov, ktorí pro-
pagujú nielen daný šport, ale i samotné mestá a obce. 
Tradíciu rotovania a posúvania ocenenia najlepších špor-
tovcov Spiša sa snažíme zachovať. Budúci rok sa vyhodno-
tenie uskutoční v Spišských Vlachoch,“ povedal predseda 
organizačného výboru a prednosta Okresného úradu v Spiš-
skej Novej Vsi Ing. Ondrej Majerník.
 red

SLOVENSKO-ČESKÝ  
PORADENSKÝ DEŇ V KOŠICIACH 
sa uskutoční v pobočke Sociálnej poisťovne v Košiciach, Festivalové nám. 1,  

v stredu 13. apríla 2016  
v čase od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

Možnosť konzultácií s odborníkmi zo Sociálnej poisťovne a z Českej 
správy sociálneho zabezpečenia vo veciach dôchodkových záležitostí. 

Záujemcovia o účasť sa môžu prihlásiť na t. č. +421 906 173 211  
alebo na e-mailovej adrese nikola.sutovska@socpoist.sk.

Pri dohodnutí termínu je potrebné okrem konkrétnej požiadavky, ktorá bude predme-
tom poradenstva, uviesť tiež relevantné osobné údaje ako svoje meno, priezvisko, 
dátum a miesto narodenia a rodné číslo. V prípade, že ide o pozostalostnú dávku, je 
potrebné uviesť aj údaje o zomretom poistencovi. Odporúčame, aby si klienti okrem 
osobných dokladov priniesli tiež podklady týkajúce sa ich dôchodkového poistenia. 

Ing. Michal Beharka, riaditeľ pobočky Sociálna poisťovňa - Spišská Nová Ves

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI REGIÓNU SPIŠ ZA ROK 2015

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

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

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

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

mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia

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

POHOTOVOSTNÉ 
SLUŽBY
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OZNAMY, POZVÁNKA

Oznámenie o zbere objemového  
odpadu a zbere konárov

Zber objemných odpadov sa bude realizovať  
nasledovne:
• Pre bytové domy formou pristavenia veľko-
kapacitných kontajnerov
1.  bytovka býv. VKaŠ (Nov. Huta) 11. 4.
2.  Gaštanová ul. - býv. Overall 11. 4.
3.  Lipová ul. 11. 4.
4.  Kamenný obrázok 12. 4.
5.  Agátová ul. 12. 4.
6.  Komenského ul. / J. Wolkera 12. 4.
7.  Z. Nejedlého / Tr. 1. mája 13. 4.
8.  Štúrovo nábrežie - parkovisko pri OD Prima

 13. 4.
9.  Jilemnického ul. - garáže pri Fľúdri 13. 4.
10.  Štúrovo nábrežie 11 - 13 14. 4.
11.  Hutnícka ul. 14. 4.
12.  Strojnícka ul. 14. 4.
13.  E. M. Šoltésovej 18. 4.
14.  Hurbanova - pri kotolni 18. 4.
15.  Za Hornádom - zadná strana obchodu 18. 4.
16.  Medza - pred OD Panoráma 19. 4.
17.  sídl. Východ - Fr. Kráľa 19. 4.
18.  Rázusova ul. 19. 4.
19.  sídl. Východ, Slovenská 44, kotolňa  20. 4.
20.  Koceľova ul. 20. 4.
21.  Filinského ul. - bytovka 20. 4.
Vyzývame občanov bývajúcich v bytových domoch, 
aby nepotrebný objemný odpad umiestňovali do 
pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Upo-
zorňujeme, že kontajnery nie sú určené na 
ukladanie stavebného odpadu, zeminy, ko-
nárov z orezov stromov a krov, nebezpeč-
ného odpadu (akumulátory, „vyjazdený“ olej, 
žiarivky, televízory, monitory...).

• Pre rodinné domy formou kalendárového 
zberu - občania bývajúci v rodinných domoch 
v deň zberu objemného odpadu vo svojej loka-
lite vyložia objemný odpad pred svoj rodinný 
dom tak, aby neohrozoval chodcov a dopravu. 
Zber začína ráno o 7.00 h. Upozorňujeme, že 
pokiaľ nebude odpad pripravený k odvozu 
podľa horeuvedeného postupu alebo sa na 
stanovišti bude nachádzať iný odpad, bude 
odpad ponechaný na stanovišti a pôvodcovi 
odpadu môže byť uložená sankcia do výšky 
1 500 €.

Termíny zvozu pre jednotlivé lokality ro-
dinných domov:
• MsV č. 1; MsV č. 2 a MsV č. 3: 5. 4. 2016
(Novoveská cesta, Hnilecká cesta, Kvetná, Lúčna, 
Horská, Poľná, Rybničná, Tichá, Záhradná, Dú-
hová, Jasná, Slnečná, Snežná, Bronzová, Me-
dená, Rudná, Sadrovcová, Železná, Stražanská, 
Vyšný Hámor, Kamenný obrázok, Karpatská, 
Šarišská, Zemplínska, Magurská, Spišská, Pie-
ninská, Muráňska, Gemerská, Liptovská, Tur-
čianska, Oravská, Čergovská, Kysucká, Rajecká, 
Považská, Pohronská, Detvianska, Trenčianska, 
Nitrianska, Podunajská, Predná Huta, Dunajská, 
Laborecká, Inovecká, Trnavská, Tatranská);
• MsV č. 6 a MsV č. 7: 6. 4. 2016
(Kalinčiaka, A. Mickiewicza, Stojan, Malá, J. Bottu, 

Kukučínova, Obrancov mieru, Borovského, Ta-
jovského, M. Gorkého, E. M. Šoltésovej, Elek-
trárenská, Šestnástka, Za Šestnástkou, Slobody, 
T. Vansovej, Borodáčova, F. Urbánka, Palárikova, 
R. Jašíka, F. Hečku, S. Tomášika, I. Stodolu, Te-
helná, Letecká, S. Chalupku, J. Wolkera (rodinné 
domy), J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, Hurba-
nova, J. Kostru, Záborského, Mlynská, Brusník, 
Drevárska, J. Hanulu, Čsl. armády, Škultétyho, 
I. Krasku, Rybárska, Zábojského, Zvonárska, 
Pod Tepličkou);
• MsV č. 8 a Msv č. 9: 7. 4. 2016
(Vajanského, Chrapčiakova, Hviezdoslavova, 
J. Fabiniho, Ing. Straku, Duklianska 1 - 71, Ing. 
Rojkoviča, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Krížova, 
Orlia, Jesenského, Tolstého, Mišíkova, Puškinova, 
Železničná, Mudroňova, Kollárova, Slovenská, 
Svätoplukova, Rastislavova, Levočská, Školská, 
Odborárov, Starosaská, Nad Medzou, Hronského, 
Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, 
Kmeťova, Radlinského, Filinského cesta, Hari-
chovský chodník, Jána Janského, Ľaliová, Púpa-
vová, Astrová, Narcisová, Nezábudková).

Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznika-
júci pri bežných udržiavacích prácach sú občania 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi a drob-
nými stavebnými odpadmi na území mesta Spiš-
ská Nová Ves povinní odovzdať na Regionálnej 
skládke odpadov Kúdelník II (ut - pi od 8.00 do 
16.00; so od 8.00 do 12.00) a nebezpečný od-
pad na Zbernom dvore na Sadovej ulici (ut - pi 
od 8.00 do 16.00; so od 8.00 do 12.00). Tento 
odpad bude občanom prevzatý po predložení ob-
čianskeho preukazu.

Zber odpadu z orezov konárov a krov
Konáre z orezov stromov a krov môžu občania 
odovzdať na Zbernom dvore na Sadovej ulici alebo 
v rámci celomestského zberu, ktorý sa v jednot-
livých lokalitách bude realizovať v nasledovných 
termínoch (zoznam ulíc pre jednotlivé MsV ako pri 
zbere objemného odpadu):

MsV č. 1; MsV č. 2 a MsV č. 3: 13. 4. 2016
MsV č. 6 a MsV č. 7: 14. 4. 2016
MsV č. 8 a Msv č. 9: 27. 4. 2016

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

odd. komunálneho servisu, MsÚ

Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves 
termíny pre jarný zber objemných odpadov v jednotlivých častiach mesta. Objemný odpad 
je komunálny odpad, ktorý svojím rozmerom nie je možné uložiť do štandardnej nádoby - napr. 
sanita, matrace, nábytok... (nepatria sem nebezpečné odpady).

V zmysle ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o ener-
getike oznamujeme, že pre uvedené odberné miesta 
bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánova-
ných prác na zariadení vysokého napätia v termínoch: 
• 10. apríl 2016 v čase od 7.30 do 18.00 h 

Sadová ulica: č. d. 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 573 * 
Tepličská cesta: č. d. 13, 14, 22

• 18. 4. 2016 v čase od 7.20 do 16.00 h 
Modrý vrch / Astrová ul. - celá, Harichovská cesta - 
celá, J. Jánskeho - celá, Ľaliová ul. - celá, Narcisová 
ul. - celá, Nezábudková ul. - celá

• 18. 4. 2016 v čase od 7.30 do 16.30 h,  
19. 4. 2016 v čase od 7.30 do 16.30 h  
Košiarny briežok, Záhradkárska oblasť Červený Jarok  

• 20. 4. 2016 v čase od 7.30 do 16.30 h  
časť chatovej oblasti Košiarny briežok - lokalita „lesná 
škôlka“. 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo 
vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elek-
triny do vášho odberného miesta. V tejto súvislosti si vás 
dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na 
prechádzanie vzniku škody. Podľa ustanovenia § 31 ods. 
1, písm. c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberate-
ľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dô-
sledku prerušenia distribúcie elektriny. 
Nakoľko v čase uzávierky Informátora boli zve-
rejnené len vyššie uvedené termíny preruše-
nia distribúcie elektriny, upozorňujeme, že 
aktuálne informácie týkajúce sa ďalšieho plánova-
ného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na we-
bovom sídle spoločnosti VSD, a. s.: www.vsds.sk/ 
edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-od-
stavky. ref. energetiky, MsÚ

UPOZORNENIE 
NA PRERUŠENIE 
DISTRIBÚCIE 
ELEKTRINY
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Odišiel si ticho, nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spomienkami. 
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. 
Márne Ťa naše oči všade hľadajú, márne nám po tvári slzy stekajú.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 
25. 1. 2016 prišli rozlúčiť s milovaným manželom, otcom, starým otcom 
a svokrom Rudolfom ŠTOFANOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť 
náš veľký žiaľ.
Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie pracovníkom radnice v Sp. Novej 
Vsi a starostke obce Odorín.
smútiaca rodina - manželka Helena, deti Rudolf, Gabriel a Alžbeta s rodinami
„V našich srdciach zostaneš navždy.“

Ľúbila sa jeho duša Bohu... Múd 4, 14
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým 
príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli 28. 1. 2016 rozlúčiť s mojím 
milovaným a starostlivým manželom, ockom, dedkom a krstným otcom 
Jozefom DZURILLOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 72 rokov.
Poďakovanie patrí Rím.-kat. farskému úradu v SNV - p. kaplánovi P. Drdákovi 
a PhDr. J. Lapšanskému, PhD. za dôstojnú rozlúčku.
Za naše vrúcne modlitby, nech Ti Pán dá večné odpočinutie v nebi.
S úctou a vďakou manželka Mária, dcéra Janka, Iva a Martina s manželmi, 
vnúčatá Viktória, Evelínka, Roland, Dávid, Benjamínko, Nikolas, Brendon, 
Ivanka, Margarétka, Matej, Katarínka a ostatná smútiaca rodina.

„Svet beží, no Ty si už v cieli...“
2. 2. 2016 sme sa rozlúčili s našou mamkou, babkou, svokrou, sestrou 
a príbuznou MUDr. Martou NEUPAUEROVOU. 
Vďaka patrí personálu ambulancie hematológie a transfuziológie NsP v Sp. 
Novej Vsi za zdravotnú starostlivosť, ľudský prístup a sprevádzanie až do konca. 
Taktiež ďakujeme p. farárovi farnosti Ferčekovce Ľ. Vojtašákovi, Pohrebnej 
službe R. Findura a všetkým, ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky, za ich pre-
javy sústrasti a podpory.
dcéry Martina a Gabriela s rodinami

Touto cestou chceme vyjadriť úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary tým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou mamou Viktóriou 
VOJTKOVSKOU, ktorá nás opustila vo veku 94 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Poďakovanie patrí Pohrebnej službe R. Fingura, Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
Žofia JADROŇOVÁ
4. 10. 1923
„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.“
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí 
prišli 17. 2. 2016 odprevadiť na poslednej ceste našu mamku, svokru, babku 
a prababku Žofiu JADROŇOVÚ vo veku 92 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková, Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV za dôstojnú rozlúčku. 
synovia Jozef a Vojtech s rodinami

„Neplačte, že som odišla, len pokoj mi prajte a v srdci večnú spomienka si 
na mňa zachovajte.“
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti všetkým príbuzným, susedom, priate-
ľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 18. 2. 2016 s našou drahou mamičkou, 
švagrinou, tetou, babkou, prababkou Máriou DŽUBÁKOVOU, ktorá nás opus-
tila vo veku 80 rokov.
Poďakovanie patrí Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe 
S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
Zároveň ďakujeme kolektívu odd. ARO NsP v SNV za ľudský prístup a príkladnú 
starostlivosť.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

„Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol v Tvojich očiach svit, ťažko sa nám bude 
tu bez Teba, Jožko, žiť.“
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí sa prišli 26. 2. 2016 
rozlúčiť s milovaným manželom a starostlivým otcom Jozefom GRANECOM. 
S vďakou a úctou manželka Anna a syn Richard.

Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
4. 3. 2016 uplynul rok, odkedy nás navždy opustil môj druh, starostlivý otec 
a ujo, sused, kamarát, kolega Roman MARIANČÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
spomienku.
Ďakujeme.
S láskou spomína družka Marta, dcéra Viktória, Adam, Patrik s priateľkou.
Veľmi nám chýbaš.

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ VO FEBRUÁRI OSLÁVILI
94 rokov
Alžbeta Kopčárová
Ján Soták
Anna Friňáková
93 rokov
Júlia Demečková
Anna Mangerová
92 rokov
Anna Dzurická
Ferdinand Majerech
91 rokov
Mária Ferencová
Július Lindtner
90 rokov
Anna Kubičárová
Margita Šumanská
Anna Wagnerová
Terézia Slivošová
Mária Gavulová

85 rokov
Oľga Šišková
Alžbeta Timková
Mária Vojtášová
Ján Pavúk
MUDr. Elena Servová
Alica Radvancová
Ružena Bočkaiová
Justina Hornová
Helena Harabinová
80 rokov
Dorota Okresová
Františka Mireková
Kamila Tretinová
Margita Švorcová
Anna Záhorská
Anna Štefanovičová
Otto Holzer
Jozef Lapšanský
Anna Nováčeková

75 rokov
Ing. František Hos
Apolónia Fortunová
Mária Pacanovská
Ján Jurik
Magdaléna Makarová
Juliana Baculáková
Ružena Rotáková
Mária Krupinská
Andrej Petrisko
70 rokov
Melánia Jeseničová
Jozef Servatka
Ing. Milan Majerčák
Viera Uhrinová

Helena Gyomraiová
Mikuláš Turčanik
Ján Mrosko
Mária Veselényiová
Jozef Baláž
Ing. Július Smolár
Mária Gabčová
Emil Hric
Petr Zouhar
Eva Kurtová
Ing. Tibor Gabonai
Eliška Poláčková
Vladimír Sigety
Ing. Viktória Čarnogurská
Gejza Filip

Anna Alexandra Giňová

Adam Verešpej

Štefan Drobný

Rebeka Podvojská

Adela Balážová

Sebastián Kotlár

Natália Černická

Martin Šandor

Sofia Kotlárová

Laura Zembová

Paulína Oravcová

Maroš Holub

Olívia Hovanová

Miroslav Orgonik

Simona Jančárová

Dorota Garajová

Simona Oravcová

Yanick Uhrín

Richard Čurman

Damián Pecha

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.

V FEBRUÁRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Elena Strojná 1916
Viktória Vojtkovská 1921 
Žofia Jadroňová 1923
František Nováček 1927
Silvester Višňovský 1931
Milan Matfiak 1935

Mária Džubáková 1935
Anna Kohútová 1937
Mária Leščinská 1938
Milan Farkašovský 1940
Ivan Klinga 1944
Ján Valovič 1945

Mária Farkašovská 1947
Ján Hrušovský 1948
Viera Palušáková 1948
Mária Rusnáková 1953
Jozef Mareček 1953
Božena Biganičová 1955

Jozef Granec 1957
Vladimír Bučák 1961
Marián Hájka 1969
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Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spomien-
kami.
3. 4. 2016 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil môj manžel a náš otec 
Štefan GARČÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
S úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinou.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo 
predtým. Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, ale v našich srdciach 
zostávaš navždy s nami. 
4. 4. 2016 uplynú 3 roky, čo nás opustila moja manželka a naša mamka Viera 
ŠOLTÍSOVÁ. 
S láskou spomínajú manžel Miroslav, dcéry Viera, Daniela a Lenka s rodinami 
a syn Miroslav s rodinou. 

„Je to už rok, čo dotĺklo srdiečko Tvoje a zavreli sa oči dvoje. Mal si nás i ži-
vot rád, preto bolo ťažké vidieť Ťa umierať. V našich srdciach si však stále 
s nami. Chýbaš nám, otecko drahý.“
5. 4. 2016 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko 
a brat Ondrej HRIC.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Dana s priateľom Edom, Helena, syn Jozef, 
vnúčatá Helenka s priateľom Jakubom, Dávid, Ďodík, Adamko, súrodenci.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

Kto bol milovaný, nebude nikdy zabudnutý. 
Tichou spomienkou si 7. 4. 2016 pripomíname 20. výročie úmrtia môjho man-
žela Jána DZURŇÁKA.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

7. 4. 2016 uplynie rok, čo nás opustil manžel a otec Ladislav KAPSDORFER.
S úctou a láskou spomínajú manželka, synovia a ostatná rodina.

Čas plynie, ale spomienka v srdci a prázdne miesto zostáva.
7. 4. 2016 si pripomenieme nedožitých 90 rokov našej babky Kataríny 
MIKOLAJOVEJ. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou deti s rodinami.

Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spomienky a v srdci žiaľ.
8. 4. 2016 uplynie smutný rok, kedy nás opustil milovaný manžel, drahý otec, 
dedko Juraj LISOŇ.
S úctou a vďakou spomínajú manželka Katarína, dcéra Jarmila, Denisa, 
Katarína a Lucia s rodinami, syn Juraj a Ján.

Mama, to slovo je cennejšie ako hocijaké iné na svete. Keď Ťa už niet, rúti 
sa nám svet. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri 
Tebe každý deň.
8. 4. 2016 uplynie 9 rokov, odkedy nás navždy opustila naša drahá manželka, 
mamka, babka Mária HRUŠOVSKÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, dcéry Mária, Janka, synovia Jozef 
a Stanislav s rodinami.

Čas plynie, ale spomienka ostáva.
10. 4. 2016 si pripomenieme 1. výročie, odkedy nás navždy opustil môj manžel, 
náš otec, dedko a príbuzný Štefan GELETKA.
S úctou spomína rodina.

Všetko zmizne, len stopy Tvojej lásky a spomienky na predobré srdce nám 
zostanú. (Jiří Wolker)
S hlbokou úctou a láskou si pripomíname štvrté výročie úmrtia nášho drahého 
JUDr. Tibora BRZIAKA, ktorý nás navždy opustil 11. 4. 2012.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho mali radi, nezabudli na neho a venujú mu tichú 
spomienku.
rodičia, synovia, nevesta, vnučka Dianka a súrodenci s rodinami

Deň nečakaného Tvojho odchodu bol plný sĺz a žiaľu. Tak náhle si odišiel 
vo veku 77 rokov. Nestihol si sa ani s nami rozlúčiť, zhasli Tvoje oči, stíchol 
Tvoj hlas, mal si rád prírodu, hory a všetkých nás.
11. 3. 2016 uplynuli 3 roky od úmrtia môjho manžela Františka MOTYKU.
S láskou a úctou na Teba spomínajú manželka Katka, synovia František, Jozef, 
nevesty Marika, Dáša, vnučka Ivka s manželom a pravnučka Sonia, vnuci 
Marcel, Tomáš, švagriné, švagrovia a ostatná smútiaca rodinka. 
Navždy budeš v srdci s nami.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
„Veľmi nám chýbaš.“

„Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.“
15. 3. 2016 uplynul rok od úmrtia môjho manžela, otca, dedka a pradedka 
Karola HREBEŇÁRA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

24. 3. 2016 uplynul rok, odkedy nás opustil môj manžel, otec a dedko Jaroslav 
BANČÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

25. 3. 2016 uplynulo 5 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil môj manžel, 
otec a starý otec Pavel MRÁZ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Katka, dcéry Katka a Martinka s rodinami

„Smrťou život nekončí, iba zabudnutie znamená koniec života. Kto žije 
v našich srdciach a spomienkach, nezomiera.“
26. marca 2016 sme si pripomenuli druhé smutné výročie úmrtia našej mamky, 
babinky, prababky a svokry Ľudmily KORHEĽOVEJ.
Prosíme, venujte jej s nami tichú spomienku.
Celá smútiaca rodina.

31. 3. 2016 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia 
môjho manžela, otca, starého otca, brata, švagra Pavla 
KLEŠČA a zároveň 23. 3. 2016 uplynulo 9. výročie úmr-
tia našej mamky, babky, prababky Emílie DROBNEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
smútiaca rodina 

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
31. 3. 2016 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
dedko a pradedko Ján ILKOVIČ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Anastázia, dcéry Janka, Zdenka a syn 
Slavomír s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Cez rosu slza sa tlačí, po tvári nekonečne dlho páli pri spomienke už 15. výročia 
Tvojho odchodu z tohto sveta.
Spomínajte s nami na syna, otca, manžela, deda a priateľa Šimona HARABINA.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
2. 4. 2016 si pripomíname 10. výročie úmrtia nášho otca, svokra a dedka 
Michala KIŠÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
synovia Vladimír s rodinou a Ján 

2. 4. 2016 uplynie 10 rokov, čo nás náhle opustil môj manžel a otec Milan 
ŠIŠKA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Emília, syn Milan a dcéra Adriana 
s rodinami.
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Uplynul rok a stretnutia s Tebou sú už len spomienkou, ktorú si dennodenne 
oživujeme v našich srdciach. 
S láskou a úctou spomíname na najdrahšieho človeka - otca, dedka a manžela 
Štefana VAĽKA, ktorý sa 11. 4. 2015 stal naším strážnym anjelom. 
Ďakujeme všetkým jeho známym a blízkym za tichú spomienku a modlitbu.
manželka Anna, synovia Štefan, Bohuslav a Jozef s rodinami

Rozlúčiť sa neznamená zabudnúť.
11. 4. 2016 uplynie smutný rok od chvíle, kedy nás náhle opustila naša man-
želka, mamka, babka a svokra Jarmila BOČKAYOVÁ.
Spomíname s láskou.
smútiaca rodina

Sú slová, ktoré mu už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú 
okamihy, na ktoré ešte stále spomíname.
13. 4. 2016 uplynie 3. rok, odkedy nás navždy opustil starostlivý a milujúci 
manžel, otec a starý otec Peter GANOVSKÝ.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia a dcéra s rodinami.

Čas plynie, ale spomienka ostáva.
14. 4. 2016 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel, náš otec 
a dedko Vojtech MAJOR.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
manželka Marta, syn Vladimír, dcéra Danka s rodinami

15. 4. 2016 si pripomenieme 10. výročie úmrtia mojej manželky, našej mamky, 
babky Milady ŠMELKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel s deťmi, vnúčatá a ostatná rodina 

14. 4. 2016 uplynie 15 rokov, čo nás opustila naša drahá manželka, mama 
a stará mama Marta DUGASOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manžel a syn s rodinou.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
15. apríla 2016 uplynie 10 rokov, keď nás navždy opustil Ján RAŠKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomíname.

Mal rád život, mal rád smiech, veril v dobro a miloval svet. Nestihol sa s nami 
ani rozlúčiť a jeho život ukončil vo veku 21 rokov nezodpovedný vodič.
14. 4. 2016 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomíname 19 rokov od úmr-
tia milovaného syna Mária JANČURU, ktorý zahynul pri dopravnej nehode.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
rodičia, Tonka a Richard s rodinou

16. 4. 2016 uplynie 20 rokov, odkedy nás navždy opustil Vladimír ČAJKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
sestry Tonka a Katka s rodinami

Odišla tíško, nečakane, tak ako vietor v búrke stromy 
láme. Skromná vo svojom živote, veľká vo svojej láske 
a dobrote.
17. 4. 2016 si pripomenieme 6 rokov od chvíle, kedy 
nás navždy opustila naša láskavá mamka, babka a svokra 
Mária TÖKÖLYOVÁ.
16. 5. 2016 si tiež pripomíname 24. výročie úmrtia nášho 
drahého ocka, dedka Milana TÖKÖLYHO.

S úctou a láskou spomínajú synovia Jozef, Daniel a Drahoš s rodinami.

 S tichou spomienkou k Vášmu hrobu chodíme a pri 
plamienku sviečky na Vás spomíname. Aj keď nie ste 
medzi nami, v našich srdciach zostávate s nami.
18. 4. 2016 si pripomenieme 40 rokov, odkedy 
nás opustil náš otec a dedko Jozef VIKARTOVSKÝ 
a 6. 12. 2016 si pripomenieme 3 roky, odkedy 
nás opustila naša mama, babka a prababka Mária 
VIKARTOVSKÁ.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami. 

Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom ži-
vote, veľká vo svojej láske a dobrote.
19. 4. 2016 si pripomíname 1. výročie, odkedy nás na-
vždy opustila naša drahá mamička Mária KOVÁČOVÁ 
vo veku 86 rokov.
Súčasne si 25. 5. 2016 pripomenieme 29. výročie úmr-
tia nášho milovaného otecka Jána KOVÁČA.
S láskou a úctou v srdci spomínajú dcéry Mária s rodinou 

a Katarína s rod., vnúčatá Lucia s rodinou, Romanko a Katka a ostatná smútiaca 
rodina. 

Niektoré rany zasiahnu človeka tak hlboko, že sa nikdy nezahoja…
22. 4. 2016 si pripomenieme smutné piate výročie, čo nám chýba naša milo-
vaná manželka, maminka, babička Anna KORFANTOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Jozef a deti Ivana,Tatiana a Erik  
s rodinami.
Veľmi nám chýbaš...
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.

Odišla tíško, nečakane, tak ako vietor v búrke stromy láme. Skromná vo 
svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote.
22. 4. 2016 si pripomenieme 3. výročie, kedy nás navždy opustila moja man-
želka, naša mamka, babka, svokra, sestra Mária AUGUSTIŇÁKOVÁ.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú manžel Ján a dcéry Henrieta, Zuzana, 
Martina, Jana - vnúčatá, zaťovia a súrodenci. 

So srdcom plným krásnych spomienok, s láskou, úctou a vďakou si 22. 4. 2016 
pripomenieme 10 rokov, odkedy nás navždy opustila naša drahá mamka 
Katarína STEINEROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti, vnúčatá a pravnúčatá.

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal... Zostanú spomienky a v srdci 
veľký žiaľ.
23. 4. 2016 uplynú 3 roky, odkedy nás opustil môj manžel, náš otec a dedko 
Štefan VENCEL.
S láskou a úctou spomína rodina Vencelova.

23. 4. 2016 uplynie 30 rokov od chvíle, kedy nás nečakane navždy opustil náš 
otec, dedko, brat, švagor a ujo Ján MUCHA.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú synovia s rodinami.  
 

     
„Keď Boh zatvorí dvere za životom, otvorí nové okno na nebi, aby ním duši 
svietilo večné svetlo.“
Odišiel tíško, v srdciach nám bolesť zanechal, tak rýchlo, bez rozlúčky, to 
nikto nečakal. 
27. 4. 2016 si pripomenieme 1. smutné výročie, kedy nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, náš drahý ocko a dedko František LUKAŠČÍK.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
manželka Mária, dcéry Daniela, Eva a Marcela s rodinami

Odišli tíško, nie sú medzi nami, no v našich srdciach 
žijú spomienkami. Už len kytičku Vám môžeme na 
hrob dať a pri plamienku sviečky tíško na Vás spo-
mínať.
S úctou a láskou sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia na-
šej mamky Margity SNOPKOVEJ a 28. 4. 2016 si pripo-
menieme 40. výročie úmrtia nášho otca Jána SNOPKU.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli ste, venujte 

im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Zdena a Viera s rodinami.

SPOMIENKY
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Niektoré rany zasiahnu človeka tak hlboko, že sa nikdy nezahoja. 
28. 4. 2016 si pripomíname 8. výročie úmrtia Vladimíra PODOBENA.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka s deťmi a blízka rodina.

Odišli ste do večnosti, ale v našich spomienkach ste stále s nami...
2. 4. 2016 si pripomenieme nedožitých 80 rokov našej mamy a starej mamy Eleonóry PIRNÍKOVEJ 
a 7. 4. 2016 by oslávil 96 rokov náš otec a starý otec Michal PIRNÍK.
Ďakujeme za tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomína najbližšia rodina.

Odišiel si tichučko ako odchádza deň, v našich srdciach ostáva spomienka 
len. Mal si nás všetkých rád a chcel si s nami ešte žiť, ale prišla chvíľa, musel 
si nás opustiť. Ťažké sú kroky k miestu, kde spíš, doznela Ti pieseň života 
a Ty sladko sníš.
29. 4. 2016 uplynie rok od chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý a milovaný 
manžel, otec a dedko Rudolf BÖHM.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou na Teba spomína manželka Vlasta, syn Róbert s manželkou, 
dcéra Daniela s manželom, vnúčatá Veronika, Danka, Janka, Radka, René.

SPOMIENKY

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Spišskej Novej Vsi

pozýva svojich členov na tieto aktivity

6. 4. 2016 (streda)
19. ročník výstupu na Dreveník, spoločne s KD Lipa

Odchod z AS o 8.00 h do Spišského Podhradia.
Zodpovedný: Ing. V. Čarnogurský

7. 4. 2016 (štvrtok)
Ľudová slovesnosť, organizuje OO JDS

Začiatok 10.00 h v ZUŠ, Fabiniho ul.

20. 4. 2016 (streda)
Turistická vychádzka Torysky

Odchod z AS o 7.10 h do Levoče. Zodpovedný - L. Lučivjanský.

26. 4. 2016 (utorok)
ŠD Košice - G. Verdi, opera Trubadúr

Odchod vlakom o 16.57 h. Prihlásiť sa na tel. č.: 0904 973 324.

27. 4. 2016 (streda)
Potulky po meste s Mgr. M. Števíkom. 

Poznávanie histórie SNV. Stretneme sa o 9.00 h.  
pred Levočskou bránou (poplatok 1 €).

•••
Prosíme, členské zaplatiť do konca mája 2016.

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

1. 4. 2016
Aprílové žartíky v klube.

6. 4. 2016
Vychádzka na Dreveník.  

Prispôsobiť sa MO JDS

8. 4. 2016
Varenie a ochutnávka múčnych jedál.

15. 4. 2016
Prednáška Mestskej polície.

22. 4. 2016
Varenie a ochutnávka múčnych jedál.

25. 4. 2016
Turistická vychádzka na Sans-Souci. 

Odchod od Svet Zdravia o 9.00 hod.

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva členov pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie pri príležitosti Dňa  
učiteľov, ktoré sa uskutoční 7. 4. 2016 (štvrtok)
o 15.00 hod. v Reštaurácii Na Korze, Zimná ul. 34, 
Sp. Nová Ves. Uvítame aj nečlenov.
Zároveň vás pozývame na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční 14. 4. 2016  
(štvrtok) o 10.00 hod.  
v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás.

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. - 3. 4. 2016
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39, 

T.: 0901 961 014

4. - 10. 4. 2016
Harmónia, Zimná 55, T.: 053/441 16 37

11. - 17. 4. 2016
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19, 

T.: 0901 961 073

18. - 24. 4. 2016
Slávka, Chrapčiakova 1, T.: 053/416 61 22

25. - 30. 4. 2016
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39,  

T.: 0901 961 014

Príčinou nezriadenosti – neuvedomelosti je,  
že chýba národné svedomie, tribunál mravnosti 

– jasný génius vedy. Veda! Nemám na 
mysli nabubralých akademikov, alchymistov 

a astrológov. Mne značí veda organizáciu, poctivú 
snahu lúštiť hádanku existencie, dať maximum 
obsahu, nášmu životu. Vedecký kruh by sa stal 

prirodzeným gravitačným bodom, kostrou národa, 
mimo toho by bol pojítkom medzi nami  

a širokým intelektuálnym svetom.
(Milan Rastislav Štefánik)

Klub spoločnosti Milana Rastislava  
Štefánika a Mesto Spišská Nová Ves

pozývajú členov, sympatizantov  
a obyvateľov mesta na

SPOMIENKOVÚ  
SLÁVNOSŤ

pri príležitosti 97. výročia tragického úmrtia  
M. R. Štefánika

2. 5. 2016 o 14.00 hod. 
pri pamätníku na Štefánikovom námestí.

...Slnko, slnko, poď na naše líčko, dáme ti vajíčko. Svätý Juríčko, otvor políčko, 
kde môj milý pôjde orať zajtra ránečko... (ľudová)

Predsedníctvo Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska  
v Spišskej Novej Vsi a Základná organizácia Odorín vás pozývajú na 

10. ročník ĽUDOVEJ SLOVESNOSTI
venovaný ľudovej dráme, prezentovaný jarnými obradovými hrami na Spiši.
7. 4. 2016 o 10.00 hod. v koncertnej sále ZUŠ, Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi

KURZ  
ETIKETA  

A PROTOKOL 
Spišská Nová Ves  
11. - 12. 4. 2016

Potrebuješ získať najnovšie informácie  
o všeobecne prijateľných zásadách 

spoločenského správania sa v záujme 
sebavedomého a profesionálneho 

reprezentovania organizácie na 
domácich i medzinárodných fórach?

Čakáme práve na vás  
v Poradenskom centre pre dospelých 

v Spišskej Novej Vsi, 
Nábrežie Hornádu 14,  

budova MULTICENTRA , 
 2. posch., č. dv. 210

Informácie: pcd.snv@ nuczv.eu,  
mobil: 0911 015 808.
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OZNAMY, POZVÁNKY, INZERCIA

EXEKÚTORSKÝ ÚRAD 
JUDr. Barbory Hovanovej 

Gorkého 8, Spišská Nová Ves 
vykoná 27. 4. 2016 o 10.00 hod. 

dražbu rodinného domu v lokalite 
Ferčekovce v Spišskej Novej Vsi. 

Vyvolávacia cena je 63 500 €.
Bližšie informácie 

na tel. č. 053/441 18 62.

Mesto Spišská Nová Ves 
ponúka na odkúpenie budovu

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

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

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

Celková cena nehnuteľnosti je 
113 527,00 €. 

„Nielen chlebom je človek živý! Čo by z nás bolo, keby sme jedli a pili a svojho 
ducha nezveľaďovali! Beda národu, ktorý nečíta!“ Matej Hrebenda

Matica slovenská v Spišskej Novej Vsi a Slovenská knižnica  
pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

vás pozývajú zaspomínať si na

MATEJA HREBENDU
11. 4. 2016 o 15.00 hod.  

v Dome MS, Zimná ulica 68, Spišská Nová Ves
Pri príležitosti 220. výročia narodenia vám jeho život, dielo, odkaz a činnosť  

Slovenskej knižnice pre nevidiacich priblížia Ing. D. Bonková a Mgr. G. Rerková.
Mgr. J. Prochotská, predsedníčka MO MS

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 v termíne od 4. 4. do 8. 4. 2016 formou výmeny 
za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. Presné podmienky 
výkupu budú k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný zber. Upozornenie: Knihy 
vykupujeme bez tvrdej väzby! Obaly od vajec neberieme! Neberieme papier v igelitových vreciach! Ako stano-
vištia mobilného výkupu budú slúžiť vybrané miesta pristavenia veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú pristavo-
vané pravidelne na jar a jeseň. Presný zoznam miest mobilného zberu nájdete na www.spisskanovaves.eu. 

...Sešliž nám Ducha Svatého  
kterýž to by srdce naše svým ohnem zapálil.  

A skrze rozličnosti jazyku,  
všecky národy v jednotu víry shrom.  

Sláva Bohu, Sláva Bohu, Sláva Bohu...  
(J. Tranovský)

 Matica slovenská v Spišskej Novej Vsi 
a Evanjelická cirkev a. v. v Levoči  

a v Spišskej Novej Vsi
vás pozývajú pripomenúť si  

cestu vzniku prvého spevníka

CITHARA
SANCTORUM

2. 5. 2016 o 15.00 hod.  
v Dome Matice slovenskej,  

Zimná ulica 68, Spišská Nová Ves
pri príležitosti 380. výročia vytlačenia  

v brewerovskej tlačarni v Levoči
Prednášajú: PhDr. A. Kostelníková  

a Mgr. D. Fiačanová.
Mgr. J. Prochotská, predsedníčka MO MS

Máte šikovné deti a chcete,  
aby sa ich talent naplno rozvinul?

Termín konania prijímacích skúšok na školský rok 2016/2017 
4. máj 2016 (streda) od 13.00 do 17.00 hod. a 5. máj 2016 (štvrtok) od 13.00 do 17.00 hod.

Miesto: budova ZUŠ - J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú v hudobnom, výtvarnom, tanečnom,  
literárno-dramatickom odbore do: 1. prípravného ročníka, 2. základného štúdia

Kritéria prijímacích skúšok
Hudobný odbor: 1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónov, atď.),

2. rytmické cítenie (tlieskaním opakovať krátky rytmický úsek), 3. spev ľubovoľnej piesne, ktorú si dieťa  
vopred pripraví, 4. pri skúške zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na vybraný hudobný nástroj.

Literárno-dramatický odbor: Osobný pohovor s dieťaťom za prítomnosti rodiča. Pri pohovore zisťujeme základné 
predpoklady – rytmické, hudobné a artikulačné – pre úspešné štúdium v uvedenom odbore.  

Dieťa si pripraví 2 básne (kratšia a dlhšia) a jednu ľubovoľnú pieseň.
Tanečný odbor: Posudzujeme pohybové dispozície dieťaťa, hudobné a rytmické cítenie, pohybovú a verbálnu  

pamäť. Uchádzač si vopred pripraví krátku pohybovo-tanečnú choreografiu.
Výtvarný odbor: Posudzujeme farebné cítenie, maliarsku zručnosť, cit pre kompozíciu.  

Schopnosť priestorového a tvarového vnímania. Uchádzač si môže doniesť vlastné výtvarné práce.  
Na skúškach dieťa namaľuje prácu na zadanú tému. 

Bližšie informácie: na tel. čísle: 053/446 12 40, 0918 566 799
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INZERCIA

Záhradkárske potreby, Zimná 90, Sp. Nová Ves
NOVINKY:

Mykorhízne huby na zvýšenie produkcie a kvitnutia
Keramické kvetináče Teracota, truhlíky, misy

Všetko pre vašu bohatú úrodu.
Orez ovocných stromov a krov.

Projekcia, údržba a realizácia záhrad.

Tel.: 053/441 03 92, arbospis@arbospis.sk

UNESCO

FÉNIX

Výnimočné miesto pre výnimočné zážitky

www.pracharen.eu

Kongresová sála s kapacitou 60 miest
Reštaurácia s kapacitou 50 miest

Vinotéka s kapacitou 60 miest

Ponúkame Vám 3 poschodia zážitkov s kapacitou 170 osôb. 
Reštaurácia s letnou terasou zameraná na zážitkovú gastronómiu, 

vinotéka s ušľachtilou ponukou a kongresová sála s možnosťou 
usporiadania seminárov, školení, výstav umeleckých diel, 

svadieb a rodinných osláv. 

ww hh enwwwwww pprraacchhaarren eeuu
REŠTAURÁCIA  KONGRESY  SVADBY

Kultúrna pamiatka roka 2014 ocenená MK SR. 

Baštová 1A/3143
054 01 Levoča
Slovakia

vás srdečne pozýva 1. 5. 2016 na

OTVORENIE NOVÉHO VÝBEHU
PRE MEDVEDE HNEDÉ

PROGRAM:
11.00 – 11.30 Vystúpenie Ľudovej hudby Romana Barabasa – 1. vstup
11.30 – 11.45 Otvorenie výbehu primátorom mesta  

PhDr. Jánom Volným, PhD.
11.45 – 12.00 Vystúpenie detí z Materskej školy na Lipovej ulici v SNV
12.00 – 12.30 Vystúpenie Ľudovej hudby Romana Barabasa – 2. vstup
13.00 – 14.00 Aktivity pre deti
14.00 – 15.00 Vystúpenie úsmevno-zábavnej  

hudobnej skupiny TRAKY
16.00 – 17.30 Vystúpenie country  

skupiny 3-násť ciest
• roadshow „Za zdravý a krásny úsmev“
• promoakcia Müller  

s ochutnávkou produktov

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
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PREDÁM / PRENAJMEM

 Predám 1-izb. byt v SNV, na sídl. Mier. T.: 0948 009 974.
 Dám do prenájmu 1-izb. byt na sídl. Mier. T.: 0908 256 367.
 Predám 2-izb. byt s presklenou loggiou na prízemí, po čias-

točnej rekonštrukcii, na Baníckej ulici v zateplenom bloku 
vo veľmi slušnom vchode - veľmi dobrý prístup aj pre staršie 
osoby. RK nevolať. T.: 0949 469 837.

 Predám 2-izb. zrekonštruovaný byt aj s garážou v Rudňa-
noch za 12 000 €. T.: 0915 948 465.

 Predám byt - mezonet vo výmere 122 m2, Nábrežie Hornádu 
v SNV. Cena dohodou. RK nevolať. T.: 0905 432 434.

 Prenajmem/predám 4-izb. slnečný byt Za Hornádom 7, 
7. posch., vlastné kúrenie a ohrev teplej vody, plastové okná, 
pláv. podlahy, dlažba - chodba, WC, kúpeľňa, kuchyňa, 79 m2 
+ balkón. Cena 320 €/mes. + elektrika. Predaj: 62 000 €. 
T.: 0904 115 501 po 18.00 h.

 Prenajmem alebo predám RD so záhradou a 2 garážami 
v centre SNV - Ul. Čsl. armády. Obytná plocha domu je 
126 m2, celková plocha 1 111 m2. Prenájom - 450 €, predaj - 
175 000 €. T.: 0907 337 697. 

 Chata v chatovej osade Pod Tepličkou, hala s krbom, ku-
chynský kút, WC a kúpeľňa, na posch. 2 izby (2 + 3) s bal-
kónom a terasou, kompletne zariadená. Garáž a ústredné 
kúrenie. Cena 33 000 € (foto na www.lepsiacena.sk). 
T.: 0904 115 501 po 18.00 hod.

 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 stavebný pozemok o výmere 555 m2 v centre SNV - 
Ul. Čsl. armády. Cena - 60 000 €. T.: 0907 337 697.

 Prenajmem garáž za Panorámou. Cena dohodou. 
T.: 0905 351 022. 

 Predám drevenú ohrádku na kolieskach (1 x 1 m) s nasta-
viteľným dnom vrátane textilnej výstelky. T.: 0948 009 974.

 Predám veľmi peknú, veľkú a zachovalú kuchynskú linku 
farby biela perleť. Je potrebné vidieť. Ako bonus venujem nere-
zový drez s bielou batériou. Cena dohodou. T.: 0949 191 694. 

 Výhodná ponuka. Teraz najlacnejšie nakúpite bicykle, cyklis-
tické dresy, nohavice, náhradné diely, zostatok z podnikania. 
Viac na tel. č.: 0904 950 244.

 Predám rohový rozťahovací gauč s úložným priestorom - ako 
nový, marhuľovej farby, ľavý roh. Treba vidieť. Cena 250 €, príp. 
dohoda. T.: 0949 795 939.

 Úplne nová Biolampa Wellness Energie, 7 svetelných fil-
trov, časovač, kĺbový stojan na stôl, všetko v hliníkovom kufri. 
Cena 142 € (foto na www.lepsiacena.sk). T.: 0903 189 429.

KÚPIM / PRÁCA 

 Odkupujeme aj zadĺžené nehnuteľnosti. 
T.: 0905 924 303.

 Kúpim 1-izb. byt na sídl. Mier. Serióznosť, hotovosť. 
T.: 0903 171 570. Nie cez RK.

 Kúpim 3-izb. byt na sídl. Mier s balkónom. T.: 0907 162 976.
 Opatrujem detičky u mňa doma. Môže ísť o hodinové alebo 

celodenné stráženie. Som mamička na MD. 
T.: 0904 380 033.

 Hotel Čingov prijme do zamestnania: čašníka, pomocnú silu 
do kuchyne, masérku. Požiadavka: vyučený v odbore + platný 
zdravotný preukaz. Informácie: 053/443 36 33, 
hotelcingov@hotelcingov.sk.

RÔZNE

 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve 
nedeľa? Rozbitý displej? Profesionálny servis PC a kan-
celárskej techniky u vás doma 24 h/7dní v týždni za pri-
jateľné ceny. Inštalácia Windows! Opravy notebookov! 
Inštalácia a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich strate-
ných či zmazaných dát! Nastavenie internetového pripo-
jenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! 
Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! 
E-mail: doktorpc@fixnet.eu, WWW.FIXNET.EU

 PODIATERCENTRUM * PEDIKÚRA MEDICIÁLNA - pos- 
kytovaná novým profesion. podologickým prístro-
jom * PEDIKÚRA MOKRÁ * vyšetrenie na PODOPprinte 
a PODOSKOPe (diagnostika ortopedických vád nôh) * 
ŠPONOVANIE ZARASTAJÚCICH NECHTOV * výroba ter-
moplastických vložiek do topánok na mieru (diabetes, 
plochonožie, normálna, spoločenská i športová obuv) 
* VÝROBA individuálnych KOREKTOROV * NECHTOVÁ 
PROTETIKA (náhrada necht. platničky) * ODSTRÁNE-
NIE bradavíc, kurích ôk, onychomykózy, kožnej mykózy * 
NECHTOVÝ DIZAJN * MANIKÚRA. Adresa: Zimná 50 (vo 
dvore medzi Slovenskou sporiteľňou a papiernictvom Do-
mino), SNV. T.: 0902 891 534.

 DOUČÍM jednoducho a polopate MATEMATIKU ZŠ 
a SŠ. Naučím ZÁKLADY PROGRAMOVANIA. 
T.: 0903 053 510. 

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

 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.

 VEČER PLNÝ HUDBY, TANCA A DOBREJ NÁLADY mô-
žete zažiť každý štvrtok od 18.00 h v TANČIARNI FELICITÁ 
s Martinom a Petronelou v kongresovej hale Geologic-
kého ústavu Dionýza Štúra, Markušovská cesta 1 v SNV. 
Informácie: 0905 980 903.

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

 VYSVETLÍM MATEMATIKU ZŠ, SŠ a VŠ, mám dlhoročné 
skúsenosti. T.: 0903 643 411.

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

 Ponúkame vám NATOČENIE SVADBY, STUŽKOVEJ,  
ŽIVOTNÉHO JUBILEA VO FULL HD KVALITE. CENA 200 € 
- zahŕňa video aj 400 fotografií. FB/Alfavideo, viac infor-
mácií na 0944 684 303. 

 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie s. r. o. 
za bezkonkurenčné ceny, akékoľvek zmeny v s. r. o., zalo-
ženie živnosti, zápis dopravcov do ORSR, predaj READY 
MADE s. r. o., zlúčenie spoločností, atď. TIMID, s. r. o., Šte-
fánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV. 
T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

 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.

 NEFUNGUJE VÁM POČÍTAČ? Ponúkam IT služby, ako 
nastavenie internetu, wifi, inštalácie Windows 10, Linux 
a iné. Podrobnejšie informácie na www.erikspic.sk. 
T.: 0903 101 667.

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

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

 „Ste zlatý“ - tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ 
* čistenie kobercov, sedačiek, pomníkov * sťahovanie 
* 100 % mikrovlnná likvidácia húb, plesní, červotočov 
* mikrovlnné sušenie muriva a iné. Viac: www.spisska-
novaves.eu/Inzercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262. 

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

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

 LINGVISTA ponúka rekvalifikačné kurzy angličtiny 
a nemčiny pre nezamestnaných hradené úradom práce 
* výučbu šitú na mieru aj vo firmách * úradné a neúradné 
preklady. Duklianska 1, SNV. T.: 0915 964 533.

 NOVAVES, s. r. o. STAVBY A REKONŠTRUKCIE * kú-
peľne, byty, domy... * ploty, chodníky, parkoviská. Naše 
referencie na www.nova-ves.sk. 
T: 0948 681 133, e-mail: info@nova-ves.sk

 Už to prišlo, slnko vyšlo. Zrazu vidieť prach. Čo pomôže? 
Nemajte, prosím, strach. Čistíme sedačky, koberce, po-
stele stoličky a podlahy automatom. PROFESIONÁLNY 
UPRATOVACÍ SERVIS je tu aj pre vás. T.: 053/444 01 19, 
0903 100 508, 0903 661 891. 

 STAVBYLESŇÁK, Miloslav Lesňák. Za rozumnú cenu - 
PRERÁBANIE BYTOVÝCH JADIER * PRÁCA S KAMEŇOM 
* KOZUBY * OBKLADAČKY * DLAŽBA * OMIETKY. Záruka 
5 rokov. T.: 0940 244 394.

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

HOBBY KREATIV
POTREBY PRE VAŠU TVORIVOSŤ
POZÝVAME VÁS NA DIELNE PRE DETI A DOSPELÝCH 
V KREATÍVNOM ATELIÉRI ,,RUKA“

E-shop:www.hobby-kreativ.sk, Tel.: 0918 994 867
Väčšie skupiny (kluby, školy, družiny) - cena a termín dohodou.

8.4. 17:00 Šperk z dutinky a korálok
12.4. 10:00 a 17:00 Servítková technika - krakelovanie
15.4. 17:00 Powertex
19.4. 10:00 a 17:00 Smaltovaný prívesok
26.4. 17:00 Shadow box - scrapovanie

PREDAJŇA:
Zimná 65
Spišská Nová Ves



31Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
4/2016

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inzercia_april2016_A5.pdf   1   15.3.2016   14:03
INZERCIA

OC MADARAS SNV

NAJVÄČŠIE NÁKUPNÉ 
A ZÁBAVNÉ CENTRUM NA SPIŠI

OCHUTNÁVKA 
JARNEJ MÓDY

Nové 
kolekcie
Mimoriadne 
ponuky



PONÚKAME TO NAJLEPŠIE
NNNNAAAAVVVŠŠŠŠŠTTTÍÍVVVTTEE AAUUTTOOSSAALÓÓNNNN AAAA VVYYBBBEERRTTEE SSSSIII 
ZZZOOOOO ŠŠŠIIRRRROOKKEEJ PPOONUKYY VVVOOZZZIIDDDIIEEEELL ŠŠŠŠKKKKOOODDDDAA

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

20 ROKOV

Telefón: +421 53 44 252 53
predaj.skoda@autoves.sk
www.autoves.sk

X550

Komfort pre dvoch 

495 cc/
38 koní

Agresívny 

Vystavené: Showroom Autoves s.r.o. Duklianska 55,  052 01 Spišská Nová Ves
Kontakt:  0911 414 454

www.w..stvorkolky skkskk.s


