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DNI HUMORU NA SPIŠI 
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Dni humoru
na Spiši2. – 3. jún 2017

Spišská Nová Ves
2. jún (piatok)
Central park – priestor 
pri  Evanjelickom kostole, 
Radničné námestie
10:00
Akrobati ulice Boys Of 
Courage
10:00 – 15:00
Prezentácia Galérie umelcov 
Spiša a tvorivá dielňa 
„Pohľadnica 5 zmyslov“
10:00 – 15:00
Chillout zóna a prezentácia 
stredných škôl a Klubu 
mladých
13:00
Stand up mladých
Dom služieb, 
Štefánikovo námestie 10
11:00
Street/Spiš art galéria – 
uvedenie do života
Park pred Redutou, 
Radničné námestie 4

9:00 – 15:00
Mesto plné detí
• Zábavné atrakcie, vlasový dizajn, 
maľovanie na tvár, športové súťaže

• Prezentácia a tvorivé dielne 
Spišského osvetového strediska, 
Správy NP Slovenský raj, 
Les v meste, Ukážky Horskej 
záchrannej služby Slovenský raj

• Bábkové divadlo spod Spišského 
hradu: Bábky v parku

• Múzeum Spiša: Hádankovo 
v múzeu

• Poznáš svoje mesto? 
zábavno- vedomostná súťaž 
o zaujímavé ceny pre žiakov ZŠ

9:00
Sranda banda
Komediálna show pre celú rodinu
9:45
Tancujúce psy
10:00
Wikiho zábavná show 
s Mimónmi spojená 
s tvorivou dielňou a fotením 
11:00
Tancujúce psy 
11:30
Fantastická bublinová show 
spojená s tvorivou dielňou
12:30
SAULE
Cirkusové predstavenie Kufrík 
13:00
Fantastická bublinová show 
spojená s tvorivou dielňou
14:00
Princezná so zlatou hviezdou 
v podaní BDSKrew

14:50
Žrebovanie cien súťaže 
„Poznáš svoje mesto?“

Koncertná sieň Reduty, 
Radničné námestie 4
14:00
Spomienka na maratón
Pri príležitosti 90. výročia 
rozhlasového vysielania z Košíc 
pripravilo rádio Regina Úsmevník - 
scénky z humoristickej relácie 
Ma- ra-tón zo 60-tych rokov 
minulého storočia, hostia: Ján Petrík 
a Martin Horbal, vstup voľný.
18:00
7&7 TOUR 2017
Humorom popretkávaná talkshow 
so živou hudbou skupiny AYA 
a hovoreným slovom slovenského 
spisovateľa Jozefa Banáša, 
vstup voľný.

Kaviareň eLAra, Letná 76
10:00 – 13:00
Kreslíme s Ivanom 
Popovičom
Kreatívna tvorba pre deti 
s vynikajúcim slovenským 
karikaturistom
17:00
Spišský salón kresleného 
humoru
• Vernisáž výstavy karikatúr Boba 
Perneckého 

• Krst knihy Michala Buzu 
„Jak vipiješ, ta šmakuje“

• Autogramiáda B. Perneckého 
a M. Buzu 

Divadlo Kontra, Zimná 68
18:00
Ron Hutchinson: Mesiac 
a magnólie alebo ako získať 
10 Oscarov
Brilantná komédia o zákulisí 
vzniku „Odviate vetrom”, jedného 
z najslávnejších fi lmov všetkých 
čias. Dokonalé obsadenie, 
duchaplný humor, briskné dialógy, 
závratné tempo a neskutočná 
zábava! Vstupné 6 €

Spišské divadlo, 
Radničné námestie 4
20:00
Brandon Thomas / 
Emil Spišák: Charleyho teta
Najslávnejšia anglická bulvárna 
komédia všetkých čias. Komické 
situácie plné humoru, pesničiek, 
príbeh plný zvratov. Zábava 
od začiatku až do konca. Vstupné 6 €.

3. jún (sobota)
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46
11:00 – 16:00
Veselý kontajner
Tvorivá dielňa – výroba veselého 
papierového kontajnera 

Central park – priestor 
pri Evanjelickom kostole, 
Radničné námestie
10:00 – 14:00
Chillout zóna Klubu mladých
Park pred Redutou, 
Radničné námestie 4
14:30
Sčamba
Koncert hudobno-zábavnej ľudovej 
skupiny z východného Slovenska
16:00
Imitátor Petr Jablonský 
a Ľudová hudba Romana 
Barabasa
Uvedenie knihy Michala Buzu 
„Jak vipiješ, ta šmakuje“    
17:30
Sám sebou
Koncert spišskej kapely z Jamníka
18:30
Janko Kulich & Kolégium
Koncert nezameniteľného 
pesničkára so skupinou
20:00
Lojzo
Koncert obľúbenej kapely, ktorá 
svojim humorom upúta akékoľvek 
publikum
21:30
Funny Fellows
Veselý koncert s prvkami humoru 
a kabaretu 
14:00 – 18:00
Múzeum v kufri
Hádankovo aj pre dospelých, načo 
naši predkovia používali zaujímavé 
a pekné historické predmety
14:00 – 18:00
Zábavné atrakcie Wipe Out 
hojdačka a Wipe Out Zametač
14:00 – 23:00
Villa Nova Wine Fest 
Jedinečná možnosť ochutnať 
kvalitné vína 15 vinárstiev 
na jednom mieste

Divadlo Kontra, Zimná 68
18:00
Ron Hutchinson: Mesiac 
a magnólie alebo ako získať 
10 Oscarov
Brilantná komédia o zákulisí 
vzniku „Odviate vetrom”, jedného 
z najslávnejších fi lmov všetkých čias. 
Dokonalé obsadenie, duchaplný 
humor, briskné dialógy, závratné 
tempo a neskutočná zábava! 
Vstupné 6 €

Veža Rímskokatolíckeho 
farského kostola Nanebovzatia 
Panny Márie
19:00
Večerný výstup na najvyššiu 
kostolnú vežu
Predpredaj vstupeniek v TIC 
do 17:00, Letná 49, vstupné: 3 €
Kapacita obmedzená, záujem hlásiť 
v TIC do 16:00 h

Sprievodné podujatie
Basket Music Fest
4. jún (nedeľa), 9:00, Športová hala
Športovo-hudobný festival 
s benefi čným charakterom, 
vstup voľný

Zľavnená turistická ponuka 
Bezplatný výstup na najvyššiu 
kostolnú vežu Slovenska
2. jún 2017 (9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00)
3. jún 2017 (14:00, 15:00, 16:00) 

ZOO
30 % zľava pre všetky kategórie 
návštevníkov
platí 2. – 3. júna 2017 
Monkeyland, lanový park
Akcia: 1 + 1 zdarma a platí 2. – 3. júna 2017

Galéria umelcov Spiša
Akciové vstupné 0,10 € pre všetky 
kategórie návštevníkov
2. jún 2017 (9:00 – 16:30)
3. – 4. jún 2017 (11:00 – 16:00)

Aktuálne výstavy: 
• Symfónia pre päť zmyslov – Michal 
Czinege (SK/FIN), Jakub Hvězda (CZ), 
Patrícia Koyšová (SK)

• Od insity k art brut
• Galéria pri dufarte 
• Svet outsiderov – Pavel Konečný (CZ)

Stále expozície: 
• Terra gothica – Gotická cesta 
v obrazoch zbierok galérie

• Jozef Hanula – Expozícia zo zbierok 
galérie v piatich nosných okruhoch

• Záhrada umenia – stála exteriérová 
expozícia 16 sochárskych diel 

Múzeum Spiša
Akciové vstupné 0,50 € pre deti 
na všetky výstavy:
• Dobrú chuť, ctihodní mešťania
• Voda, duša zeme
• Srnčia zver
• Vedecká hračka – nutná rezervácia 
vopred na t. č. 053/44 237 57

platí 2. júna 2017 (8:00 – 16:00)

Hotel Metropol
Ubytovanie za humornú cenu
30 €/osoba/noc. V cene je zahrnutý 
wellness a raňajky + darček VIP karta 
v hodnote 50 €.

Rodinný a adrenalínový 
pobyt
www.spisskanovaves.eu/navstevnik

terraincognita.sk
spisskanovaves.eu

Spolufinancované Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.
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VYDARENÝ 
SVETOVÝ 
HOKEJOVÝ 
ŠAMPIONÁT
Mestá Spišská Nová Ves a  Poprad sa 
v apríli stali dejiskom Majstrovstiev sveta 
hokejistov do 18 rokov. Na Majstrovstvá 
sveta (ďalej len MS) sa tvrdo pripravo-
vali nielen mladí reprezentanti, ale i obe 
mestá, v  ktorých zimné štadióny prešli 
veľkými úpravami za stovky tisíc eur. 
Finančnou čiastkou prispel k  úpravám 
štadiónov i Slovenský zväz ľadového ho-
keja. 

Po 15-tich rokoch sa MS odohrávali opäť na 
Slovensku. MS odštartovali vo štvrtok 13. apríla 
v dvoch základných skupinách. V Poprade na-
stúpili tímy skupiny „A“ Slovensko, Kanada, úra-
dujúci majster sveta tejto vekovej kategórie Fín-
sko, Lotyšsko a Švajčiarsko. V Spišskej Novej 
Vsi sa predstavili tímy skupiny „B“ Česko, Bie-
lorusko, Rusko, Švédsko a USA. Najlepšie štyri 
reprezentácie z oboch skupín postúpili do štvrť-
finále, ktoré boli na programe 20. apríla. Boje 
o medaily prebiehali 22. a 23. apríla v Poprade. 
Slovenský tím reprezentovali 12 útočníci, 7 ob-
rancovia a  3  brankári. Kapitánom slovenského 
tímu bol najmladší legionár v  histórii švédskej 
ligy obranca Martin Fehérváry. Pre delegáta 
IIFH Franka Gonzaleza boli majstrovstvá od pr-
vých chvíľ výnimočné, pretože 18-roční hokejisti 
zvyčajne toľko fanúšikov nemávajú. Obraz náš-
ho športového ducha prenášala televízia TSN za 
more a Frank Gonzalez sa všetkým v úvode pri-
hovoril: „Užite si krásny šampionát, pretože všet-
ci vieme, že hokej je ten najkrajší šport!” Všetky 
zápasy Slovenska boli odvysielané i v priamom 
prenose RTVS. Prenosy sa vysielali aj v Kanade, 
USA, Švédsku, Fínsku a prostredníctvom oficiál-
neho kanála Medzinárodnej hokejovej federácie 
(IIHF) do celého sveta. Potešením pre organizá-
torov bol fakt, že už týždeň pred štartom podu-

(pokračovanie na 3. strane) Foto: L. Vikartovský
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Odborárov 51
(pri železničnej stanici)
052 01  Spišská Nová Ves
tel./fax:  +421 (0)53 44 10 426
mobil:   +421 (0)918 345 426
e- mail:  repaska@repaska.sk
www.repaska.sk

ZDRAVOTNÍCKE OŠATENIE
● lekárske nohavice dámske, pánske
● košele  lekárske a sesterské
● plášte biele, farebné
● kompletný sortiment posteľ. prádla pre SZ

PRACOVNÉ ODEVY
● montérkové súpravy podľa vlastného 
 návrhu s možnosťou fi remného loga
● pracovnú a zdravotnú obuv

kompletný sortiment posteľ. prádla pre SZ

● ostatné ochranné pracovné  
  pomôcky
● čistiaci a dezinfekčný program
● široký sortiment pracovných  
  rukavíc

TEXTIL METROVÝ
● uteráky, utierky, osušky
● ponožky, pančuchový sortiment 
● kvalitné spodné prádlo

Odborárov 51

OZNÁMENIE O CHRÁNENOM PRACOVISKU
Zadávanie zákaziek na účely povinného podielu zamestnávania občanov ZP § 4.

10. 6. 201710. 6. 2017

DEŇ DETÍDEŇ DETÍ

sobota od 10:00 - KOŠIARNY BRIEŽOK

ROZPRÁVKOVO

show

rocket
army

GUĽAŠ FEST
JUNIORBIKE
LEZECKÁ STENA
JAZDA ZRUČNOSTI
TRAMPOLÍNY
SKÁKACIE LOPTY
PÍLENIE DREVA
HELICOPTER SHOW
ROCKET ARMY
ROCK’N’ROLL SHOW
FAMILYSHOW
ZORBIE GULE
LETECKÍ MODELÁRI
POLICAJNÁ KYNOLÓGIA

Zober rodičov, kamarátov, babku, 
dedka a príd

v sobotu na Košiarny briežok.
Začiatok od 10:00 hod.

Riadna porcia gulašu ta bude 
čakat.

OBEC SMIŽANYPrednosta Okresného úradu,  mesto a Vás srdečne pozývajú na:
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SPRAVODAJSTVO

VYDARENÝ SVETOVÝ HOKEJOVÝ ŠAMPIONÁT
jatia boli vypredané vstupenky na duel Slovensko 
– Kanada a dva dni pred začatím samotného turnaja 
bolo vypredaných skoro 18-tisíc lístkov v  oboch 
mestách.
Sobota, 15. apríla, bola pre Spišiakov hokejovo 
najatraktívnejšia. Internetom kolovali fotografie 
plného spišskonovoveského štadióna, hovorilo 
sa o „plnom dome“ a  oficiálne štatistiky záujem 
potvrdili. Oficiálna stránka hokejového zväzu hlá-
sila: V  sobotu, 22.  4., na MS 18 v Spišskej No-
vej Vsi na dvoch zápasoch 10 629 divákov! Po 
pondelkových dueloch videlo šestnásť stretnutí už 
vyše 38-tisíc fanúšikov, čo je v priemere takmer 
2  400 divákov na zápas. „V  mene organizačného 
výboru šampionátu môžem povedať, že sme prí-
jemne prekvapení návštevnosťou. Tá je pochopi-
teľne najvyššia na zápasoch Slovákov, ale veľmi 
dobré čísla máme aj z iných zápasov. Pozitívne 
reakcie vnímame aj od predstaviteľov jednotlivých 
tímov,” prezradil riaditeľ turnaja Roman Štamber-
ský. Najpodstatnejšie boli majstrovstvá pre hoke-
jových skautov. Tých sa šampionátu zúčastnilo 
250, medzi nimi nechýbali známe hviezdy - bývalý 
americký útočník Keith Tkachuk, skaut Edmontonu  
Oilers a brat slávneho Gretzkyho - Keith Gretzky či 
skauti s československými koreňmi. Odborníci sle-
dovali korčuľovanie, tvrdosť, odolnosť, zručnosti či 
strelu. Fanúšikovské hlasivky dopĺňala hudba. Kaž-
dá hokejová reprezentácia mala oficiálny špecifický 
„goal horn“ - zvučku, ktorá zaznela po každom góle. 
Takto znel Američanom Bruce Springsteen a  jeho 
Born in the USA, Rusom Kalinka od armádneho 
zboru a Čechom - Maxim Turbulenc s filmovým mi-
xom Ať žijí duchové. Na turnaje do Spišskej Novej 
Vsi a Popradu dorazilo i viac ako 200 akreditova-
ných novinárov z celého sveta, najďalej z Kanady. 
Zaujímavé boli i čísla zo zákulisia šampionátu, pre 
všetky tímy bolo nachystaných 700 kusov uterá-
kov, 18 000 litrov pramenitej vody pre všetky tímy, 
skautov a hostí, 1 400 kilogramov ovocia a na šta-
diónoch bolo naťahaných 200  km káblov (každé 
z miest po 100 km). 
Podľa slov delegáta Gonzaleza sme turnaj výborne 

zvládli aj po organizačnej stránke. „Turnaj je naozaj 
na vysokej úrovni a organizátorom môžem v mene 
IIHF vysloviť jedno veľké ďakujem. Isté komplikácie 
im spôsobili iba vietor a sneženie, ktoré skompliko-
vali transfery medzi mestami Poprad a Spišská Nová 
Ves, ale aj túto situáciu výborne zvládli,” spomenul 
Gonzalez problémy, ktoré vo štvrťfinálový deň zne-
príjemnili život na Spiši. Slovami chvály nešetrili ani 
ikony svetového hokeja. „Milo ma prekvapilo, akú 
atmosféru vytvorili ľudia nielen na zápasoch slo-
venského tímu, ale napríklad aj našej ruskej repre-
zentácii. Miestami som mal pocit, akoby sme hrali 
doma my,” poznamenal člen Tripple gold klubu Igor 
Larionov (hokejoví fanatici ho poznajú ako člena 
hviezdnej sovietskej päťky: Vladimír Krutov, Igor 
Larionov, Sergei Makarov z modrej čiary istení Via-
česlavom Fetisovom a Alexandrom Kasatonovom).
Pochvaly sa dočkali aj policajti, či pracovníci TIC-ky. 
Všetci zaslúžene. Na tohtoročných MS bolo odohra-
tých 31 zápasov, ktoré celkovo navštívilo 73 690 fa- 
núšikov, v priemere 2 377 ľudí/stretnutie. 

Predseda organizačného výboru v  Spišskej Novej 
Vsi Ján Magdoško podujatie zhodnotil takto: „Tak, 
ako veľakrát, sme dokázali, že Spišská Nová Ves je 
schopná organizovať podujatia svetového charak-
teru, hostí vieme dôstojne privítať a  Spišiaci majú 
o  dobrý šport záujem. Potvrdzuje to aj tá skutoč-
nosť, že po MS prichádzajú pozitívne odozvy, ako 
napr. ďakovný list od Ruskej hokejovej federácie 
podpisaný hokejovou legendou Vladislavom Tretia-
kom. Poďakovanie zaslal aj víťazný tím týchto maj-
strovstiev, a to družstvo USA. Spokojnosť vyslovili aj 
ostatné tímy, ktoré našli svoje dočasné domáce pro-
stredie na našom zimnom štadióne alebo v ubytova-
cích zariadeniach: Park hotel Čingov, Hotel Čingov, 
Hotel Metropol, Parkhotel Centrum a Hotel Preveza. 
Je možno potrebné spomenúť aj to, že popri hokeji 
najviac rezonoval v  priestoch VIP guláš „á la Pre-
veza,“ ktorý najviac chutil delegátovi IIHF Frankovi 
Gonzalezovi a jeho španielskym priateľom a zgustol 
si na ňom aj Jožko Golonka a ostatné osobnosti.“

(red)

Poslanci sa zišli 21. apríla a 9. mája na ďalších za-
sadnutiach mestského zastupiteľstva. 
Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves 
za rok 2016
Mestské zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet 
mesta Spišská Nová Ves za rok 2016. Po troch 
zmenách bol celkový rozpočet 2016 zostavený 
ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov v ob-
jeme 29 696  294 €. Plánovaný výsledok hospo-
dárenia bežného rozpočtu bol prebytok v čiastke 
968 603 €. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako 
schodkový s  plánovaným výsledkom hospodáre-
nia v čiastke 1 435 828 €. Výsledkom finančných 
operácií bolo saldo 467 225 €. Skutočné daňo-
vé príjmy mesta v  roku 2016 dosiahli čiastku 
14  960  415,36  €. Príjem z  dane z  nehnuteľností 
predstavoval 1 700 213,78 €. Obyvateľ mesta za-
platil v priemere ročne daň z nehnuteľností 46,87 €. 
V roku 2016 bol zavedený nový poplatok za drob-
ný stavebný odpad, ktorý odovzdali na skládku 

fyzické osoby. Tento príjem činil 5 384,25  €. Príj-
my do rozpočtu priniesli napr. Spišský a Vianočný  
trh (142 818 €), parkovanie taxi služieb (15 235 €), 
poplatky za komunálny odpad (775 686 €), pre-
nájom pozemkov a lesnej pôdy od Lesov mesta 
(169 000 €), nájomné za tepelno-energetický kom-
plex (Emkobel, a. s., 457 772 €). V Multicentre bolo 
celkom 7 nájomcov, príjem za prenájom priestorov 
bol 4 245,58 €, z nájmu Podnikateľského inkubáto-
ra 24 564,43 € (7 nájomcov), z priemyselného parku 
102 445,05 € (23 nájomcov). 
Na bežných príjmoch mesta sa výrazne podie-
ľajú granty a  transfery zo štátneho rozpočtu, až 
8 490 563,92 €. Tie sú významným zdrojom finan-
covania škôl a sociálnych služieb. Kapitálové príj-
my boli vo výške 875 043,16 €. 
V minulom roku sa čerpali bežné výdavky v obje-
me 25 842 823,89 €. Príspevkovým organizáciám 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli poskyt-
nuté príspevky na prevádzku, a  to Správe telový-

chovných zariadení 1 060  637 €, Zoologickej zá-
hrade 127 700 € a Mestskému kultúrnemu centru 
256 940 €. Rozpočtové organizácie (základné a ma-
terské školy, ZUŠ, CVČ a Domov dôchodcov) čerpali 
výdavky v celkovej čiastke 14 671 720,06 €. V roku 
2016 boli kapitálové výdavky v  celkovej výške  
1 744 095,16 € vyžiadali si ich napr.:
• výstavba cyklotrasy - 528 953,58 €, 
• parkovisko Kováčska ul. - 64 756,04 €, 
• oplotenie ihriska Bezručova ul. - 6 290,38 €, 
• chodníky Lipová ul. - 5 891,99 € a 45 832,51 €, 
• vstup do cintorína N. Huta - 13 665,18 €, 
• parkov. plocha Za Hornádom - 6 735,17 €, 
• chodník Slovenská ul. - 22 620,96 €, 
• spevnená parkovacia plocha Ul. S. Tomášika -  

4 492,72 €, 
• chodník Jilemnického ul. - 55 036,67 €. 

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií mes-
ta (školy, DD, CVČ) boli 189 640,90 €. V ZŠ na Ko-

PATRÍME MEDZI NAJLEPŠIE HOSPODÁRIACE  
MESTÁ NA SLOVENSKU
Zo zasadnutí mestského zastupiteľstva. Záverečný účet mesta za rok 2016 schválený. Suma dlhu mesta je len 10,97 % skutoč-
ných bežných príjmov roka 2015. Obyvateľ mesta zaplatil v priemere ročne daň z nehnuteľností 46,87 €. Poslanci schválili ďalšie 
dotácie v objeme 110 000 € pre športové kluby. Mesto pristúpilo k dohode na vysporiadanie pozemkov pod futbalovým štadiónom. 
Koncesná zmluva o zabezpečení modernizácie a prevádzky sústavy verejného osvetlenia - II. etapa schválená.

(pokračovanie na 4. strane)

(pokračovanie z 1. strany)

Igor Larionov (štvrtý zľava) a Ján Magdoško (piaty zľava) pri odovzdávaní ocenení najlepším hráčom zápasu Rusko - USA.
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Testovanie 9 - 2017 prebiehalo 5. apríla 2017 na 1437 základných školách po 
celom Slovenskom. V Spišskej Novej Vsi sa testovanie deviatakov uskutočnilo 
na 8 základných školách a svoje vedomosti si overilo spolu 401 žiakov, z toho 
22 žiakov (12 zo ZŠ Nad Medzou a 10 zo ZŠ na Komenského ul.) vypracova-
lo úlohy formou eTest-u. Test z matematiky sa podarilo novoveským žiakom 
napísať s priemernou úspešnosťou 64,50 %, pričom celoslovenská priemerná 
úspešnosť bola 56,40 %. V teste zo slovenského jazyka a literatúry dosiah-

li žiaci spišskonovoveských ZŠ priemernú úspešnosť 65,40 %. V  rámci SR 
bola priemerná úspešnosť 61,20 %. Najlepší žiaci, ktorí dosiahli 100 %-nú 
úspešnosť v obidvoch testovaných predmetoch boli Viktória Hrušovská 
(ZŠ Nad Medzou), Michal Búza (ZŠ na Levočskej ul.), Barbora  Kozáková a Te-
rézia  Repaská (ZŠ Z. Nejedlého) a Ema Jantošovitšová (ZŠ Ing. O. Kožucha).  

E. Kokavcová

SPRAVODAJSTVO

menského ul. sa rekonštruovala telo-
cvičňa, palubovka bola obstaraná za 
21 014,40 €. Zaobstarané boli okrem 
iného aj projektové dokumentácie na 
zateplenie ZŠ na Lipovej a  Hutníc-
kej ulici. Správa školských zariadení 
investovala aj do rekonštrukcie MŠ 
na Ul. E. M. Šoltésovej v hodnote 
58  871,12  € a  plynofikácie kúrenia 
MŠ v  N. Hute v sume 24  914,13  €. 
Na splátky úverov mesta bolo v mi-
nulom roku vynaložených spolu 
926 773,66 €. Suma dlhu mesta tvorí 
len 10,97 % skutočných bežných príj-
mov roka 2015 (zákonná hranica je 
60  %) a suma ročných splátok bola 
na úrovni 3,73  % skutočných bež-
ných príjmov predchádzajúceho roka 
(zákonná hranica 25 %).

Poskytnutie dotácií športovým 
klubom
Vzhľadom na dobré hospodárenie 
mesta poslanci schválili poskytnutie 
ďalších dotácií vo výške 110  000  € 
športovým klubom mesta. Pri pre-
rozdelení jednotlivých čiastok brali 
do úvahy hlavne dosiahnuté výsled-
ky klubov: ŠK FbK Kométa Spišská 
Nová Ves - 10  000 €, Floorball club 
Young Arrows - 7 000 €, BK 04 AC LB 
Spišská Nová Ves (mládež) - 7 000 €, 
Hockey club (ženy) - 3 000 €, Športo-
vý klub basketbalu dievčat - 3 000 €, 
BK 97 Stova (volejbal) - 7 000 €, Kara-
te club Iglow - 3 000 €, Futbalový klub 
Spišská Nová Ves - 35 000 €, Hokejo-
vý klub Spišská Nová Ves - 35 000 €. 
Dotácie budú klubom poskytnuté po 
zapracovaní tejto čiastky do 2. zmeny 
rozpočtu. Podmienkou sú však vy-
sporiadané všetky záväzky voči mes-
tu alebo jeho organizáciám.

Poslanci vzali na vedomie Správu 
o  výsledku ročnej inventarizácie 
majetku mesta Spišská Nová Ves 
za rok 2016. Za rok 2016 neboli vyká-
zané manká, resp. škody na majetku. 
Účtovný stav je totožný so skutočným 
stavom majetku mesta.

1. zmena rozpočtu 2017
Schválená 1. zmena navýšila roz-
počet mesta na tento rok o  čiast-
ku 643  246  €, celkovo sa tak zvýšil 

na strane príjmov i  výdavkov na 
30 074 670 €. Kapitálové výdavky boli 
zvýšené o čiastku 370 190 €. Použité 
budú na softvér pre mobilnú aplikáciu, 
kamerový systém - vybudovanie op-
tických a elek. prípojok na sídl. Západ 
- 4 ks, Mier - 4 ks, Tarča - 1 ks, Vý-
chod - 2 ks, Hviezdoslavova ul. - 1 ks, 
Priemyselný park - 5 ks, Podskala 
- 2 ks, na výstavbu centrálnych det-
ských ihrísk na sídl. Západ - 50 000 € 
a  na workoutové ihrisko - 20  000  €, 
na vysporiadania vlastníckeho prá-
va k pozemkom nachádzajúcich sa 
v areáli futbalového štadióna vo výške 
250 000 €.

Poslanci schválili aj vyradenie neu-
potrebiteľného majetku v  Správe 
telovýchovných zariadení v hodnote 
8 555,90 €. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo na ve-
domie Správu o  výsledku kontrol 
vykonaných hlavným kontrolórom 
mesta Spišská Nová Ves, ktorá bola 
zameraná na uzatváranie dohôd 
o  prácach vykonávaných mimo pra-
covného pomeru Centrom voľného 
času. Kontrolou nebolo zistené zá-
važné porušenie všeobecne záväz-
ných právnych predpisov. Poslanci 
tiež schválili  Návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra mesta 
na II. polrok 2017. 

Poslanci schválili aj Koncesnú zmlu-
vu o zabezpečení modernizácie 
a prevádzky sústavy verejného 
osvetlenia - II. etapa. Viac sme sa 
tejto téme venovali v  aprílovom Ičku 
na str. 3.

Na predaj prostredníctvom verejnej 
obchodnej súťaže boli schválené 
pozemky s  výmerami 228 a  554  m2, 
nachádzajú sa za zástavbou Tichej 
ulice, pričom minimálna kúpna cena 
bola stanovená vo výške 12 367,83 €. 
Na predaj je i pozemok, ktorého pô-
vodná výmera 700 m2 bola znížená na 
648 m2 v dôsledku prípravy realizácie 
cestnej komunikácie pre sprístupne-
nie pozemkov v Novoveskej Hute. 
Východoslovenskej distribučnej, a. s., 
bol schválený predaj pozemku s  vý-

merou 47 m2, na ktorom je umiestne-
ná distribučná trafostanica. Cena po-
zemku nachádzajúceho sa za domom 
kultúry je 3 057,82 €. Rozsiahlejšiu dis-
kusiu vyvolala žiadosť Helske, s. r. o., 
o odkúpenie pozemkov mesta v areá- 
li Priemyselného parku. Ide o dva po-
zemky s výmerou 4 097 m2 a 979 m2. 
Tie budú predané v  rámci verejnej 
obchodnej súťaže za ceny aspoň 
71 176,01 € a 20 413,07 € záujemco-
vi, ktorý podá súťažný návrh kúpnej 
zmluvy s najvyššou kúpnou cenou. 
Spoločnosť Helske požiadala aj o ná-
jom častí pozemkov mesta v celkovom 
rozsahu 4 050 m2 nachádzajúcich sa 
v  priemyselnom parku na Drevárskej 
ulici. Žiadané pozemky spoločnosť 
využije na vybudovanie vnútroare-
álovej komunikácie so spevnenými 
plochami. Poslanci schválili uvedený 
nájom na dobu neurčitú s  ročným 
nájomným 405 €. Mestské zastupi-
teľstvo schválilo aj odplatné zriadenie 
vecného bremena v časti Malé pole za 
obmedzenie užívania spôsobené ulo-
žením distribučnej siete STL plynovod 
za jednorazovú odplatu 299,39 € sta-
vebníkovi Ing. Pavlovi Babikovi.
Mesto pristúpilo k  dohode o  vyspo-
riadaní pozemkov v areáli futbalové-
ho štadióna. Zastupiteľstvo schválilo 
odkúpenie samotných pozemkov za 
celkovú kúpnu cenu 249 533,86 €, pô-
vodne bola požadovaná suma až mi-
lión eur! Nájomné za predchádzajúce 
obdobia (ešte za roky 2003 až 2006) 
v sume 121 107,69 € a úrok z omeš-
kania vo výške 99 358,45 € z  titulu 
neusporiadaného vlastníctva k  po-
zemkom na futbalovom ihrisku. Viac 

sme sa tejto poľutovaniahodnej kauze 
venovali v marcovom Ičku na str. 4. 
Na poslednom zasadnutí konanom 
9. 5. 2017 sa poslanci venovali opäť 
futbalovému štadiónu. Po vysporia-
daní majetkovo-právnych vzťahov 
má mesto možnosť získať dotáciu 
od Slovenského futbalového zväzu 
na rekonštrukciu Futbalového šta-
dióna v Spišskej Novej Vsi v objeme 
750  000 €. Na rekonštrukciu je po-
vinné vyčleniť aj vlastné prostriedky 
v  predpokladanej výške 500 000 €. 
Poslanci schválili uvedené spolufi-
nancovanie, ktoré bude zahrnuté do 
najbližšej zmeny rozpočtu. Mestské 
zastupiteľstvo schválilo aj bezplatný 
prevod prevod pozemku v  celkovej 
výmere 585 m² zo Slovenskej repub-
liky na mesto Spišská Nová Ves. Ide 
o  pozemok štátu nachádzajúci sa 
pred Zimným štadiónom, cez ktorý 
prechádza časť cyklochodníka. 
Posledným bodom rokovania bolo 
schválenie primátora mesta do funk-
cie predsedu predstavenstva Pod-
tatranskej vodárenskej spoločnosti, 
a.  s., ktoré je dôsledkom rozhodnu-
tia o posilnení práv miest a obcí ako 
vlastníkov spoločnosti a  obsadením 
postov predsedov dozornej rady 
a predstavenstva. V zmysle zákona je 
nutné, aby táto nominácia bola potvr-
dená aj mestským zastupiteľstvom.
Prerokované materiály, prijaté uzne-
senia, hlasovanie poslancov a zvu-
kový záznam nájdete na www.spis-
skanovaves.eu – modrá sekcia SNV 
– Samospráva – MsZ.

Ing. Andrea Jančíková

(pokračovanie z 3. strany)

TESTOVANIE 9 - 2017
Celoslovenské testovanie žiakov 9-tych ročníkov základných škôl známe ako Testovanie 9 je už viac ako 15 rokov jedným z kritérií prijatia na strednú 
školu. Cieľom testovania je preveriť vedomosti žiaka nadobudnuté počas štúdia na základnej škole. Prvé testovanie žiakov sa uskutočnilo v školskom 
roku 2002/2003, vtedy ešte pod názvom Monitor 9. 

PATRÍME MEDZI NAJLEPŠIE HOSPODÁRIACE  
MESTÁ NA SLOVENSKU

Mesto pristúpilo k dohode o vysporiadaní pozemkov v areáli futbalového štadióna.  
Môže sa tak uchádzať o dotáciu na rekonštrukciu štadióna zo SFZ vo výške 750 tis. €.
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VÝSTAVBA CENTRÁLNYCH DETSKÝCH IHRÍSK  
POKRAČUJE

KULTÚRNE LETO 2017
Mesto Spišská Nová Ves každoročne počas letných mesiacov pripravuje pre svojich obyvateľov i návštevníkov mesta škálu  
rôznych podujatí. Inak tomu nebude ani tento rok. 

SLOVÁCI V NADLACU - RUMUNSKO

Prvé centrálne detské ihrisko ve-
denie mesta spolu s predsedom 
Mestského výboru č. 4 - sídl. Mier 
Jozefom Kačengom slávnostne otvo-
rilo 10. 4. 2017 na sídlisku Mier. Ako 
sme avizovali v predchádzajúcom 
čísle, ďalšie centrálne detské ihriská 
pribudnú na Sídlisku gen. Svobodu 
(Tarča) a vekovo najmladšom sídlisku 
Západ I. 
S ich výstavbou mesto plánuje začať 
v letných mesiacoch. „V máji prebehlo 

verejné obstarávanie, takže samotné 
stavebné práce by mali začať v mesia-
coch jún/júl tohto roku. Ihriská budú 
mať podobné rozmery ako to na Mieri, 
a to 14 x 28 metrov,“ informoval vedú-
ci komunálneho oddelenia MsÚ Juraj 
Sad. Ihrisko na Sídlisku gen. Svobo-
du (Tarča) sa bude nachádzať v časti 
medzi ulicami Javorová a  Dubová 
(foto 1). Na sídlisku Západ I je jeho 
výstavba naplánovaná v zadnej časti 
medzi ulicami Duklianska a Hutnícka. 

„Vybudovanie centrálneho detského 
ihriska na sídlisku Tarča bolo jednou 
z hlavných úloh MsV č. 2. Ako pred-
seda mestského výboru sa chcem 
poďakovať za ochotu a  ústretovosť 
vedeniu a zamestnancom mesta Spiš-
ská Nová Ves pri zrealizovaní tejto 
úlohy. Verím, že nové moderné detské 
ihrisko zatraktívni prostredie sídliska 
a spríjemní voľnočasové aktivity rodi-
čov a  ich detí. Som presvedčený, že 
obyvatelia sídliska Tarča si budú nové 

ihrisko chrániť a  správať sa tak, aby 
dlhé roky slúžilo svojmu účelu,“ skon-
štatoval Ing. Vladimír Jančík, pred-
seda Mestského výboru č. 2 - Sídlis-
ko gen. Svobodu (Tarča). Z rozpočtu 
mesta je na výstavbu ihrísk vyčlene-
ných 50  tisíc eur na každé ihrisko.  
V meste pribudne i ďalšie workout ih-
risko pravdepodobne v Madaras par-
ku, podobné ako sa nachádza na sídl. 
Mier (foto 2).

EK

V dňoch 2. - 3. 6. (piatok, sobota) bude naše mesto 
zaplavené zábavou v rámci podujatia Dni humo-
ru na Spiši. Počas týchto 2 dní v central parku 
(priestor pri evanjelickom kostole) predvedú svoje 
akrobatické kúsky Akrobati ulice – Boys Of Courage 
a humorom poteší i Stand up mladých a prezentácie 
stredných škôl. Pre deti je pripravené v piatok 2. 6. 
množstvo atrakcií a súťaží. V parku pred Redutou 
vás v sobotu 3. 6. zabavia skupiny Ščamba, Lojzo, 
Sám sebou, Funny Felows, imitátor Petr Jablonský 
či Ľudová hudba Romana Barabasa. Na milovníkov 
vína čaká Villa Nova Wine Fest, na ktorom môžu 
ochutnať kvalitné vína. Svoje divadelné umenie 
predvedú herci z Divadla Kontra a Spišského divad-
la. V rámci podujatia Dni humoru na Spiši sú pripra-
vené zľavy pre návštevníkov ZOO, Monkeyland-u, 
Galérie umelcov Spiša, Múzea Spiša a pre tých, 
ktorí chcú zdolať 155 schodov na najvyššiu kostolnú 

vežu Slovenska, bude výstup zdarma. Podujatie sa 
koná aj vďaka podpore Košického samosprávneho 
kraja v rámci programu Terra Incognita. Sprievod-
nými akciami budú XXVII. Večerný beh mestom 
a Slovenský pohár v  inline korčuľovaní, ktoré sa 
budú konať 2. 6. (piatok). Začiatkom júla 8. 7. (so-
bota) je pre všetkých východniarov pripravený fes-
tival zábavy My sme Východ – Spišská Nová Ves. 
Programom budú sprevádzať Milan „Junior“ Zim-
nýkoval a  Marián Čekovský. V bohatom programe 
vystúpia:  skupina Rusnacs, Muzikanci Raslavicke, 
No Brake, Čeky Band a Kandráčovci. Chýbať ne-
bude ani gastro zóna a dobré pivko. Hlavnými orga-
nizátormi sú Pivovary Topvar, a. s., a mesto Spišská 
Nová Ves. Podujatie, ktoré nadväzuje na stáročnú 
tradíciu konania trhov a jarmokov sa v našom meste 
bude konať v dňoch 13. – 16. 7. (štvrtok – nedeľa) 
už tradične po 62-krát. Spišský trh ponúka Novo-

vešťanom všetkých vekových kategórií širokú po-
nuku sortimentu v stánkoch, dobré jedlo a pitie, ale 
i  zábavné atrakcie. Pripravený je bohatý program, 
rozprávky pre deti, vystúpia domáce i  zahraničné 
súbory zo Srbska, Rumunska a  populárny spevák 
z Chorvátska Goran Karan. Večer sa návštevníci Sp. 
trhu môžu tešiť na vystúpenie spišskonovoveskej 
skupiny Smola a  Hrušky, IMT Smile či STARMA-
NIE original. V  rámci Spišského trhu sa uskutoční 
i 50. ročník spišských výstavných trhov – Spiš Expo 
2017 venovaných výstave bývania s medzinárodnou 
účasťou. Záver leta patrí už tradične podujatiu Dni 
mesta Spišská Nová Ves a  Trh ľudových reme-
siel, ktoré sa v  našom meste tento rok uskutoční 
25. – 26. 8. (piatok, sobota). Počas celého leta sa 
každú sobotu bude konať letné kino pred Redutou 
a v nedeľu si prídu na svoje rodiny s deťmi.

EK

Na pozvanie mesta Nadlac v Rumunsku bola vysla-
ná delegácia z nášho mesta, aby sa zúčastnila kon-
ferencie o 500. výročí reformácie. Zaujímavosťou je, 
že Nadlac (v slovenčine Nadlak) má veľkú sloven-
skú komunitu, ktorá predstavuje 44 % populácie 
tohto sedemtisícového mesta. Slováci prichádzali 
do Nadlaku od začiatku 19. storočia a  výrazným 
spôsobom ovplyvnili rozvoj mesta, ktoré je dnes 
centrom slovenskej kultúry, vzdelanosti a spoločen-
ského uznania. Slovenská minorita sa hlási k evan-
jelickej cirkvi augsburského vyznania a súčasťou 
konferencie, ktorá sa začala 5. 1. 2017 bola aj vý-
stava odrážajúca vývoj evanjelickej cirkvi po dobu 
500 rokov od reformácie na území Rakúsko-Uhor-
ska do súčasnosti. Autorom výstavy je generálny 
biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

na Slovensku doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., ktorý 
sa tiež zúčastnil konferencie a prednášal na tému 
reformácie. Biskup Klátik taktiež slúžil bohoslužbu 
vo Veľkom evanjelickom kostole v Nadlaku za prí-
tomnosti ďalších troch biskupov. 

Nadlak je mnohonárodnostné mesto, kde okrem 
Slovákov žijú aj Rumuni, Maďari, Srbi, Česi, Židia, 
Rómovia. Žijú v harmónii s dobrými  a priateľskými 
vzťahmi medzi rôznymi etnikami a medzi ľuďmi je 
cítiť toleranciu. Na fotke je primátor mesta Nad-
lak Ioan Radu Marginean a predstaviteľ evanjelickej 
cirkvi počas slávnostného mestského zastupiteľ-
stva na Radnici v Nadlaku.

Addy Akram, poslanec mestského zastupiteľstva

Foto 2: Plánované je i ďalšie podobné workoutové ihrisko v areáli Madaras parku. Foto 1
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Obvinení M. B. ml. S. B., obaja zo SNV, 19. 4. v čase 
o 22.48 h na benzínovej čerpacej stanici Slovnaft 
po predchádzajúcej dohode spoločne kameňmi 
poškodili sklenenú výplň uzamknutých vchodo-
vých dvojkrídlových posuvných dverí s  úmyslom 
prekonať ich, vojsť do predajne čerpacej stanice 
a ukradnúť z nej finančnú hotovosť z pokladne a ci-
garety.  Pre spoločnosť Slovnaft, a. s., Bratislava 
menovaní spôsobili škodu poškodením sklenenej 
výplne dverí vo výške 250 €.

Hliadka MsP riešila 21. 4. v uliciach mesta zistené 
priestupky, ktorých sa dopustili F. T., E. Z. Menova-
ní parkovali na mieste, kde zastavene a státie môže 
ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 
Priestupky boli vyriešené v kompetencii MsP.

Na základe kamerového systému hliadka MsP 
28. 4. o 10.30 h riešila na Radničnom námestí zis-
tený priestupok proti verejnému poriadku, ktoré-
ho sa nerešpektovaním VZN č. 6/2003 - o čistote 
mesta dopustili V. K., D. P. tým, že znečistili verejné 
priestranstvo v  mestskom parku. Za prítomnosti 
hliadky došlo k jeho náprave. Priestupok bol vyrie-
šený v kompetencii MsP.

Poverený príslušník PZ 22. 4. vzniesol obvinenie 
za prečin poškodzovania cudzej veci M. B., kto-
rý v decembri 2016 v  čase okolo 1.30 h podpálil 
osobné motorové vozidlo, čím poškodenému J. T. 
spôsobil škodu vo výške 404 €. Následne sa obvi-
nený presunul na Zimnú ulicu k  bytovému domu, 
kde spôsobil požiar obhorenia stien na schodisku, 
čím takto pre obyvateľov bytového domu spôsobil 
škodu vo výške 1 077,60 €. Následne sa presunul 
Ul. J. Hanulu, kde na parkovisku medzi materskou 
školou a  detským dopravným ihriskom podpálil 
osobné motorové vozidlo, čím poškodenému Š. B. 
spôsobil škodu vo výške 754 €. 

Na OO PZ SNV oznámila R. V., že v čase od 20.30 h   
28. 4. 2017 do 4.00 h nasledujúceho dňa jej nezná-
my páchateľ prepichol pneumatiky na osobnom 
motorovom vozidle. Oznamovateľke vznikla škoda 
vo výške 200 €.

Na OO PZ SNV oznámil M. T., že 3. 5. sa neznámy 
páchateľ vlámal do jeho rodinného domu, odkiaľ 
odcudzil 3 kusy mobilných telefónov. Oznamovate-
ľovi tak vznikla škoda vo výške 462 €. Vec je odstú-
pená na OKP v SNV.
Na základe telefonického oznámenia hliadka MsP 
10. 5. riešila na Strojníckej ulici zistený priestupok, 
ktorého sa dopustil D. N. tým, že parkoval moto-
rovým vozidlom tak, že bránil vo výjazde z brány. 
Priestupok bol vyriešený v kompetencii MsP.
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O OCENENÉ NÁPADY MLADÝCH ĽUDÍ

ŠTUDENTI SA DOTKLI STREDOVEKU

STAVALO SA VO VIACERÝCH  
MESTSKÝCH ČASTIACH

Grantový program iNOVEum z dielne Nadácie Pon- 
tis, iniciatívy Rozbehni sa!, coworkingového združe-
nia Eastcubator a Embraco Slovakia má za sebou 
úspešný prvý ročník. Cieľom grantového progra-
mu bolo inšpirovať a  podporiť biznis nápady 
mladých ľudí pre ich ďalší rozvoj.
Pred samotným prihlásením do programu študen-
ti absolvovali odborné prednášky so skúsenými 
mentormi. „So študentmi sme pracovali niekoľko 
mesiacov. Naučili sme ich, ako nájsť dobrý nápad 
a rozpoznať jeho potenciál, aby nestrácali energiu 
s neperspektívnymi projektmi. Pomohli sme im na-
staviť biznis model a upraviť nápad do životaschop-
nejšej podoby. Naším zámerom bolo naučiť ich, 
ako otestovať nápad v malom a rozmýšľať prozá-
kaznícky,“ približuje ciele mentoringu Juraj Kováč 
z iniciatívy Rozbehni sa! Do programu sa zapojilo 
104 študentov, z ktorých nakoniec 18 postúpilo až 

do finále a uchádzali sa o podporu v celkovej výške 
15 tisíc eur. Víťazných 8 projektov bolo prezentova-
ných 4. mája 2017 v Embraco Slovakia v Spišskej 
Novej Vsi. Finančne bolo podporených 5 projektov. 
Vyhľadávač najvýhodnejších cien pre pravidelné 
nákupy - ALL in Sale študentov z  Gymnázia na 
Javorovej ulici získal finančnú podporu vo výške 
1 000 eur. Študentov z Gymnázia na Javorovej uli-
ci odborná komisia podporila i čiastkou 5 000 eur 
za Flexbox - najvariabilnejší box na balenie jedla. 
Po 2 000 eur boli podporené projekty Gymnázia na 
Školskej ulici - vytvorili dizajnovú lampu nabíjajú-
cu smartfón - Chargelam a študenti SOŠ drevár-
skej za projekt PNT, ktorý nesie značku hip-hop 
oblečenia pre mladých. 5 000 eur bol podporený 
i projekt TentFest, nafukovací člnostan, ktorý ne-
vytopí, vymyslený študentmi zo SOŠ ekonomickej. 

(red)

Mesto Spišská Nová Ves v  roku 2018 bude žiť 
750.  výročím prvej písomnej zmienky o meste. 
MO MS prostredníctvom Mgr. J. Prochotskej pri-
pravila trojročný projekt (2016 - 2018) s cieľom pri-
blížiť históriu mesta rôznymi formami vzdelávania. 
Za manuál si vzala Míľniky histórie mesta Spišská 
Nová Ves. V roku 2016 PhDr. M. Soják, PhD. pri-
blížil študentom archeologický výskum a poznatky 
o osídľovaní mesta. Ponúkol im aj návštevu archeo- 
logického výskumu pod Modrým vrchom na pravej 
strane cesty do Harichoviec. Súťaž Naše mesto 
potvrdila, že študenti gymnázií z  Javorovej, Škol-
skej ulice i Š. Mišíka, Technickej i Hotelovej aka-
démie aj SOŠ drevárskej sa pripravili a tému bra-
vúrne zvládli. Rok 2017 študenti začali prípravou 
prezentácie stredoveku. 25. 4. 2017 v  Dome MS 
za prítomnosti riaditeľa Mgr. R. Zachera, PhD. 
odprezentovali šesť tém. Boli to Provincie spiš-

ských miest, Samospráva, Symboly, Prvé banské 
práva mesta, Život mesta počas zálohu, Rozvoj 
remesiel a cechov. Ich odborné znalosti vyzdvihol 
aj predseda Spišského dejepisného spolku PhDr. 
F. Žifčák, autor témy Spišská Nová Ves v stredo-
veku v monografii Dejiny mesta Spišská Nová Ves 
(1268 - 1526). Jeho prítomnosť a odborná garancia 
študentom priniesla veľkú motiváciu pri príprave 
poznávania ďalších rokov histórie mesta a  účasti 
na súťaži Naše mesto. Vo svojich otázkach i v dis-
kusii potvrdili, že vítajú takúto formu vzdelávania 
a tešia sa zo stretnutí s osobnosťami Spiša. Čaká 
nás ešte rok a pol, aby študenti dobre poznali svoje 
rodisko i mesto Spišská Nová Ves. Toto sa bude 
snažiť naplniť MO MS v spolupráci s DMS v Spiš-
skej Novej Vsi i v budúcnosti. Podujatia sa zúčast-
nili aj matičiari mesta.

Mgr. J. Prochotská

V  posledných týždňoch boli re-
alizované v  rôznych mestských 
častiach stavebné práce podľa 
požiadaviek jednotlivých mest-
ských výborov. „V  Novoveskej 
Hute sme svoju pozornosť zame-
rali na cintorín, kde bola potrebná 
úprava vstupu. Funkčne sme od-
delili vstup do materskej školy na 
Rybničnej ulici a vstup na cintorín. 
Osadili sme novú bráničku a vzni-
kol tak severný vstup na cinto-
rín, celá investícia predstavovala 
takmer šesťtisíc eur,“ uviedol ve-
dúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ Ing. Peter 
Susa.
Obyvatelia Telepu zase privítali rekonštrukciu dvoch 
schodiskových ramien k podjazdu z Fabiniho, resp. 
Radlinského ulice. Táto úprava schodiskových 
stupňov si vyžiadala dvojnásobnú čiastku ako v No-
voveskej Hute. „Takisto išlo o požiadavku mestské-
ho výboru, rovnako ako v ďalšom prípade. Na sídlis-
ku Tarča realizujeme výstavbu nového chodníka na 
Topoľovej ulici (foto) v objeme dvanásť a pol tisíc eur 
a opravili sme plochu na ihrisku medzi ulicami Javo-
rová a Dubová,“ skonštatoval P. Susa.
V centrálnej časti mesta prešla opravou plocha par-
koviska za bytovým domom Fabíniho 4 - 9 a v lo-

kalite Ferčekovce došlo k výškovej úprave šácht na 
Muráňkej a Šarišskej ulici.
„Z ďalších stavebných aktivít spomeniem pokra-
čovanie prác na výstavbe cyklotrasy, konkrétne 
rekonštrukciu existujúcich chodníkov pre peších 
a  ich napojenie na novovybudovaný cyklochodník. 
Realizovali sme aj vodorovné dopravné značenie 
v zmysle aktuálne platných technických podmienok 
pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, sfunkčnili 
sme verejné osvetlenie cyklochodníka. Pre dokon-
čenie výstavby je potrebné spevniť plochy a mobiliár 
cyklostanoviska a uskutočniť sadové úpravy,“ dodal 
P. Susa.

(red)
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Klub dôchodcov Lipa zorganizoval pre členov klubu 
v mesiaci apríl výstavu starožitností. Na výstave 
sa nachádzali exponáty rôznych druhov. Zaujíma-
vým vystavovaným kúskom bola prvá kuchárska 
kniha vydaná v slovenčine stará viac ako 200 rokov.

Spolu 110 detí zo 6 materských škôl z mesta a 4 ma-
terských škôl zo Smižian a Odorína predviedlo hodi-
nový tanečný program na už tradičnom 11. ročníku 
podujatia pod názvom Poďme spolu dokola. 

Železnice Slovenskej republiky v dňoch 18. - 20. 4.  
na 1. a 2. traťovej koľaji medzi železničnými stani-
cami Spišská Nová Ves a Markušovce zrealizovali 
výmenu opotrebovaných drevených podvalov za 
nové a taktiež vyčistili priepusty. 

V obradnej sieni radnice prijal primátor mesta 20. 4. 
olympijského víťaza a majstra sveta v chôdzi na 
50 km Mateja Tótha s jeho trénerom Matejom Spi-
šiakom. Po prijatí M. Tóth v koncertnej sieni Reduty 
predstavil celoslovenský projekt pod názvom Špor-
tová akadémia Mateja Tótha (ďalej len ŠAMT). 
Akadémia má ponúknuť deťom predškolského veku 
(4 – 6 rokov) a mladšieho školského veku (6 – 11 ro- 
kov) kvalitnú pohybovú aktivitu v rámci voľného 
času a tiež v rámci pravidelných športových krúž-
kov. Tri najlepšie školy z každého kraja Slovenska 
získajú finančný grant O2, ktorý im prinesie ročnú 
podporu ŠAMT.

V krytej plavárni sa 22. apríla uskutočnil 13. roč-
ník Seniorských majstrovstiev mesta v plávaní. 
Plaveckých pretekov sa zúčastnilo 40 plavcov. Pre 
ženy bola pripravená disciplína 50 a 60 m voľným 
štýlom i prsiami. Muži si mohli okúsiť i disciplínu 
200 m voľným spôsobom. Organizátormi podujatia 
je Plavecký seniorský klub.

V apríli naše mesto navštívili poslanci NR SR Miro-
slav Beblavý a Jozef Mihál. Na besede s občanmi 
mesta diskutovali na aktuálne témy v Národnej rade 
SR, ktorým sú materská a rodičovská dovolenka či 
platy. Informovali aj o tom, že chcú založiť novú po-
litickú stranu.

Spôsoby stolovania mešťanov v priebehu 19. a 
začiatkom 20. storočia môžu obdivovať návštev-
níci Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi. Vy-
stavených je viac ako 460 zbierkových predmetov. 
Medzi vystavovanými exponátmi nájdete stolový 
riad, prestieranie, vázy, príborové sety, jedálen-
ské súpravy, porcelán, ale aj najvzácnejšiu čajovú 
súpravu z meissenského porcelánu z roku 1860. 
Výstava potrvá až do januára 2018.

V Základnej umeleckej škole v Sp. Novej Vsi sa 
25. - 26. 4. uskutočnilo obvodné kolo celoštátnej 
speváckej súťaže Slávik 2017 žiakov základných 
škôl mesta a okolia. Súťažiaci odspievali dve ľudo-
vé piesne, jednu z predpísaného spevníčka Slávik 
2017 a druhú pieseň podľa vlastného výberu. Zo 
40 prihlásených súťažiacich sa do okresného kola 
prespievalo 27 spevákov. Okresné kolo speváckej 
súťaže sa uskutočnilo 17. 5. v koncertnej sieni Re-
duty. Program súťaže spestrili vystúpenia detskej 
speváckej skupiny Šafolka a súboru Oriešok. 

Členovia MO JDS 26. 4. navštívili Liptovský Mi-
kuláš. Pod vedením sprievodkyne si pozreli najza-
ujímavejšie pamiatky mesta a Slovenské múzeum 
ochrany prírody a  jaskyniarstva. Zároveň 12. 5. 
v  rámci poznávania Slovenska boli na návšteve 
v Trebišove. Spoločne so seniormi z Trebišova ob-
divovali zaujímavosti tohto mesta. 
28. 4. OO JDS Spišská Nová Ves v Markušovciach 
- Dardanely uskutočnila pre svojich členov 7. ročník 
podujatia pod názvom Umelecké slovo. Prezen-
tovalo sa 19 recitátorov, piati s  vlastnou tvorbou. 
V  rámci podujatia sa konala i výstava Zlaté ruky, 
na ktorej bolo vystavovaných viac ako 50 výrobkov 
od 30 členov. 

K ŽIVOTU TREBA ŠMAK A KONÍČKY
Michal Buza pokračuje v receptoch, teraz sa zameral na Kuba a jeho príbehy z krčiem. 
Kuchárovi nechutí kulajda, knihu obohatil o jedlá našich susedov.

Ako nadväzuje nová kniha Jak 
vipiješ, ta šmakuje na pred- 
chádzajúcu, ktorú všetci v SNV 
poznajú?
MB: „Kniha je druhým dielom 
knihy Ši to, co ci šmakuje. V no-
vej som sa snažil predstaviť no-
voveské krčmy, ale v  tom dob-
rom slova zmysle ako miesta, kde 
si ľudia môžu sadnúť, porozprá-
vať sa, vybaviť si nejaké veci, na-
príklad nájsť človeka, ktorý vám 
príde opraviť pec alebo miesto, 
kde si môže dať človek rande 
a chvíľu si posedieť. Kvôli tomu 
som knihu nazval Jak vipiješ, 
ta šmakuje. Celá je príbehom 
Kuba, ktorý má doma peknú, 
mladú ženu, ktorá tým pádom 
zákonite nevie variť a  peniaze 
míňa na to, že chce byť pekná. 
Pošle svojho manžela do krčmy, 
aby doniesol nejaký dobrý recept 
a ďalšie udalosti si nájdu ľudia na 
stránkach samotnej knihy.“
V knihe nájdeme štyridsať re-
ceptov. V prvej časti mohli ľu-
dia nájsť tradičné recepty. Ako 
to už býva, zásobáreň spiš-
ských receptov sa raz vyčerpá 
a dvakrát sa mačanka do kni-
hy, pravdepodobne, nevojde. 
Kde ste naberali inšpiráciu pri 
svojom druhom titule?
MB: „V prvej knihe chýbali mno-
hé spišské recepty, ako sú naprí-
klad pirohy, džatky alebo rezanky 
s  tvarohom. Dá sa povedať, že 
polovicu receptov tvoria typické 
slovenské jedlá a potom som si 
povedal, že sa popozerám po ku-
chyniach našich okolitých štátov. 

Z každej jednej krajiny som vybral 
jeden recept, ktorý je pre nich ty-
pický. Ďalšiu časť tvoria recep-
ty, ktoré som pochytil od svojej 
mamy, ktorá bola Rakúšanka 
a varila recepty, ktoré sú u  nás 
dosť zriedkavé, i keď sú výborné, 
ako je taký Tafelspitz.“
Aká bola odozva čitateľov pri 
prvej knihe a aké sú vaše oča-
kávania teraz?
MB: „Prvá kniha vyšla v náklade 
tisíc kusov, vypredala sa a  ľudia 
sa po nej ešte stále zháňajú, tak-
že predpokladám, že aj pokračo-
vanie bude mať podobný osud. 
Dúfam, že sa bude dobre čítať. 
Ilustroval ju opäť Ivan Popovič, 
má približne tú istú formu. V roz-
hovoroch s ľuďmi som pochopil, 
že najradšej majú z tej knihy prí-
beh, nie samotný recept. Preto 
som skrátil časť „ako sa to robí“ 
a viacej som sa venoval tomu, čo 
sa popri tom stalo.“
Predpokladáme, že ste dobrý 
kuchár. Ale prezraďte nám, čo 
vám z týchto receptov nie vždy 
vyšlo. Aký recept na život by 
ste ponúkli Spišiakom? 
MB: „Sám si varím a osemdesiat 
percent spomínaných receptov 
ovládam. Stalo sa mi, že som ne-
dobre upiekol chlieb alebo nie-
čo podobné, v  knihe mám dva, 
tri recepty, ktoré mi nechutia. 
Spomeniem recept na kulajdu, 
ktorý si všetci pochvaľujú, ale pre 
mňa – nikdy viac! Recept na život 
mám len jeden a sám sa ním ria-
dim. Ak máš čo piť, jesť a koho 
milovať a kde bývať, tak to k ži-

votu stačí. Okrem toho musí mať 
človek koníčky, ktoré sú nadstav-
bou. Pre mňa je to gitara, varenie 
či hory.“
Kde si vašu novú knihu čitate-
lia nájdu?
MB: „Tradične si ju môžu kúpiť 
v Turistickom informačnom cen-
tre, kníhkupectve Jarka, predaj-
ni Valach a  tentoraz si ju budú 
môcť kúpiť aj v krčmách, ktoré sú 
v knihe spomínané a v ktorých sa 
odohrávajú Kubove príhody. Sú-
časťou knihy je aj cédečko s au-
torskými piesňami Kemu ľepši na 
švece a Novoveske karčmi, na-
hraté s ľudovou hudbou Čačina.“
Ďakujeme za rozhovor.
Uvedenie knihy do života sa 
uskutoční v  rámci podujatia 
Dni humoru na Spiši 3. 6. 2017 
o 16.00 hod. na pódiu pred Re-
dutou. 

(rep)

NESTOR SLOVENSKÉHO DIZAJNU
V máji sme si pripomenuli 95. výročie narodenia nášho rodáka akad. 
arch. Jána Šima-Svrčeka (*1. 5. 1922 Sp. Nová Ves, † 7. 11. 2006 Nové 
Zámky, pochovaný v Sp. Novej Vsi), ktorý stál pri zrode priemyselné-
ho dizajnu na Slovensku. Absolvoval odbor špeciálna vnútorná archi-
tektúra na Vysokej škole umelecko-priemyselnej v Prahe (1946 - 1951) 
u prof. P. Smetanu a prof. O. Rothmayera. Ako jediný reprezentant no-
vého výtvarného odboru na Slovensku nastúpil do novovybudovaného 
n. p. Nový domov SNV. Za projekty realizované v oblasti priemyselného 
dizajnu získal viaceré medzinárodné ocenenia. V 40. a 50. rokoch pra-
coval na scénických výtvarných návrhoch pre divadelný súbor Hviezdo-
slav, založil a viedol bábkový súbor Radosť (1951 – 1954). Je autorom 
pamätnej tabule SNP i kpt. J. Nálepkovi (1954), návrhu parkovej úpra-
vy celého námestia a amfiteátru v Madarasovom parku v SNV (1955). 
Pracoval vo Vlastivednom múzeu ako vedúci expozície nábytkárskeho 
oddelenia v Markušovciach a zároveň ako pedagóg na SPŠD. Autor 136 
architektonických riešení civilných objektov (napr. zariadenie ONV SNV 
1965, Štúrov zrub na Kohlwalde 1967, prírodné kino SNV 1967, vstup-

ná brána a mreža Múzea Spiša SNV 1969, sobášna sieň MsÚ SNV 1970) a 103 architektonických riešení 
sakrálnych objektov, asi 200 projektov voľnej tvorby (napr. smaltovaných erbov v NP Slovenský raj), autor 
rozsiahlej komornej tvorby, monumentálnych malieb, prevažne sakrálneho charakteru. V r. 1968 pri príleži-
tosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste navrhol pamätnú plaketu i odznak, spolu s akad. 
sochárom L. Kacvinským jubilejný pamätník. Za propagáciu mesta vo výtvarnom úžitkovom umení 
mu bola v r. 1969 udelená Cena mesta SNV. Od r. 1972 žil v Sučanoch a Nových Zámkoch. Držiteľ Ceny 
mesta Nové Zámky PRO URBE z r. 2004. 

Pripravila: R. Kormošová
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Y Projekt Slovenského Červeného kríža a mater-
ských škôl pod názvom Dorotka a  priatelia je 
zameraný na zdravotnícku prípravu. Zaujímavou 
a  hravou formou je deťom podané, ako sa majú 
starať o svoje telo v prípade nehôd a úrazov a zá-
roveň ako v  takýchto prípadoch poskytnúť prvú 
pomoc. Záverom celoročných aktivít projektu bolo 
28. 4. stretnutie detí z 10 materských škôl pri chate 
horskej záchrannej služby, ktoré si prostredníc-
tvom úloh otestovali svoje získané poznatky.

V areáli Hasičskej stanice na Brezovej ulici sa pri 
príležitosti sviatku patróna hasičov sv. Floriána 
uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý bol veno-
vaný hlavne deťom. Tie mohli vidieť vozový park 
záchranného zboru a jeho protipožiarnu techniku. 
Sv. Florián, patrón hasičov, sa zobrazuje ako rím-
sky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zásta-
vou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva 
oheň na horiacom dome.

Vo štvrtok 4. mája sa pri pamätníku na Štefániko-
vom námestí konala pietna spomienka pri príleži-
tosti 98. výročia tragického úmrtia M. R. Štefá-
nika. Pietnu spomienku pripravil Klub Spoločnosti 
M. R. Štefánika. 

5. mája sa pri Pamätníku oslobodenia na Rad-
ničnom námestí stretli predstavitelia mesta, štátu 
i občania a spoločne si pripomenuli 72. výročie 
ukončenia II. svetovej vojny. Spomienková sláv-
nosť bola spojená s kladením vencov obetiam 
oslobodzovacích bojov.

V apríli sa v Domove dôchodcov na Brezovej ul. 
uskutočnilo literárno-hudobné dopoludnie pod 
názvom Literárna hodinka. Seniorom ich každo-
denné prežívanie jesene života v zariadení účinku-
júci spestrili básňami a piesňami. Organizátorom 
podujatia bola Spišská knižnica v spolupráci so 
ZUŠ v Smižanoch.

Prvý májový víkend sa v centre mesta uskutočni-
lo Otvorenie sezóny motorkárov východného 
Slovenska. Námestie zaplnili stovky motoriek 
z  Prešovského a Košického kraja. Návštevníci 
podujatia mohli obdivovať motocykle veteránov, 
veľké cestovné tour, choppery a ďalšie. 

V športovej hale sa 6. a 7. mája uskutočnili Maj-
strovstvá SR mažoretiek. Tanečné, gymnastické 
a akrobatické kúsky predviedlo 2 000 súťažia-
cich z 33 súborov z celého Slovenska. Súťažilo 
sa v  4  vekových kategóriách a v sekciách baton 
(palička), pom pom (strapce) a kombinácia mix. 
Porota hodnotila choreografiu, pohybovú techniku 
a prácu s náčiním. Výsledky si môžete pozrieť na 
web stránke www.amas.sk. 

Spišské divadlo predstavilo 10. 5. premiéru hry 
A. P. Čechova s názvom Ujo Váňa a tí druhí.

Talentovaný horolezec zo Spišskej Novej Vsi Mi-
chal Sabovčík spoločne s tatranským  horolez-
com Petrom Hámorom v pondelok 15. 5. vystú-
pil na siedmu najvyššiu horu sveta - Dhaulágirí 
(8 161 m), v preklade Biela hora. Rozhovor s M. Sa-
bovčíkom sme uverejnili v januárom vydaní Ička.
15. 5. v DMS videoprezentáciou Mgr. R. Wencelová 
priblížila osobnosť J. F. Rimavského. Valné zhro-
maždenie zhodnotilo prácu MO MS za roky 2013 
- 2016. Voľbou potvrdilo do funkcie predsedníčku 
Mgr. J. Prochotskú a do výboru P. Rusnáka, Ing. E. 
Kalafutovú, M. Spáčovú, Ing. P. Kubičára, Mgr. R. 
Wencelovú a  D. Rosovú. Za predsedu Dozorného 
výboru Mgr. E. Rakytovú a za členov J. Královú a M. 
Mašlárovú. V pláne práce s výhľadom do roku 2020 
má dôležité miesto práca s mládežou a poznávanie 
histórie mesta.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
DREVÁRSKA, Filinského 7,  

Spišská Nová Ves
ponúka v školskom roku 2017/2018 

nadstavbové štúdium:

6403 L PODNIKANIE 
V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

(2-ročné štúdium pre absolventov všetkých 
trojročných učebných odborov)
• prihlášku na štúdium podáva 

uchádzač riaditeľovi školy 30. júna 
2017, uchádzači, ktorí neboli prijatí na 
vysoké školy podávajú prihlášku do 
25. augusta 2017

• spolu s prihláškou je potrebné zaslať 
kópiu vysvedčenia o záverečnej skúške 
a kópiu výučného listu

• štúdium ponúkame v externej forme – 
večernou formou, týždenne v rozsahu 
10 vyučovacích hodín (45 minútových) 
v dvoch blokoch (pravdepodobne 
v utorok a štvrtok)

• štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou 
skúškou zo slovenského jazyka a 
literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej 
časti odbornej zložky a praktickej časti 
odbornej zložky

• štúdium je bezplatné.

Uplatnenie: absolvent počas štúdia získa te-
oretické i praktické vedomosti o založení a ve-
dení malého a stredného podniku. Vie tvorivo 
využívať moderné marketingové techniky pri 
rešpektovaní podnikateľskej etiky. Je schopný 
viesť účtovnú evidenciu a  vykonávať iné ad-
ministratívne práce, stáva sa zručným pri vy-
užívaní výpočtovej techniky a jej uplatňovaní 
v praxi, pri prevádzkovaní vlastného súkrom-
ného podniku.
Bližšie informácie na tel. č. 053/442 42 46, 
0902 904 810, resp. na www.sosdsnv.sk

JAZYKOVÁ ŠKOLA, Javorová 16  
Spišská Nová Ves

JAZYKOVÁ ŠKOLA, Javorová 16  
Spišská Nová Ves

informuje o voľnom pracovnom mieste 

UČITEĽA ANGLICKÉHO JAZYKA 
na plný úväzok od 1. 9. 2017

Základné podmienky: vysokoškolské vzdelanie 
2. stupňa v odbore, prax na základnej alebo 

strednej škole minimálne 3 roky. 
Kontakt: js@jssnv.sk, 0905 727 558

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV 
NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Celoročné kurzy - 4 h/týždenne 
Študenti SŠ a dospelí:

ANGLICKÝ, NEMECKÝ, FRANCÚZSKY,  
ŠPANIELSKY, TALIANSKY A RUSKÝ JAZYK  

(začiatočníci - pokročilí)  
KONVERZAČNÝ KURZ PRE MATURANTOV  

v anglickom a nemeckom jazyku
KONVERZAČNÝ KURZ anglického jazyka  

pre pokročilých a stredne pokročilých

NOVINKA 
Denný intenzívny kurz anglického jazyka,  

14 hodín týždenne

Žiaci ZŠ od 11 rokov 
ANGLICKÝ, NEMECKÝ, ŠPANIELSKY,  
FRANCÚZSKY A TALIANSKY JAZYK  

1. - 4. ročník 
Špeciálny kurz ANJ pre žiakov 8. a 9. roč.,  

príprava na štúdium na SŠ  
ZÁPIS nových poslucháčov od 5. do 30. 6. 2017 

osobne v budove školy od 12.00 do 16.00 h 
a telefonicky: 0905 727 558, 053/381 01 88.

Viac informácií na www.jssnv.sk.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
DREVÁRSKA, Filinského 7,  

Spišská Nová Ves

otvára od 1. 9. 2018  
(v školskom roku 2018/2019)

nový 4-ročný študijný odbor

33xx K technik CNC zariadení.

Študijný odbor pripraví kvalifikovaných 
absolventov SŠ s odbornými kompetenciami 

v oblasti informačných a komunikačných 
technológií pre nastavovanie a obsluhu 

moderných CNC zariadení. Žiak získa počas 
4-ročného štúdia výučný list aj maturitné 

vysvedčenie.
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OZNAMY

OZNÁMENIE O VÝKUPE PAPIERA 
V RODINNÝCH DOMOCH

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

MsV č. 1 Novoveská Huta   1. Horská 60 16.00 - 16.15
5. 6. 2017   2. pri parku (námestie v Nov. Hute) 18.25 - 18.40
   3. pri pionierskom tábore 17.45 - 18.00
   4. Horská 35 a 50 16.45 - 17.00
   5. Kvetná 17 17.05 - 17.20
   6. pri Hasičskej stanici 18.05 - 18.20
   7. Tichá 10 16.20 - 16.35
   8. Kozákova vila 17.25 - 17.40

MsV č. 3 Ferčekovce   9. Muráňska 2 16.00 - 16.15
6. 6. 2017 10. Muráňska 26 16.20 - 16.35
 11. križovatka ulíc Muráňskej a Trenčianskej 16.45 - 17.00
 12. Muráňska 60 17.05 - 17.20
 13. Nitrianska ul. 17.45 - 18.00
 14. Laborecká ul. 18.25 - 18.40
 15. Trnavská ul. 17.25 - 17.40
 16. Dunajská ul. 18.05 - 18.20

MsV č. 6 staré mesto - juh 17. J. Fándlyho - Železorudné bane  17.15 - 17.35
7. 6. 2017 18. F. Urbánka 25 - Kozí vrch  16.00 - 16.20
 19. pred Zimným štadiónom - Hotel Šport  17.40 - 18.00
 20. Tehelná ul. - obchod 16.25 - 16.45
 21. Gorkého 19 18.30 - 18.50
 22. križovatka ulíc Hurbanovej a Leteckej 16.50 - 17.10

MsV č. 7 staré mesto - východ 23. križovatka ulíc J. Hanulu a Škultétyho 17.35 - 17.50
8. 6. 2017  24. Pod Tepličkou 16.00 - 16.15
 25. Pod Tepličkou (pri moste) 16.20 - 16.35
 26. Drevárska ul. - garáže Nového domova 16.45 - 17.00
 27. Zábojského ul.  17.55 - 18.10
 28. Zvonárska ul. 18.15 - 18.30
 29. MPC starý vchod - Mlynská ul. 18.35 - 18.50

MsV č. 8 staré mesto - sever  30. Vajanského ul. (smer k Medzi) 7. 6. / 18.05 - 18.25 
 31. Vajanského ul. (smer k stanici) 9. 6. / 18.25 - 18.45
 32. J. C. Hronského 8. 6. / 17.10 - 17.25
 33. Hviezdoslavova ul. - soc. zar. Katarínka 9. 6. / 18.00 - 18.20

MsV č. 9 Telep 34. Bernolákova ul.  17.35 - 17.50       
9. 6. 2017 35. Kuzmányho ul.  17.15 - 17.30
 36. Kmeťova ul. - podjazd 16.55 - 17.10
 37. Jánskeho ul.  16.25 - 16.45
 38. križovatka ulíc Ľaliovej a Púpavovej  16.00 - 16.20

UPOZORNENIE: Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby! Obaly od vajec neberieme! 
Neberieme papier v igelitových vreciach!

ELEN 
Milé šteniatko, 6-mesačná 
fenka. V dospelosti stredné-
ho vzrastu. Nevie chodiť na 
vôdzke ako väčšina túlavých 
psíkov, ale v jej veku ju to 
hravo naučíte. 

BRENDA 
Mladučká cca ročná ne-
konfliktná fenka, stredného 
vzrastu, pod kolená. Má 
rada spoločnosť ostatných 
kamarátov, tiež rada skúma 
všetko nové. 

SÁŠA 
Kríženec ročnej fenky. Má od-
strihnutý chvostík, ale na krá-
se jej to neuberá. S ostatnými 
psíkmi vychádza dobre. Je 
vhodná aj ako strážca svojej 
rodiny. Má sklony kontrolovať 
nových návštevníkov v útulku 
a nedovolí im hocičo. 

KETY 
Kríženec, cca 8-mesačná fen-
ka. Spoločenská, s ostatnými 
obyvateľmi sa dobre znáša. 
Maličká, váha max. 9 kg. 

MIKY 
Je to mladučký, cca 8-mesač-
ný psík, kríženec, pekne sfar-
bený. Povaha spoločenská, 
keď sa uistí, že mu nehrozí 
nebezpečenstvo, osmelí sa. 

LESY 
Milá, nekonfliktná fenka čaká 
v útulku na svoj nový domov. 
Je stredného vzrastu, po 
kolená. Vek cca 1-ročná, 
kríženec. Určite bude dobrou 
spoločníčkou, tak neváhajte 
a príďte si po ňu.

LAKY 
Psík to nemal ľahké a aj 
on dúfa, že sa niekomu 
zapáči a ten mu daruje 
istotu trvalého domova. Je to 
nenáročný, malý psík - taká 
guľôčka. Na zadnú ľavú no-
žičku kríva, nedostupuje stále. 
Váha 10 kg, cca 11-mesačný 
psík, kríženec.

MESTSKÝ ÚTULOK SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Prevádzkové hodiny pre verejnosť: pondelok - sanitárny 
deň, utorok - piatok 13.00 - 16.00, sobota - nedeľa 

po telefonickom dohovore so zamestnancom.

V prípade záujmu o psíka volajte 0905 315 070  
(ak zamestnanec útulku nepracuje, číslo je nedostupné, skúste 

preto volať viackrát) alebo bezplatnú linku 159.
Každý adoptovaný psík z tohto útulku môže bezplatne 

absolvovať ročný kurz výcviku v Mestskom kynologickom 
klube Tatran. Viac informácií na t. č. 0949 351 119. 

ZVIERATKÁ 
NA ADOPCIU 

UPOZORNENIE 
NA ÚPLNÉ KRÁTKODOBÉ UZÁVIERKY  

CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 
z dôvodu usporiadania podujatí na námestí 

DNI HUMORU NA SPIŠI a 27. ROČNÍK VEČERNÉHO BEHU MESTOM
Termín uzávierky: 2. 6. 2017 

Letná ul. od 4.00 do 21.00 h (od Reduty po bývalý Dom nábytku)
Zimná ul. od 4.00 do 21.00 h (od križovatky s Elektrárenskou - socha kpt. J. Nálepku) 

Radničné námestie od 7.00 do 21.00 h (za Redutou, spojnica medzi Letnou a Zimnou ul.) 

Pozn.: Obchádzkové trasy budú vyznačené prenosným dopravným značením 
a nie sú vhodné pre nadmernú a nadrozmernú dopravu.
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 DEŇ ZEME NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
Deň Zeme  sa každoročne koná 22. apríla. Tento 
sviatok si už tradične pripomínajú aj naše základ-
né školy. Učitelia a žiaci ZŠ Z. Nejedlého pripra-
vili prezentácie o  ochrane životného prostredia, 
riešili úlohy so zameraním na ekoproblémy pla-
néty, otestovali deti vo vedomostných kvízoch. 
Mladší pripravili pre našu Zem narodeninovú 
party s prianím čistých riek a potokov, menej áut 
a  viac bicyklov, zdravé zvieratá i  separujúcich 
ľudí. Na ZŠ na Lipovej ulici žiaci mali príležitosť 
spoznať život včiel či význam a silu rastlín, ochut-
nať bylinkové čaje s medom. Starší Lipáčikovia 
sa oboznámili s procesom čistenia odpadových 
vôd či triedením odpadu. Zážitkom bola aj ná- 
všteva pekárne a psíkov z  Útulku šťastný psík, 
pre ktorých priniesli hračky a prikrývky. Deviataci 
v teréne zbierali odpadky. 

 ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA
20. apríla 2017 sa žiaci Základnej školy Nad 
Medzou stretli v koncertnej sieni Reduty s olym-
pijským víťazom z  Ria 2016 a  majstrom sveta 
v atletike - Matejom Tóthom, ktorý so svojím tí-
mom v našom meste predstavil projekt Športová 
akadémia Mateja Tótha. Súčasťou prezentácie 
bola aj praktická ukážka, ktorú spolu s ním pred-
viedli aj žiaci IV. B. Stretnutie bolo pre deti zážit-
kom, veď kto sa môže pochváliť, že cvičil s olym-
pijským víťazom, držal v ruke jeho zlatú medailu, 
dostal kartu s podpisom i  venovaním a ešte sa 
mohol s ním aj odfotiť. 

 EXKURZIA V LONDÝNE
Žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ na Hutníckej ulici sa 
pod vedením p. uč. Melikantovej a  Babíkovej 
zúčastnili v dňoch 20. - 25. apríla 2017 exkurzie 
v Londýne. Mohli si vychutnať atmosféru britské-
ho hlavného mesta, previezli sa loďou po rieke 
Temža, navštívili Stonehenge, prehliadli si Rímske 
kúpele v mestečku Bath a príjemnou bodkou bola 
návšteva kráľovského mesta Windsor a Legolan-
du. 

 NOVINKY ZŠ SV. CYRILA A METODA
V okresnom kole Matematickej olympiády 
sa Dávid Valach v  kategórii Z6 umiestnil na 
1. mieste. V okresnom kole súťaže Hviezdo-
slavov Kubín žiačka G. Lapšanská umiestnila 
v 3. kategórii v prednese prózy na 2. mieste. V 
krajskom kole Gymnastického štvorboja v C 
kategórii získali žiaci školy 2. miesto a  v B ka-
tegórii 3. V diecéznom kole Biblickej olympiády 
získalo družstvo v zložení: R. Marcinčin, A. Kalík 
a M. Marcinčin 1. miesto a postupuje na celo-
slovenské kolo. Víťazom výtvarnej súťaže - „Bib-
lia očami detí a mládeže“ v 2. kategórii  sa stal 
S. Pivko s prácou „Stavba Noemovej archy.“ 
V  mestskom kole Shakespeare’s Memorial sa 
v kategórii A na 1. mieste umiestnila S. Búzová, 
v kategórii C 1. miesto získala S. Novysedláko-
vá a v kategórii B  3. miesto M. Tököly.
V  regionálnom kole Štúrov Zvolen sa K. Pa-
cáková umiestnila v  II. kategórii na 2. mieste. 
Družstvo školy postúpilo do krajského kola po 
výhre okresného kola.

 HOTELÁCI V BARCELONE
Študenti tunajšej Hotelovej akadémie sa v dňoch 

20. - 24. 3. 2017 zúčastnili exkurzie v španielskej 
Barcelone. Počas piatich dní sa žiaci odboru 
Hotelová akadémia a  manažment regionálneho 
cestovného ruchu dozvedeli viac o  španielskej 
gastronómii, kultúre a zvykoch a spoznali kvalitu 
služieb, manažmentu a  marketingu cestovného 
ruchu v  Španielsku, navštívili mnoho pamiatok 
známeho architekta Antoni Gaudího, neobišli ani 
prístav či futbalový štadión Campnou či starú go-
tickú štvrť s kráľovským palácom. 

 ÚSPEŠNÍ ŽIACI SOŠ DREVÁRSKEJ
1. miesto v medzinárodnej súťaži
Slovenská národná galéria v spolupráci s ďalšími 
kultúrnymi inštitúciami vyhlásila 1. ročník sloven-
ského vydania medzinárodnej umeleckej súťaže 
pre študentov SŠ stredných škôl „Máš umelec-
ké črevo?“, ktorá pôvodne vznikla v  Českej re-
publike, kde už má stabilnú podporu Národnej 
galérie v  Prahe a je spojená s  Cenou Jindřicha 
Chalupeckého, najvýznamnejším ocenením pre 
mladých umelcov. Do finále sa dostalo 19 tímov. 
Žiačky 2. ročníka odboru fotografický dizajn 
tunajšej SOŠ drevárskej Annamária Bednárová 
a  Vanesa Múdra získali 1. miesto so súborom 
fotografií nájdených v rodinných archívoch, dopl-
neným o autentické fotografie rovnakých záberov 
zasadeným do videoprezentácie so sprievodným 
slovom pamätníkov a prebrali si putovnú cenu 
Umeleckého čreva. Víťazná práca bola vystave-
ná v  ateliéri Esterházyho paláca. Dievčatá majú 
možnosť zúčastniť sa výstavy v Moravskej galérii 
v Brne 16. - 18. 6. 2017 spolu s víťazmi českej 
a maďarskej súťaže.
2. miesto SUSO Skills Slovakia v odbore stolár
27. - 28. 4. 2017 sa na výstavisku Agrokomplex 
v  Nitre popri výstave Mladý tvorca uskutočnila 
súťažná prehliadka stavebných remesiel SUSO 
Skills Slovakia. Žiaci SOŠ drevárskej Viliam Pú-
ček (odbor technik drevostavieb) a  Martin Da-
cho (odbor operátor drevárskej a  nábytkárskej 
výroby) získali v odbore stolár 2. miesto a postú-
pili na medzinárodné finále 21. ročníka súťaže do 
Prahy konané počas veľtrhu For Arch.

 TECHNICKÁ AKADÉMIA – ŠKOLA  
S EURÓPSKOU PRIDANOU HODNOTOU
Technická akadémia je otvorenou školou s eu-
rópskou pridanou hodnotou. Znamená to, že 
aktívne zapája svojich žiakov do medz. vyučova-
nia vo svojej škole a hlavne v zahraničí. V rámci 
dvojročného projektu Erasmus+, v  podprogra-
me KA1 - odborné vzdelávanie, zabezpečila 
pre svojich žiakov 2 - 3 týždňové odborné stá-
že v  Nemecku. V  marci 2017 žiaci absolvovali 
v  Mníchove výučbový modul elektropneumatiky 
a v máji 2017 vo  Weidene programovanie CAD/
CAM - systémov. V pracovných tímoch spolu so 
žiakmi z  Dánska, Nemecka, Holandska a Švaj-
čiarska riešili úlohy, úspešne vykonali záverečnú 
teoretickú a praktickú skúšku v angličtine a získa-
li medzinárodný certifikát a europass. V ďalšom 
projekte, podprograme KA2 - školské partner-
stvá, žiaci riešia úlohy v oblasti 3D - tlače spolu 
so svojimi spolužiakmi zo šiestich krajín. Vyučo-
vanie v trojročnom projekte začali v marci 2017 
v  chorvátskom meste Oroslavje a postupne sa 
budú učiť v ďalších piatich štátoch. 

 GYMNÁZIUM, JAVOROVÁ 16
Študentky z Javorky Andrea Lengvarská a Len-
ka Volková si spolu so 110 študentmi z 11 krajín 
sveta vyskúšali, ako funguje vrcholová diploma-
cia. Počas troch dní sa v Žiline stali delegátka-
mi na Modelovom zasadnutí OSN – ZAMUN 
2017. Na rokovaniach zastupovali Pakistan. Ich 

úlohou bolo vyriešiť zadaný problém, napr. z ob-
lasti financovania teroristických skupín alebo ob-
chodovania s  ľuďmi a zostaviť finálnu rezolúciu. 
Študenti museli dodržiavať všetky zásady etikety, 
spoločenského kódexu či diplomatickej termino-
lógie. Na rokovaniach boli úspešné aj vďaka svo-
jej výbornej angličtine. Študentky pracovali pod 
vedením PhDr. R. Kudrikovej, PhD. 
Prvenstvo v regionálnom kole súťaže Mladý Eu-
rópan patrí družstvu v zložení Elena Kovalská, 
Táňa Hantáková a Jakub Lengvarský, ktoré si 
zabezpečilo účasť na národnom kole. 
„Pomoc na nezaplatenie“ - takto znela téma 
tohtoročného ročníka súťaže Bankomat nápa-
dov pod záštitou Junior Achievement Slovensko. 
Do súťaže sa zapojili septimanky Aďka Bellušo-
vá a Diana Blahutová. Javorke priviezli tretie 
miesto z celoslovenskej súťaže. V  Bratislave 
obhájili svoj projekt pomoci zvieratkám, konkrét-
ne „Útulku šťastný psík“, ktorý sídli v  Matejov-
ciach nad Hornádom. 

 MLADÍ REPORTÉRI NA ORANŽOVOM 
GYMNÁZIU
Program Mladí reportéri pre životné prostredie sa 
udomácnil aj na oranžovom gymnáziu. Adriána 
Henčeková z 3. A s  článkom Lesoochranári 
varujú, ktorý napísala so svojou reportérskou 
kolegyňou z Prievidze vyhrala 1. miesto na Slo-
vensku a teraz bojuje v medzinárodnej súťaži. 
Celý článok o  výruboch v  národných parkoch 
nájdete a zahlasovať stlačením „ENJOY“ môže-
te na mailto: https://yrecompetition.exposure.co/
slovakia-8. V  článku sa dozviete, aký je dopad 
ťažby na životné prostredie, navrhované rie-
šenie, ako aj o trestoch za nelegálnu činnosť.

 UMIESTNENIA TANEČNÍKOV I HUSLISTOV 
ZUŠ
Žiaci ZUŠ získali viacero ocenení na celosloven-
ských súťažiach. Prvou bol Festival moderného 
tanca v Bojniciach. V konkurencii 130 choreo- 
grafií si staršie žiačky vytancovali 1. miesto 
s choreografiou „El Tango“. Mladšie žiačky - Jo-
lanka Javorská a Sofia Salayová porota ocenila 
2. miestom. Tanečné duo súťažilo s choreogra-
fiou „Run Baby“. Vysoké hodnotenie tanečníčky 
doniesli aj zo súťaže Humenné - Srdcom - Po-
hybom, kde získali zlaté pásmo. Na tejto súťaži 
najcennejšie umiestnenie v podobe zlata potvrdili 
aj staršie dievčatá. Zlaté umiestnenie získal Ju-
raj Srnčík v  kategórii sólo tanec a  dievčatá za 
choreografie: „Alegria“ a „Hektickí ľudia“. Strie-
borné pásmo získali tanečníčky s  dvoma ľudo-
vými a  jednou scénickou choreografiou „Milion 
Reasons“, bronzové pásmo získala choreografia 
„Dôvera“. 
Na Majstrovstvách Slovenska Showtime – 
Svetový deň tanca v konkurencii takmer 2 000 
tanečníkov v  400 choreografiách tanečníčky ZUŠ 
súťažili so  scénickými choreografiami „Stuck in 
time“ a „Thousand Years“ a jednou ľudovou cho-
reografiou „Zemplínsky čardáš“. Za všetky pred-
vedené choreografie získali zlaté umiestnenia. 
Tanečníkov pripravili p. uč. Klaudia Čikkelová, 
DiS.art., Mgr. Gabriela Váradi a Mgr. Jana Ka-
menická. 
Na Krajskej súťaži v hre na sláčikové nástroje Ko-
šice Miroslav Pecha pretavil svoj talent do po-
doby zlatého pásma. Pripravil ho p. uč. Roman 
Barabas, DiS.art. Z Kremnice - IX. ročníka husľo-
vej súťaže Rudolfa Országa si Tamara Gurčíková 
vymuzicírovala strieborné pásmo pod vedením 
PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka. 

ZO ŽIVOTA
NAŠICH 
ŠKÔL
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OZNAMY, POZVÁNKY

V zmysle ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. 
o  energetike oznamujeme, že pre uvedené odberné 
miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu 
plánovaných prác na zariadení nízkeho /vysokého na-
pätia v termínoch: 
1. 6. 2017 / 7.30 - 18.00 h 

• Duklianska: párne od č. d. 20 po 36
• Chrapčiakova: č. d. 4
• Orlia: od č. d. 1 po 11
• Sládkovičova: nepárne od č. d. 3 po 11

2. 6. 2017 / 7.30 - 18.00 h
• Duklianska: nepárne od č. d. 1 po 17
• Chrapčiakova: od č. d. 2 po 23, 25, 27, 29
• Medza: č. d. 2, 3, 4, 5
• Nad Medzou: č. d. 3, 5, 7, 9
• Starosaská: nepárne od č. d. 1 po 19
• Vajanského: od č. d. 1 po 18, 20, 22

6., 7., 8 a 13. 6. 2017 / 6.40 - 18.30 h
• Bernolákova: od č. d. 1 po 19
• Filinského cesta: č. d. 7, 9
• Harichovská cesta: č. d. 7
• J. Hollého: od č. d. 1 po 18
• J. I. Bajzu: od č. d. 1 po 10, 999/9
• Kmeťova: od č. d. 1 po 7, 9, 11
• Kollárova: č. d. 2813, 1919
• Kuzmányho: od č. d. 1 po 16
• Odorínska cesta: č. d. 1
• Púpavová: č. d. 1
• Radlinského: od č. d. 3 po 13, 30, 42
• Za židovským cintorínom: č. d. 38, 73, 108, 

390, 1804, 1921, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 
1945, 1950, 1953, 2127, 2400, 4114, 4146

12. 6. 2017 / 7.30 - 18.00 h
• Horná časť záhradkárskej osady Modrý vrch

12. 6. 2017 / 8.10 - 17.30 h
• časť garáží na sídl. Tarča za domovom dôchod-

cov
• časť garáží na sídl. Tarča na Brezovej ul. 

12. 6. 2017 / 8.30 - 18.30 h 
19. 6. 2017 / 7.20 - 18.30 h

• Čsl. armády: od č. d. 23 po 33
• Brusník: od č. d. 1 po 12, 19, 3279, 1064
• Drevárska: od č. d. 2 po 7, nepárne čísla  

od č. d. 7 po 21, 4A, 1744
• J. Hanulu: č. d. 44
• Mlynská: č. d. 1, od č. d. 3 po 22, nepárne čísla 

od č. d. 23 po 37
13. 6. 2017 / 7.30 - 18.00 h

• Bernolákova: od č. d. 1 po 19
• Filinského cesta: č. d. 1, 2, 4, 7, 8
• J. Hollého: od č. d. 1 po 18
• J. I. Bajzu: od č. d. 1 po 10, 999/9
• Kmeťova: od č. d. 1 po 11
• Kuzmányho: od č. d. 1 po 16
• Radlinského: od č. d. 3 po 13, 30, 42

14. 6. 2017 / 7.30 - 18.00 h
• Ľaliová: č. d. 12
• Astrová: č. d. 1, 2, 4
• Harichovská cesta: č. d. 10, 12, 13, 15
• Narcisová: od č. d. 1 po 13, 16, 17, 18

14. 6. 2017 / 6.40 - 18.30 h
• Podskala: od č. d. 1 po 7, od 10 po 13, od 16 

po 21, 25, 27, 32, nepárne od 33 po 49, nepárne 
od 55 po 61, 71

• Sadová: č. d. 1, 3, 5, 8557, 8564
• Tepličská cesta: od č. d. 1 po 9, 12, 13, 17, 19, 

21, 13A
• Za Hornádom: č. d. 13

Nakoľko v čase uzávierky Informátora boli zverejnené 
len vyššie uvedené termíny, upozorňujeme, že aktuál-
ne informácie nájdete na webovom sídle spoločnosti 
VSD, a. s.: www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/
ostatne/planovane-odstavky

UPOZORNENIE  
NA PRERUŠENIE  
DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 

V súvislosti s prevádzkovaním Regionálneho centra 
zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov 
Mesto Spišská Nová Ves rozširuje zber BIO odpadu 
do ďalších lokalít.
Medzi tento odpad patrí tzv. zelený odpad - poko-
sená tráva, lístie, konáre, zvyšky ovocia a zele-
niny. Rozšírenie zberu sa týka občanov bývajúcich 
v  rodinných domoch v  lokalitách MsV č. 8, staré 
mesto (sever) - ulice: 
Vajanského, Chrapčiakova, Hviezdoslavova, 
J. Fabiniho, Ing. Straku, Odborárov, Duklianska 
1 - 57, Ing. Rojkoviča, Pri Vyšnej Hati, Sládkovi-
čova, Krížova, Orlia, Jesenského, Tolstého, Mi-
šíkova, Puškinova, Železničná, Mudroňova, Kol-
lárova, Slovenská, Svätoplukova, Rastislavova, 
Levočská,  Školská,  Starosaská, Nad Medzou
a MsV č. 9, Telep - ulice: 
Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Baj-
zu, Kmeťova, Radlinského, Harichovský chod-
ník, Jána Janského, Ľaliová, Púpavová, Astrová, 
Narcisová, Nezábudková.
Upozorňujeme občanov, že v  zmysle ustanovení 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sú povinní sa 
do uvedeného zberu zapojiť a na zber využívať hne-
dé plastové BIO nádoby. 
Občania bývajúci v rodinných domoch na horeuve-

dených uliciach, ktorí doteraz nemali možnosť BIO 
odpad triediť, sa môžu do zberu zapojiť vyplnením 
návratky, ktorú odovzdajú v podateľni Mestského 
úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves. 
Uzávierka žiadaniek je 15. júna 2017. Záujem-
com bude pridelená samostatná hnedá zberová 
nádoba o objeme 240 l. 
Rozvoz nádob v zmysle doručených žiadaniek pre 
uvedenú lokalitu budeme realizovať 21. júna 2017 
v čase od 8.00 h. Zberové nádoby budú v jednot-
livých rodinných domoch odovzdávané priebežne. 
Pri  preberaní  nádoby je potrebné preukázať sa 
platným OP. 
Občania, ktorí nebudú v uvedenom čase zastihnu-
tí, ako i občania, ktorým uvedený termín nevyho-
vuje, si môžu zberovú nádobu vyzdvihnúť v areáli 
Regionálneho centra zhodnocovania biologicky 
rozložiteľných odpadov (areál Skládky odpadov 
Kúdelník II - vpravo pri štátnej ceste Spišská Nová 
Ves - Markušovce), Kúdelník 2, Spišská Nová Ves - 
každý pracovný pondelok v čase od 8.00 - 13.00 h.
Kampaň bude pokračovať do ďalších lokalít podľa 
jednotlivých MsV. O  termínoch  budeme občanov 
informovať v nasledujúcich číslach Informátora.

odd. komunálneho servisu, MsÚ

NÁVRATKA - ZBER BIO ODPADU
Lokalita: MsV č. 8 - staré mesto sever, MsV č. 9 - Telep 

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

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

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

ROZŠÍRENIE ZBERU BIO ODPADU

ZBER BIO ODPADU I NA SÍDLISKÁCH

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO č. 12, Spišská Nová Ves

pozýva svojich členov a ich rodinných príslušníkov na akciu 

ŠPORTOVÝ DEŇ, ktorý sa uskutoční  

17. 6. 2017 so začiatkom o 9.00 h na atletickom štadióne Tatran. 
Poplatok: dospelý - 3 €; dieťa do 15 rokov - 2 €.

Nahlásiť sa môžete v stránkové dni (štvrtok) na Levočskej ul. 14 alebo u svojho desiatkára. 
Uzávierka prihlášok je 15. 6. 2017.

Tel. č.: 0905 519 440 - Baranyi, 0915 466 799 - Jurčák

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO č. 2, Spišská Nová Ves
pozýva na

ŠPORTOVÉ HRY • 17. 6. 2017 o 10.00 h
na Detskom dopravnom ihrisku, Ing. O. Kožucha 7
Poplatok: 4 € (guláš, káva, koláč, nealko, tombola). Doniesť si misku, pohár, dobrú náladu 
a chuť si zašportovať. Prihlásiť a zaplatiť môžete do 7. 6. 2017 na Levočskej ulici 14.
Tešíme sa na stretnutie s vami. Výbor ZO č. 2, Janka Gudzanová, predseda

V  súvislosti s  prevádzkovaním Regionálneho 
centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných 
odpadov a ustanovení zákona č. 79/2015 o odpa-
doch a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov 
mesto Spišská Nová Ves rozširuje zber BIO od-
padu i do lokalít s obytnými domami. V  tomto 
mesiaci pribudnú na sídl. gen. Svobodu (Tarča) 
k existujúcim zberným nádobám i hnedé nádoby 
o objeme 1 100 l. 
Tieto hnedé nádoby sú určené pre takzvaný „ze-
lený BIO odpad“. Medzi tento odpad patria zvyš- 

ky zeleniny, ovocia, šupy zo zemiakov, zelená 
vňať z kvetín a iný odpad rastlinného pôvodu, 
čajové vrecúška, zvyšky čaju a kávy. Rozhod-
ne tu nepatrí odpad živočíšneho pôvodu, zvy-
šky jedál, kosti, použité plienky, hygienické 
potreby a zvieracie exkrementy. Takýto odpad 
vhadzujte do kontajnerov určených na zmesový 
komunálny odpad. 
Žiadame občanov, aby odpad správne triedili, na-
koľko sa tento odpad dostáva na triediacu linku, 
za ktorou stoja ľudia. Berme ohľad aj na nich.
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KULTÚRA

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 

Centrálna budova, Letná ulica 28

PRE DETI
SLOBODOVÁ, Elena: Slovenský detský 
rok. Kniha obsahuje dávno minulé a  súčasné 
ľudové zvyky, tradície, koledy, porekadlá, hry, 
veršovanky a krásne rozprávky, ktorými vás po 
celý rok budú sprevádzať štyria kamaráti, Filip-
ko, Vševedko, Stonoha a Pripletko.
RUDNICK, Elisabeth: Srdce z  ľadu. Prin-
cezná Anna si myslí, že konečne našla človeka, 
ktorého môže ľúbiť. Ale zámery princa Hansa 
vyjdu postupne najavo, plameň ich lásky začne 
chladnúť a Anna zistí, že láska je oveľa tajomnej-
šia a silnejšia, než si dovtedy predstavovala.
PREUSSLER, Ottfried: Malá bosorka.
Malá bosorka bola iná ako ostatné staršie bo-
sorky. Namiesto toho, aby škodila, po celý rok 
koná dobré skutky, no vždy ich okorení nejakým 
huncútstvom.

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
ROBINSON, Lucy: Deň, keď sme zmizli. 
Annie a Kate majú svoje tajomstvá, s ktorými sa 
vyrovnávajú každá po svojom. Spoločné majú 
oveľa viac, ako sa na prvý pohľad zdá a ich ži-
votné osudy dramaticky splynú.
LEE, Hyeonseo: Dievča so siedmimi me-
nami. Príbeh života Hjon-so v Severnej Kórei, 
jej úteku a  odvahy, akú v  sebe ako osame-
lá a  zraniteľná objavila, aby začala nový život 
v Číne.
WARE, Ruth: Pozvanie. Na rozlúčku so slo-
bodou sa v dome uprostred pustatiny, kde nie je 
ani mobilný signál, zíde pozoruhodná spoločno-
sť. Do okien akoby stále niekto nazeral a sliedil.

PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
GROHMANN, Judith: Tajné misie. Autorka 
v  knihe opisuje najnebezpečnejšie zásahy, ako 
aj prípravu a  psychologické cvičenia elitných 
policajtov.
WARRICK, Joby: Vzestup Islámského stá-
tu. Strhujúce svedectvo o zrode a vzostupe or-
ganizácie, ktorá desí celý svet.
HAY, Louisse L.: Zázraky každodenného 
života. Príbehy o  zázračných uzdraveniach 
a  mimoriadnych zážitkoch ľudí z  celého sveta, 
ktorých inšpirovala kniha Miluj svoj život.

Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7

PRE DETI
JELÍNKOVÁ, Hanka: Šimon a  šteniatko 
Bára. Zaujímavo a vtipne napísaný príbeh o ra-
dostiach i starostiach malého Šimona so psíkom 
a kocúrikom.

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
BARREAU, Nicolas: Úsmev ženy. Nešťast-
ná Aurélie potom, čo ju opustil priateľ, blúdi 
Parížom a v kníhkupectve objaví román, ktorého 
prvé stránky presne opisujú jej reštauráciu a ju 
samu.

PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
GILLILAND, Ben: 100 osobností, ktoré 
zmenili svet. Vydajte sa na vzrušujúcu cestu 
a spoznajte životné osudy osobností, ktorých 
práca, nadanie a skutky posunuli ľudstvo vpred.

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

10. - 16. 6. Rekreačný pobyt v Piešťanoch (druhá skupina). Odchod zo SNV 10. 6. rýchlikom 
o 7.05 h. Návrat 16. 6. odchod z Piešťan 10.54 h. Prosíme, zakúpte si lístky a miestenky.

7. 6. (streda) Turistická vychádzka Folkmárska skala. Odchod zo SNV R 6.57 h. do Margecian. 
Vedúci Ing. V. Čarnogurský

14. 6. (streda) Košice - za umením. Východoslovenská galéria, Urbanova veža, Galéria Vojtecha 
Lőfflera a iné podľa dohody. Odchod R 9.05 h.

15. 6. (štvrtok) Športové hry seniorov okresu SNV v Nálepkove. BUS odchod 7.50 h z AS,  
poplatok 2,50 € (informácie v KD - 2. a 8. 6).

21. 6. (streda) Turistická vychádzka Krompachy - Plejsy. Odchod OV 7.10 h. Vedúci L. Lučivjanský.

28. 6. (streda) Turistická vychádzka výstup na Sivec. Vedúci L. Lučivjanský.  
Odchod R 6.57 h do Margecian.
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Program Spišského osvetového strediska 

               PLÁN PREMIÉR
1. 6. WONDER WOMAN

ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ
Z PARÍŽA DO PARÍŽA

8. 6. MÚMIA  |  NA DORAZ
15. 6. AUTÁ 3

HEYDRICH: MUŽ SO ŽELEZNÝM SRDCOM
POBREŽNÁ HLIADKA

22. 6. DIVOKÁ BABSKÁ JAZDA
TRANSFORMERS: POSLEDNÝ RYTIER

ŠPINA
29. 6. BRLOH  |  JA, ZLODUCH 3

do 30. 6. 2017 
Výstavná miestnosť  

Spišského osvetového strediska
SPIŠSKÁ PALETA

Výstava výtvarných diel členov Art klubu
Vstup voľný.

do 29. 6. 2017 
Foyer Spišského osvetového strediska

EKOVÝKRES, EKOKOMIX
Výstava súťažných výtvarných prác žiakov MŠ, 

ZŠ, ZUŠ a autist. tried | Vstup voľný.

15. 6. 2017 o 16.30 h
Multifunkčné energetické a banícke centrum

AMFO 2017
Vernisáž výstavy krajského kola súťaže pre 

neprofesionálnych fotografov
Výstava potrvá do 16. 7. 2017.

24. 6. 2017 od 14.30 h
25. 6. 2017 od 13.30 h

Spišský salaš, Spišské Podhradie
45. SPIŠSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

Spišské folklórne slávnosti sú najväčším 
podujatím v regióne Spiša prezentujúce 

tradičnú ľudovú kultúru z regiónu vo všetkých 
formách a podobách. Festival je známy svojou 

atmosférou v prostredí Spišského salaša. 
Súčasťou festivalu sú aj sprievodné aktivity – 

ulička remesiel, rôzne aktivity pre deti, 
4. ročník fotografickej súťaže pre 

neprofesionálnych fotografov Fajna folklórna 
fotka a výstava najlepších fotografií z 3. ročníka 

súťaže a výstava starých fotografií obce 
Žakarovce. Viac informácií  

na www.osvetasnv.sk. 
Vstupné: dospelý 3 €/deň

dieťa 10 - 15 rokov, dôchodca 1 €/deň

FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si nový členský pre-
ukaz, ktorý platí celý rok 2017 na celom 
Slovensku. Cena je 5 € a na každý klubový 
film je zľava. Vstup pre divákov, ktorí nie sú 
členmi FK, je neobmedzený. Tešíme sa na 
stretnutie s vami každý utorok pri dobrom 
filme v Kine Mier.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
DEŇ DETÍ V KINE MIER 
1. 6. o 17.00, vstupné: 3 €, 2D 

DEEP: DOBRODRUŽSTVO  
POD HLADINOU

Španielsko, anim. rod. komédia, 92 min.

1. 6. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 € 
2. 6. o 17.00, vstupné: 4 €/3,50 € 
ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ 
SR/ČR/Poľsko, romantic. dráma, 130 min.,  
MP-12. Réžia: Jan Hřebejk.

ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY 
AJ PRE VEREJNOSŤ 
2. 6. o 14.00, vstupné: 3 €, 3D 

DEEP: DOBRODRUŽSTVO  
POD HLADINOU 

2. 6. o 19.00, vstupné: 4 €, 2D
3. 6. o 19.00, vstupné: 5 €, 3D
4. 6. o 19.00, vstupné: 4 €, 2D

WONDER WOMAN 
USA, akčný, dobr., ST, 141 min., MP-12.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
DEŇ DETÍ V KINE MIER
3. 6. o 17.00, vstupné: 3 €, 2D

DEEP: DOBRODRUŽSTVO  
POD HLADINOU 

Španielsko, anim. rodinná komédia, 92 min.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
4. 6. o 17.00, vstupné: 4 €/3,50 €

BABY ŠÉF 
USA, anim. rodinná komédia, 97 min, MP.

5. 6. o 19.00 vstupné: 4 €/3,50 € 
ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ

FILMOVÝ KLUB
6. 6. o 19.00, vstupné: 2 €/4 € 

ŠIALENE ŠŤASTNÁ
Francúzsko/Taliansko, 2016, 118 min., 
MP-12.

7. 6. o 19.30, vstupné: 15 €
RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO 

STANISLAV ŠTEPKA: LÁS-KA-NIE 2

8. 6. o 19.00, vstupné: 4 €, 2D
9. 6. o 19.00, vstupné: 5 €, 3D
10. 6. o 19.00, vstupné: 4 €, 2D 

MÚMIA
USA, horor, dobrodružný, český dabing, 
115 min., MP-12.

9. 6. o 17.00, vstupné: 3 € 
VŠETKO ALEBO NIČ 

SR/ČR, rom. komédia, 105 min., MP-15.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
10. 6. o 17.00, vstupné: 4 €/3,50 €

BABY ŠÉF
USA, animovaná rodinná komédia, 
97 min, MP.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
11. 6. o 17.00, vstupné: 4 €/3,50 € 

BABY ŠÉF 

11. - 12. 6. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 €, 2D
CHATRČ

USA, dobrodružná dráma, 132 min., titulky, 
MP-12.

FILMOVÝ KLUB
13. 6. o 19.00, vstupné: 2 €/4 € 

ÚPLNÍ CUDZINCI
Dram. komédia, Taliansko, taliančina, české 
titulky, 93 min., MP-15.

14. 6. o 18.00 h
SIMA MARTAUSOVÁ & BAND

Koncert populárnej speváčky so skupinou.
Vstupné: 15 €.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
15. 6. o 19.00, vstupné: 4 €, 2D
16. 6. o 17.00, vstupné: 5 €, 3D
17. 6. o 17.00, vstupné: 4 €, 2D
19. 6. o 17.00, vstupné: 4 €, 2D

AUTÁ 3
USA, animovaný, rodinný, 107 min., MP.

16. - 17. 6. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 € 
POBREŽNÁ HLIADKA

USA, komédia, slovenské titulky, 119 min., 
MP-15.

18. 6. Kino MIER nepremieta.

19. 6. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 € 
HEYDRICH: MUŽ SO ŽELEZNÝM 

SRDCOM
Francúzsko, historický/vojnový, české titul-
ky, 102 min., MP-15.

FILMOVÝ KLUB
20. 6. o 19.00, vstupné: 2 €/4 € 

PO BÚRKE
Japonsko, dráma, české titulky, japonči-
na,117 min., MP-15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO 
FILMU
21. 6 o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 € 

HEYDRICH: MUŽ SO ŽELEZNÝM 
SRDCOM 

Francúzsko, historický/vojnový, české titul-
ky, 102 min., MP-15.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
22. 6. o 17.00, vstupné: 4 €, 2D

AUTÁ 3

22. 6. o 19.00, vstupné: 4 €, 2D 
23. 6. o 19.00, vstupné: 5 €, 3D 

TRANSFORMERS:  
POSLEDNÝ RYTIER

USA, akčný, sci-fi, český dabing, 115 min., 
MP-12.

24. 6. o 16.00, vstupné: 6 €
VÍLA ELLA 

Vhodné pre deti od 2 rokov, 60 min.
Víla Ella prichádza z rozprávkovej ríše snov 
menom Papillónia a rozhodla sa potešiť 
všetky slniečka najnovším detským hraným 
predstavením z muzikálovej rozprávky pre 
chlapcov aj dievčatká. V pútavom hodi-
novom programe plnom chytľavých me-
lodických pesničiek o zvieratkách si môžu 
deti zaspievať a zatancovať spolu s vílou 
a hravou formou sa naučia aj všeličo nové. 
Kúpou 4 vstupeniek získate CD darček.

24., 25. a 26. 6. o 19.00, vstupné: 4 € 
DIVOKÁ BABSKÁ JAZDA

USA, komédia, slovenské titulky,
110 min., MP-15.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
25. - 26. 6. o 17.00, vstupné: 4 €, 2D

AUTÁ 3

FILMOVÝ KLUB
27. 6. o 19.00, vstupné:  2 €/4 €

ŠPINA 
SR/ČR, 88 min., MP-15. 
Réžia: Tereza Nvotová 

28. 6. Kino MIER nepremieta.

29. - 30. 6. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 €
NA PLNÝ PLYN

Francúzsko, akčný triller, slovenské titulky, 
96 min., MP-15.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
30. 6. o 17.00, vstupné: 4 €, 2D 
1. 7. o 17.00, vstupné : 5 €, 3D
2. 7. o 17.00, vstupné: 4 €, 2D 

JA, ZLODUCH 3
USA, animovaný, rodinný, SD, 96 min., MP. 

1. - 2. 7. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 €, 2D
BRLOH

USA, komédia, ST, 88 min., MP-15.

  facebook.com/Kino.Mier.SNV
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2. 6. (piatok) o 20.00 h 
8. 6. (štvrtok) o 10.00 h, pre dôchodcov 

Vst.: 6 €
Vst.: 4 €

DNI HUMORU NA SPIŠI 
BRANDON THOMAS / EMIL SPIŠÁK: CHARLEYHO TETA 
Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias.

9. 6. (piatok) o 19.00 h Vst.: 6 € 

Martin Kukučín: RYSAVÁ JALOVICA
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

10. 6. (sobota) o 19.00 h
30. 6. (piatok) o 19.00 h

Vst.: 6 €
Vst.: 6 €

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: ŽENSKÝ ZÁKON (po špiski)
Klasika v spišskom nárečí.

11. 6. (nedeľa) o 16.00 h Vst.: 3 €

FRANTIŠEK PAVLÍČEK: 

TRI ZLATÉ VLASY DEDA VŠEVEDA
Rozprávka o dobrom Plavčíkovi, krutom kráľovi a o múdrom dedovi Vševedovi.

17. 6. (sobota) o 19.00 h Vst.: 6 €

JOZEF MOKOŠ: 

JÁNOŠÍK, ALEBO PRAVDA JE LEN JEDNA
Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina a ná-
rodná legenda. 

23. 6. (piatok) o 19.00 h                      PREMIÉRA 
29. 6. (štvrtok) o 10.00 h, pre dôchodcov
29. 6. (štvrtok) o 19.00 h 

Vst.: 8 €
Vst.: 4 €
Vst.: 8 €

CARLO GOLDONI: ŠKRIEPKY NA KORZE
Skvelá komédia korenená talianskym temperamentom.

25. 6. (nedeľa) o 16.00 h                      30. REPRÍZA Vst.: 3 €

HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK: 

PALCULIENKA
Poetická rozprávka o malej bytosti, ktorá si hľadá svoje miesto na svete.

Štúdio SD

7. 6. (streda) o 19.00 h Vst.: 3 €

A. P. Čechov: UJO VÁŇA (A TÍ DRUHÍ)
Komické príbehy ľudí, ktorí sa spovedajú zo svojich nenaplnených túžob.

14. 6. (streda) o 19.00 h                      40. REPRÍZA Vst.: 3 €

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

28. 6. (streda) o 19.00 h Vst.: 3 €

A. P. Čechov: UJO VÁŇA (A TÍ DRUHÍ)
Komické príbehy ľudí, ktorí sa spovedajú zo svojich nenaplnených túžob.

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

Druhé profesionálne divadlo v Spišskej Novej Vsi – Súbor pre deti a mládež Di-
vadla Jonáša Záborského v Prešove, pobočná scéna Spišská Nová Ves sa 
prioritne začalo venovať tvorbe pre deti a mládež. Istým vzorom, ale aj konku-
rentom pre tento súbor bolo Divadlo pre deti a mládež Trnava, súčasné Divadlo 
Jána Palárika. Na rozdiel od trnavského divadla, do ktorého odišli mladí ab-
solventi bratislavskej Vysokej školy muzických umení, do spišskonovoveského 
súboru boli na základe konkurzov prijímaní amatérski herci s väčšou či menšou 
divadelnou skúsenosťou alebo talentom. Súboru chýbal interný režisér a dra-
maturg, čo bolo vážnym nedostatkom, lebo hosťujúci režiséri nemohli peda-
gogicky pôsobiť na jednotlivých hercov a suplovať tak ich chýbajúce odborné 
vzdelanie. Mnohí z reprofesionalizovaných amatérskych hercov tento hendikep 
vyvažovali svojím výrazným talentom.
Napriek tomu, že v  prvých sezónach súboru tu pôsobili interní profesionálni 
režiséri z prešovskej činohry DJZ a dosiahli so spišskonovoveským súborom aj 
pozoruhodné výsledky: E. Gürtler – J. G. Tajovský – Ženský zákon, J. Rihák – 
J. Verne – Dobrodružstvo Barsacovej výpravy v Afrike, E. Spišák – O. Tabakov, 
L. Ustinov – Snehulienka a sedem..., bolo existenčnou nevyhnutnosťou anga-
žovať interného režiséra. Stal sa ním Ján Simkanič, absolvent pražskej DAMU. 
Jeho pôsobenie prinieslo nejednoznačný výsledok. Výraznejšie sa presadil in-
scenáciou Stachovho Hadieho princa a Procházkovej Venušiným vrchom. Prá-
ve na týchto inscenáciách ukázal, že pri sústredenej práci s hercom dokázal 
dosiahnuť zaujímavé výsledky. Simkaničovi boli však bližšie „nové“ výklady, 
používanie formalistických postupov a  nelogických a  ničím nezdôvodnených 
posunov v  interpretácii. Preto oveľa väčšiu stopu v  súbore zanechali ďalší 
hosťujúci režiséri, ktorí so súborom dokázali vytvoriť vynikajúce inscenácie: 
J. Pražmári – O psíkovi a mačičke, J. Uličiansky – Tik-Tak, P. Kuba – Gebuliaci.
Súbor nemal interného dramaturga a jeho úlohu suplovali najmä Oleg Dlouhý, 
dramaturg činohry DJZ z Prešova a v tom čase ešte len začínajúca mladá lek-
torka dramaturgie Alžbeta Verešpejová. Tento problém nemohol vyriešiť ani na 
polovičný úväzok narýchlo angažovaný Igor Rusnák. To sa prirodzene odzr-
kadľovalo na nekoncepčnosti prípravy dramaturgického plánu. Mnoho ráz na-
sledovali nie celkom šťastné výbery hosťujúcich režisérov, ktorí už boli po zenite 
svojej tvorby (M. Bobula, J. Ondrejka a iní) alebo pochádzali z amatérskeho 
prostredia (B. Michalský). Tí už v žiadnom prípade nemohli súbor ani jeho jed-
notlivých členov inšpirovať alebo tvorivo obohatiť. Až angažovaním Miroslava 
Dziaka Košického prichádza do interného stavu režisér, ktorý sa na dlhé ob-
dobie stal vedúcou umeleckou osobnosťou súboru DaM - ako sa v skratke 
nazýval. Celkovo inscenoval štrnásť titulov, z  ktorých medzi najvýznamnejšie 
patrili Vampilovova Rozlúčka v júni, Gozziho Turandot, Kretovo Povedzte mojej 
materi, Gorkého Dankovo srdce, Ibsenove Strašidlá, dramatizácia Zlatej rybky, 
Anouilhov Becket alebo božia česť. Diapazón jeho tvorby bol široký. Od operety 
pre činohercov (Hacksova Krásna Helena), cez rockový muzikál (Gorkij, Košický, 
Szabados Dankovo srdce) až po Ibsenove Strašidlá.
Tvar jeho inscenácií trpel často nevyváženosťou a používaním veľkého množ-
stva nesúrodých výrazových prostriedkov, ktoré nehierarchizoval. Režijné ná-
pady radil lineárne vedľa seba bez vnútorného zdôvodnenia. Bola mu blízka 
štylizácia, groteska aj výrazové prostriedky commedie dell´ arte. V období tvor-
by v súbore DaM hľadal inscenačné tvary a postupy, ktoré by zaujali mladého 
diváka. V inscenácii Ibsenových Strašidiel a Anouilhovho Becketa alebo božej 
cti dokázal, že aj keď s  istými problémami, nie je mu cudzie ani vyjadrovanie 
sa cez herca, poetika psychologickej drámy a analýza charakterov a motívov 
konania postáv.
Najvýznamnejšie inscenácie spišskonovoveského súboru DaM vytvoril ruský 
režisér Vjačeslav Spesivcev (Popravisko, Besi - foto, Rómeo a  Júlia). Tieto 
inscenácie v  tom čase 
patrili k  tým najvýznam-
nejším, aké na Sloven-
sku alebo sa dá povedať 
v Československu vznikli. 
Vysoko ich hodnotila aj 
divadelná kritika a najmä 
diváci. V tomto období so 
súborom spolupracovali 
ako hostia také význam-
né herecké osobnosti 
ako Viera Strnisková 
a  Vladimír Durdík zo 
Slovenského národného 
divadla v Bratislave.

Mgr. Emil Spišák, ArtD, riaditeľ Spišského divadla
Foto: Ľubor Marko

rokov profesionálneho divadla 
v Spišskej Novej Vsi

OBDOBIE SÚBORU PRE DETI A MLÁDEŽ DJZ V PREŠOVE, 
POBOČNÁ SCÉNA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

60
(Prvá časť)

Premiéra hry F. M. Dostojevského - Besi, r. 1989. 
Zľava: A. Kuľhová, V. Strnisková, V. Durdík, K. Bendžala
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7. 6. 2017 (streda) o 19.30 h, Dom kultúry Mier
Radošinské naivné divadlo Bratislava 
STANISLAV ŠTEPKA: LÁS-KA-NIE 2
Vynovená a upravená tragifraška Stanislava Štepku, vtipná a veľmi 
zaujímavá, s novými autorskými scénami, s dobrou hudbou a pies-
ňami.
Vstupné: 15 €

14. 6. 2017 (streda) o 18.00 h, Dom kultúry Mier
SIMA BAND
SIMA MARTAUSOVÁ & BAND
Koncert populárnej speváčky so skupinou.
Vstupné: 15 €

24. 6. 2017 (sobota) o 16.00 h, Dom kultúry Mier
VÍLA ELLA
Prichádza z rozprávkovej ríše snov menom Papillónia a rozhodla sa 
potešiť všetky slniečka najnovším detským hraným predstavením 
z muzikálovej rozprávky pre chlapcov aj dievčatká. V pútavom hodino-
vom programe plnom chytľavých melodických pesničiek o zvieratkách 
si môžu deti zaspievať a zatancovať spolu s vílou a hravou formou sa 
naučia aj všeličo nové. Kúpou 4 vstupeniek získate CD darček.
Vhodné pre deti od 2 rokov, 60 min. 
Vstupné: 6 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51, MKC – Dom kultúry 
Mier, 053/44 287 66

Multifunkčné energetické  
a banícke centrum, 

Nábrežie Hornádu 14, Sp. Nová Ves
T.: 053/429 75 46

Zmena vstupného do expozície, na 
výstavu: dospelí 2 €; žiaci, študenti 
a dôchodcovia 1 €; deti do 6 rokov 

a dôchodcovia nad 70 rokov zdarma. 
Akceptujeme kultúrne poukazy.

Po - pi: 9.00 – 15.00 h
Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 h 

Vstup voľný.

STM KOŠICE – VYSUNUTÁ EXPOZÍCIA 
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI

Banícky spolok Spiš  
a Mesto Spišská Nová Ves

STÁLA VÝSTAVA
ZBIERKA NERASTOV 
reprezentujúca viac ako  

1 300 kusov vzoriek  
zo Slovenska, Čiech a 23 krajín sveta

VÝSTAVY
do 6. 6. 2017 

SPIŠRELIGFILA 2017
Kresťanské motívy na známkach

SLOVO, HUDBA A OBRAZ V ÉTERI
Výstava historických rádioprijímačov 

a televíznych prijímačov od roku 1948  
zo súkromnej zbierky  
Petra Valla z Hrabušíc

AMFO 2017 
Spišské osvetové stredisko

Krajské kolo súťaže neprofesionálnych 
fotografov Spišského osvetového 

strediska
Vernisáž: 15. 6. 2017 o 16.30 h,  
výstava potrvá do 16. 7. 2017. 

PREDNÁŠKA
20. 6. 2017 o 16.00 h

NAMÍBIA – CESTA ZA URÁNOM
Prednášajúci: Ing. Jozef Badár

Vstup voľný.

Počas Dní humoru na Spiši  
2. a 3. 6. 2017 o 18.00 h 

Vstupné: 6 € 

16. a 17. jún o 19.30 h
Ron Hutchinson:

MESIAC A MAGNÓLIE 
ALEBO AKO ZÍSKAŤ  

10 OSCAROV
Komédia o zákulisí vzniku „Odviate vet-
rom”, jedného z najslávnejších filmov 
všetkých čias. Čo si počať, ak čas ne-
úprosne beží a scenárista nečítal pred-
lohu? Výborné obsadenie, duchaplný 
humor, briskné dialógy, závratné tempo 
a neskutočná zábava. 
Vstupné: 8 € 

7. a 14. jún o 19.30 h

ŽENA V ČIERNOM
MEGAÚSPEŠNÝ SVETOVÝ THRILLER 

LEN NA SCÉNE KONTRY!
Hit z West Endu hraný v Londýne denne 
27 rokov! Brilantný viktoriánsky thriller 
s atmosférou, ktorá postupne hustne, až 
sa bude dať krájať. Anglický vidiek, tajom-
né močiare, všadeprítomná hmla a dom, 
v ktorom by ste nechceli nocovať… Ex-
trémne napínavý, tajomný a znepokojivý 
príbeh vás doslova priklincuje k sedadlám 
a ostane vám  ešte dlho v pamäti. 
Vstupné: 7 €

8. jún o 19.30 h
William Shakespeare: 

HAMLET
Detektívka. Thriller. Romantika. Rodinná 
psychodráma. Príbeh o dozrievaní. Hra 
hier.  
Vstupné: 7 €, 4 €, 3 €

20. jún o 19.30 h
Mark O’Rowe: 

HOWIE A ROOKIE
Tarantino v zrážke s Homérom. Temné 
zákutia Dublinu. Nasvrabený matrac. Dve 
mŕtve bojové exotické ryby. Humor a ho-
ror. Pomsta a obeta. Hit z Edinburghu, 
Londýna a New Yorku.
Vstupné: 7 €

23. jún o 19.30 h
William Shakespeare: 

MACBETH 
Po medzinárodnom úspechu Hamleta je 
to ďalšie veľké dielo tohto génia zo Strat-
fordu. Pozývame na Macbetha, akého ste 
ešte nevideli... 
Vstupné: 6 €

Kapacita sály je len 30 miest.  
Odporúčame si rezervovať miesta 
vopred. Rezervácie: 0907 908 986

DIVADLO 
KONTRA

JÚN 2017

ZUŠ J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi
pozýva na ABSOLVENTSKÉ PODUJATIA 2016/2017

ABSOLVENTSKÉ PREDSTAVENIE LDO  
7. 6. 2017 o 17.00 h | štúdio ZUŠ

I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
12. 6. 2017 o 17.00 h | koncertná sála ZUŠ  

II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
13. 6. 2017 o 17.00 h | koncertná sála ZUŠ  
ZÁVEREČNÝ ABSOLVENTSKÝ KONCERT  

a Slávnostné vyradenie absolventov ZUŠ
20. 6. 2017 o 17.00 h | koncertná sieň Reduty

ZÁVEREČNÝ KONCERT  
21. 6. 2017 o 17.00 h | koncertná sieň Reduty
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PODUJATIA – JÚN 2017

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA
• ZÁHRADA UMENIA

AKTUÁLNE VÝSTAVY
OD INSITY K ART BRUT
do 30. 7. 2017
Prejavy a interpretácie naivného umenia, folk art 
a art brut z unikátnej zbierky Pavla Konečného 
(CZ) v dielach 51 marginálnych autorov z 8 krajín 
strednej Európy. 

PAVEL KONEČNÝ (CZ):  
SVET OUTSIDEROV
do 30. 7. 2017
Fotografická výstava českého zberateľa insitného 
umenia z Olomouca dokumentuje jedinečnosť 
a radosť z tvorby talianskych outsiderov, s ktorými 
sa autor stretával na svojich cestách v rokoch 
2011- 2015.

SYMFÓNIA PRE PÄŤ ZMYSLOV 
Michal Czinege (SK/FIN),  
Jakub Hvězda (CZ),  
Patrícia Koyšová (SK)
do 30. 7. 2017 
Unikátna výstava edukačného charakteru pou-
kazuje na rozmanité polohy práce s maliarskym 
médiom a úzke prepojenie vnímania „produktov 
umenia“ našimi zmyslami ako zrak, čuch, chuť, 
hmat, sluch. 

PETER SMIK: KRABICE
Keramické krabice výtvarníka Petra Smika v Galé-
rii pri dufarte.

PROGRAMY / DIELNE  
PRE VEREJNOSŤ 
7. 6. 2017, 17.00 - 19.00
Vstupné: zdarma
ORBIS PICTUS: ROZHOVORY O UMENÍ 
ZELENÁ OÁZA V CENTRE MESTA  
MINULOSŤ A BUDÚCNOSŤ
Prezentácia histórie „Záhrady umenia” a projektu 
pre revitalizáciu exteriéru v novom architektonic-
ko-výtvarnom riešení. 
PROGRAM: Mgr. L. Benická: Sny a realita / 
optimálna premena; Mgr. M. Šabľová: Príbeh 
z kameňa / o záhradných plastikách; Mgr. art. Ing. 
M. Auxt: Modernizácia stálej expozície v exteriéri / 
hranice možností - umenie v parku. 

23. 6. 2017, 16.00 - 19.00 
Vstupné: 3 €/osoba
ŽENY ON LINE 5: Mandalová taška
Ekologická taška pre váš nákup. Ručné maľovanie 
mandál špeciálnymi farbami na textil na kvalitnú 
plátenú tašku. Lektorka: Mgr. Renáta Dračková

PROGRAMY / DIELNE  
PRE ŠKOLY 
1. - 30. 6. 2017, 9.00 - 16.00
PÄŤ ZMYSLOV ČLOVEKA
Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma. Doba 
trvania: cca 60 - 90 min. 
Výtvarný materiál v réžii galérie. Program určený 
pre MŠ, ZŠ a rodiny s deťmi. Interaktívny vzde-
lávací program: poďme sa spolu hrať a obja-
vovať výtvarné umenie pomocou zraku, čuchu, 
chuti, hmatu a sluchu s detským sprievodcom 
výstavou „Symfónia pre 5 zmyslov“. 

1. - 30. 6. 2017, 9.00 - 16.00
SGRAFITO
Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma. Doba 
trvania: cca 60 - 90 min. Doneste si so sebou 
biely výkres A4. Výtvarný materiál v réžii galérie. 
Program určený pre MŠ, ZŠ a rodiny s deťmi. 
Tvorivá dielňa k dielam francúzskeho autora 
Boussiona Charlesa z výstavy „Od insity k Art 
Brut“. Tvorba zaujímavých ornamentov výtvarnou 
technikou sgrafito a odkrývanie farebných vos-
kových dekorov, ukrytých pod čiernym tušovým 
podkladom. 

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

POZVÁNKY, KULTÚRA

KONTAKT: tel. 053/417 46 21, 0910 873 046, www.gus.sk, sekretariat@gus.sk  
Facebook: Galéria umelcov Spiša

1. 6. 2017 (štvrtok) JUNILIÁDA - MDD  
súťažno-zábavné popoludnie  

od 15.30 h, areál pred CVČ Hutnícka ul.,  
sídl. Západ l  

Zabávači z Fidorkova, spev, tanec, vystúpenia 
detí z CVČ, ZŠ Hutnícka SNV, MŠ Stolárska, špor-
tové turnaje, zábavno-športové aktivity, predajné 

stánky, výstava výrobkov žiakov ZŠ Hutnícka  
Vstup voľný.  

V prípade dažďa sa Juniliáda  
uskutoční 8. 6. 2017. 

Informácie:  
Klaudia Bigošová, Bc. Katarína Štrauchová 

DENNÉ LETNÉ TÁBORY  
Miesto: CVČ Hutnícka ul., sídl. Západ l.  

3. - 7. 7. 2017 - 4 DNI / TVORIVO-KREATÍVNY  
Cena: 24 €/4 dni, 6 €/1 deň  

Vedúci/ info: K. Bigošová - 0914 176 083,  
Bc. K. Štrauchová - 0904 306 520 

10. - 14. 7. 2017 - 5 DNÍ / ŠPORTOVO-TURISTICKÝ  
Cena: 30 €/5 dní; 6 €/1 deň  

Vedúci/info: Zuzana Košová - 0911 307 468,  
Mgr. Eva Fabianová - 0907 690 394  

  
V cene je zahrnuté:  

obed, pitný režim, vstupenky, animačný program  
Program: Možnosť výberu aktivít pre dieťa podľa 

záujmu * spoločenské aktivity (návšteva ZOO, 
Lanový park, DOI SNV, turistická vychádzka - 

Čingov, Košiarny briežok, zábavné súťaže a hry, 
tanec, spev, karaoke) * tvorivé aktivity  

* pohybovo-športové aktivity  
Zmena programu vyhradená podľa počasia.  

Prihlášku si vyzdvihnite v CVČ osobne alebo na 
www.cvcadam.sk. Vyplnenú prihlášku doručte 
vedúcim tábora do 20. 6. 2017 z kapacitných 

a organizačných dôvodov. 

17. - 21. 7. 2017 / ZÁŽITKOVO-POZNÁVACÍ  
v Klube mladých, Zimná 48 / pre deti 7 - 11 r.  

Cena: 5 €/1 deň  
(celková cena vrátane dni výletov 29 €)  

* v dňoch výletov poplatok pre prihlásené deti 7 € 
(na 1 výlet) * pre záujemcov len  

o dni výletov poplatok 10 € (na 1 výlet)  
Vedúci/info: PhDr. Ľ. Šefčíková - 905 942 930, 

Mgr. Z. Hennelová - 0911 420 590  
Program: pondelok - dopr. ihrisko, kúpalisko, 
súťaž šípky * utorok - celodenný Tricklandia * 

streda - workshop v ZOO, súťaž bowling, papier. 
skladačky * štvrtok - celodenný výlet Hasičské 
múzeum Martin * piatok - hľadanie pokladu na 
Košiarnom briežku, lezenie na lezeckej stene 

POBYTOVÝ LETNÝ TÁBOR  
31. 7. - 4. 8. 2017 alebo 7. - 11. 8. 2017  

Miesto: SCM Mraznica Hnilčík  
Cena:  75 €/dieťa 

Vedúci/info: Mgr. Zuzana Hennelová - 0911 420 
590, Matej Farkalín - 0911 213 902  

Prihlášky: www.cvcadam.sk  
V cene: ubytovanie, strava, doprava, bazén  

Program: zábavné hry a aktivity, tanec s XBOX 
360, jazda na koni, floorbal, volejbal, futbal, elek-
tronické šípky, tvorivé dielne, večerné programy, 
karneval, táborák, zážitková turistika, návšteva 

štôlne, deň s leteckými modelármi...

Centrum voľného času Hutnícka 18, 
Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 37 58

e-mail: cvcsnv@azet.sk  
www.cvcadam.sk

Základná organizácia č. 13 Slovenského zväzu zdravotne  
postihnutých, Levočská ul. č. 14, Sp. Nová Ves

pozýva svojich členov na Guláš 3. 6. 2017 (sobota) o 11.00 h  
na Detskom dopravnom ihrisku, J. Hanulu (vchod zboku).
Poplatok: členovia - 3,50 €; nečlenovia - 4,50 €; deti - 2,50 €. 
Tešíme sa na vás.

Herné pondelky. Počas celého dňa sa môžete prísť naučiť a zahrať 
si vlastné alebo ,,čajovňové“ hry. Pravidlá vysvetlí lektor Ján Pramuk, 
ktorý vás prvý pondelok v mesiaci tiež naučí jednu z hier - v júni slov-
ná hra o tom, kto bude mať Posledné slovo.
3. 6. (sobota) o 19.00 h - Acoustic Night. Koncert gitaristu a pesnič-
kára Ľuba Perunka. Vstupné: 3 €.

30. 6. (piatok) o 17.00 h - KuSoVky. Umenie troch študentiek (Katka Hlinková, Vika Kudriková a Alexan-
dra Papcunová), ktoré sa predstavia s fotografiou, výtvarnou tvorbou a poéziou. Vstupné dobrovoľné. 

Letná 63
SNV



19Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
www.spisskanovaves.eu

6/2017

www.babkovedivadlosnv.eu

OZNAMY, POZVÁNKY

2. a 9. 6. 2017, 15.30 - 18.00 

Bábky v parku
11. 6. 2017, 16.00

Cirkus Pinka
Dojímavý príbeh akrobatky Pinky 
o tom, aké tenučké je lano medzi 

úspechom a neúspechom

STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIACICH 
MATIEK A TEHULIEK
Piatok 9. a 23. 6. o 9.00 h
Skupina je otvorená aj pre nové 
maminy. Zmena programu 
vyhradená.
Prihláška: deň vopred  
0903 740 739 - sms
Certifikovaná poradkyňa v dojčení 
OZ Mamila Anna Ogurčáková
Poplatok: 2 €/osoba

KURZ NOSENIA DETÍ 
A VIAZANIA BABYŠATIEK I.
Streda 14. 6. o 15.30 h 
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku 
nevadí, požičiame, príp. poradíme 
pri výbere.
Prihlášku a info: Mgr. B. Vajová 
0948 480 510 alebo   
barbora.vajova@gmail.com 
Poplatok: 12 €/rodina

KURZ ZDRAVÉ 
PREBAĽOVANIE
Streda 21. 6. o 16.00 h
Ako na moderné látkové plienky, 
ako zostaviť výbavičku a odučiť od 
nočníka. 
Bližšie info a prihlášku:
0948 480 510 alebo  
na barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 5 €/osoba

STRETNUTIE  NOSIACICH 
MAMIČIEK
6. 6. o 9.30 h

Piknik nosiacich mamičiek pri 
príležitosti Európskeho týždňa 
nosenia detí 2017.
Bližšie info a prihláška:
0948 480 510 alebo  
na barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 2 €/osoba

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
7. a 21. 6. o 17.30 h
Tvorivé dielne pre deti od 3 r. pod 
vedením výtvarničky Mgr. art. Ľud- 
mily Amálky Valenčíkovej.
Prihlášku a info:
0908 269 914 - sms 
Poplatok: 4 €/dieťa

KOMUNITNÁ ZÁHRADA 
ZÁZRAČNÉ ZELENÉ MIESTO   
ZÁZEMIE
9. 6. od 14.00 a 10. 6. od 10.00 h
Workshop zameraný na opravu 
hlinenej preliezky v rámci projektu  
ZáZeMie plné života podporeného 
v grantovom programe Gesto pre 
mesto. Budeme sa tešiť na vašu 
návštevu, zídu sa všetky šikovné 
ruky. Účasť bezplatná. Občerstvenie 
- chutný vegetariánsky guláš.

PONUKA SLUŽIEB  
v HERNI MC DIETKA
HERŇA Dietka (predaj detského 
a tehotenského tovaru)
Utorky od 14.00 do 17.00 h 
Štvrtky od 9.00 do 12.00 h
Poplatok za jednorazový vstup: 
1,50 €/rodina

PORADENSTVO PRI 
DOJČENÍ
PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295 
Anna Ogurčáková - 0903 740 739 
Silvia Pramuková - 0948 040 302

MAĽOVANIE NA TVÁR
Objednávky: 0904 887 239
Poplatok: 12 €/hod.

LOGOPEDICKÉ 
INDIVIDUÁLNE 
PORADENSTVO
na základe tel. objednávky 
u logopedičky Mgr. Gvozdiakovej, 
0918 301 332 
Poplatok: 9 €/hod.

PORADENSTVO  
V NOSENÍ DETÍ 
Mgr. Barbora Vajová
0948 480 510 alebo  
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)

Bližšie informácie o programe  
www.dietka.sk alebo na
Fb: Materske centrum - DIETKA - 
Spisska Nova Ves

PROGRAM MATERSKÉHO  
CENTRA DIETKA 
„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“
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Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3

2. 6. 2017 o 17.00 h, Kaštieľ, vernisáž 

Jozef SRNA (keramika)
Dušan BALÁŽ (maľba)

Peter SMIK (tavené sklo) 
Výstava potrvá do 31. 8. 2017.

3. 6. 2017 o 13.30 h, pred Radnicou 

MY SME DETI VESELÉ,  
MY SA RADI BAVÍME... 

galaprogram detí  
MŠ Spoločného školského úradu 

Popoludnie pre deti s programom, maľovanie na 
tvár, maľovanie na chodník, detská diskotéka
4. 6. 2017 o 15.00 h, Areál TJ Slovan Smižany

XXVI. SMIŽIANSKE 
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI 

XII. SMIŽIANSKY JARMOK
Vstupné: 1 €

10. 6. 2017 o 15.00 h, Banketová sála KD

RUČNE MAĽOVANÝ ODEV
workshop

Vyrobte si jedinečné tričko s technikou maľby  
na textil s  L. Laciakovou.   

Záujem nahlásiť do 8. 6. na 0918 590 123. 
Vstupné: 20 €

19. 6. 2017 o 19.00 h, Spoločenská sála KD

BEKIM – ŽIVOT PÁRTY
Predstavenie rapera a stand-up  

komika Bekira Aziriho
Vstupné: 3,50 €

30. 6. 2017 o 20.00 h, Spoločenská sála KD 

DISKOZÁBAVA
Zábava pre mladých v ľudovom štýle a disko

Zmena programu vyhradená!  
Informácie, rezervácie a predpredaj vstupeniek:   

tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, tel.: 053/443 36 66

www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk
DIVADLO

NA
OPÄTKOCH

uvádza

komédiu:

TO JE OHROMNÉ, MILÁČIK...
17. 6. 2017 o 19.00 h

V podkroví Domu Matice slovenskej
Zimná 68, Spišská Nová Ves

Vstupné: 3 €
rezervácie: ogurecka@gmail.com

0904 254 930

Dom Matice slovenskej Spišská Nová 
Ves, Zimná ul. č. 68 ponúka  

PRIESTORY NA PRENÁJOM.  
Predmetom nájmu je miestnosť  

s rozlohou 49 m²  
a kuchynka s rozlohou 11,20 m². 

Kontakt: 0918 904 957, 0908 992 863.

KLUB DÔCHODCOV  
KOMENSKÝ 
pozýva pedagogických  
pracovníkov, dôchodcov 
na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční
15. 6. 2017 (štvrtok)
v Klube dôchodcov  
na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás.

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

9. 6. Varenie a ochutnávka múčnych jedál

13. 6. Slávnostné stretnutie jubilantov  
na osobné pozvanie o 10.00 h.

24. 6.

Športový deň pri dobrom guláši 
o 10.00 h na dopravnom ihrisku. Popla-
tok 2,50€, prihlásiť sa do 19. 6. 2017. 
Doniesť si misku, lyžicu a pohár.

27. 6.

Autobusový poznávací zájazd Kaštieľ 
Humenné a okolie.  
Prihlásiť sa do 23. 6. 2017. Poplatok 9 €. 
Odchod od bývalého DK o 6.00 h.

29. 6.
Levočská hora, autobus odchádza od 
Klubu dôchodcov o 13.00 h. Poplatok 
2 €. Prihlásiť sa do 26. 6. 2017.



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

20 JÚN 2017

RELAX

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júna na adre-
su redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v júlovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: ... JEDINÉ, ČO VLASTNIA, SÚ PENIAZE. 
Výherkyňou tajničky z č. 5/2017 sa stáva Paulína MARČEKOVÁ z Novoveskej Huty. Blahoželáme .

KRÍŽOVKA

FEJTÓN
GLOSA / PRISAMTRI,  
ŽE SOM SCEL
Som to ňevitrimal, zaš rečujem, jak mi pisk naros-
nul. Scel som vam šumňe, po slovenski, aľe mi to 
dajak nejdze. Budem mušel trimac všadzi meke 
i a ňebudzem pisac s s čarku, aľe š a budzem do 
našej rodnej reči šturac i slovenske, či cudze ter-
miti. Bo švet ňezastal v roku dvacecpejc, preguľaľi 
sme še pres dvatišicku. 
Som k novejši prirafani jak chobotnica na kahľički 
a ňeda še mi jej zbavic. Same dobre ľudze tu žiju 
(že me huba ňeboľi) a dari še nam f šickich sferoch 
(aj totej ňebeskej). Vidzice? Mam pisacu schizofre-
ňiju, jak tresňem dajaku sprostosc, ta sebe sam 
odpišem do zatvorki komentar. Ja še v  ostatnim 
čaše sam komentujem, bo še bojim, že me budu 
komentovac druhe. Ja še i sam zbijem, žebi me na 
haňbu netlukla žena, ja še aj verejne kajac budzem, 
ňe ľem v kosceľe. Šicko zato, že bi som bul so šic-
kima zadobre, žebi švekra ňepeňila jak fľuder po 
diždžu a poľiciji ze mňe ňetvardnul pendrek. 
Ňehal som sebe aspoň totu jednu slobodu – trepac 
po svojim, šak, kec to tak vežňem, to mi už ňevež-
ňe nifto, ňesprivatizuje a ňerozda. Šumne slovo še 
rozdava samo, ta ňebucce lachvate a rozdavajce 
ho kolo sebe furt.

Vlasto Bogar

Daniela Hantuchová:
Nie vždy máme slniečko  

v živote, ale treba...           
(tajnička)
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ŠPORT, INZERCIA

KRASOKORČULIARI SA ROZLÚČILI 
S ÚSPEŠNOU SEZÓNOU

ŠPORTOVÍ STRELCI - MAJSTRI SR

Športová sezóna 2016/2017 sa končí aj pre športovcov z Krasokorčuliarskeho klubu Spišská Nová Ves. Se-
zónu hodnotia ako veľmi úspešnú, nakoľko sa im podarilo za celý rok získať na celoslovenských súťažiach 
mnoho pódiových a popredných umiestnení a z každej súťaže sa domov vrátili s cenným kovom na krku. 
Posledným úspechom boli dve skvelé 3. miesta z majstrovstiev Slovenska, ktoré pre naše mesto vybojovali 
Alexandra Geletová a Nela Tatarková. 2. apríla 2017 sa tak už po všetkých súťažiach mohli so sezónou roz-
lúčiť na Záverečnej klubovej Exhibícii, na ktorú sa mohol prísť pozerať každý. Predviedli sa všetci členovia 
klubu samostatne - ale aj v spoločných choreografiách. Vystúpenie si okrem nádejných športovcov užilo aj 
veľké publikum, ktoré ich povzbudzovalo svojím potleskom. Spoločne tak „vykorčuľovali” z uplynulej sezóny 
a už sa môžu dočkať, čo im prinesú ďalšie mesiace tvrdej práce, ktorá bude nasledovať po krátkej prestávke.

www.krasosnv.sk 

Po roku sa znova stretávame s  našimi úspeš-
nými strelcami športovej triedy so zameraním 
na športovú streľbu zo Základnej školy Z. Ne-
jedlého SNV a členov ŠSK Rušňové depo 
Spišská Nová Ves. Títo sa opäť odhodlali za-
bojovať o medailové miesta na Majstrovstvách 
Slovenskej republiky v  športovej streľbe  
6. - 7. 4. 2017 v Brezne. Podarilo sa im to vďaka 
celoročnému poctivému tréningu pod vedením 
trénerky PaedDr. Milady Petkovej a  trénerovi 
Jánovi Mlynárčikovi. I  keď to bolo pre našich 
strelcov veľmi ťažké, napriek tomu sa im podarilo 
v disciplíne vzduchová pištoľ postúpiť do najvyš-
šej súťaže a vyhrať.
Najúspešnejšia bola kategória chlapcov do 14 r., 
kde sa majstrom Slovenska stal Peter Petko. Striebornú medailu si vystrieľali Patrik Fridmanský a Ve-
ronika Šimová, vo svojej dievčenskej kategórii. 4. miesto získala Dominika Čujová, 5. miesto Martina 
Böttcherová. V kategórii dievčat do 16 r. sa umiestnila na 2. mieste Júlia Košárová a na 3. mieste Zuzana 
Viktória Rušinová. Xénia Hantáková získala 4. miesto,  Lucia Petrufová 5. miesto. 
V kategórii chlapcov Michal Gabonai obsadil 5. miesto a Adam Majchrovič 7. miesto. V kategórii družstiev 
do 14 r. získali 1. miesto v zložení Patrik Fridmanský, Veronika Šimová, Peter Petko. A tiež 1. miesto 
v kategórii do 16 r. v zložení Michal Gabonai, Júlia Košárová, Zuzana Viktória Rušinová. 
V kategórii do 18 r. sa umiestnila Dominika Petková na 2. mieste ( 24. - 26. 2. 2017 Šaľa). 
Prajeme našim strelcom veľa úspechov aj do budúcej sezóny.

Š
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TK
EJUDO: 6. 5. 2017 sa v Športovej hale v Micha-

lovciach konali Majstrovstvá Východosloven-
skej oblasti a  zároveň 2. kolo Oblastnej ligy 
žiakov a  žiačok v  judo, kde pretekári Džudo 
klubu Spišská Nová Ves dosiahli tieto výsled-
ky: Kategória super mini: do 24 kg Silvio Lacika 
1. miesto a Peter Piroch 2. miesto; do 34 kg Bar-
bora Gurčíková 1. miesto; Mini žiaci: do 30 kg 
Karolína Mravčáková 1. miesto, do 34 kg Sofia 
Gánovská 1. miesto, do 38 kg Zuzana Hambo-
rová 2. miesto, do 30 kg Filip Szabo 3. miesto, 
do 34 kg Martin Myšička 1. miesto, do 46 kg Filip 
Urban 2. miesto a  Timotej Fanta 3. miesto, do 
42 kg Matej Fabiny 2. miesto a Sebastián Špiner 
3. miesto; Mladší žiaci: do 44 kg Naďa Neuvirtho-
vá 1. miesto, do 42 kg Tomáš Hnát 2. miesto, do 
50 kg Michal Hambor 2. miesto, do 60 kg Jakub 
Stiasni 1. miesto; Starší žiaci: do 44 kg Simona 
Horváthová 1. miesto, do 52 kg Sára Špinerová 
2. miesto, do 50 kg Martin Žifčák 2. miesto, do 
60  kg Peter Bosák 2. miesto; Dorastenci: do 
52 kg Jessica Urbanová 3. miesto, do 66 kg Mi-
loš Neuvirth 3. miesto, do 73 kg Martin Nemec 
1. miesto, do 81 kg Adam Šarga 2. miesto, do 
90 kg Andrej Petruľák 1. miesto, do + 90 Adam 
Majchrovič 1. miesto; Juniorky a ženy: do 57 kg 
Natália Gallschneiderová 3. miesto.
ATLETIKA: 1. kolo Atletickej ligy 2017, Košice 
8. 5. 2017
Atlétky TJ Tatran Spišská Nová Ves sa v 1. kole 
postavili na štart proti silným klubom. Skončili na 
5. mieste. Najviac bodujúce pretekárky: P. Gar-
čarová 17 b., Z. Ďurcová 17 b., K. Hanzelyová 
9 b., M. Nagyová 7 b., R. Škovranová 6 b., L. 
Jenčáková 5 b., D. Lautterová 3 b. štafeta 4 x 
400 m Garčarová, Jenčáková, Škovránová, Na-
gyová 7 b.
KARATE: Z Karate klubu Iglow bolI ocenení 14. 
5. 2017 v Košiciach v rámci vyhlásenia víťazov 
Slovenského pohára detí a žiakov za rok 2017 
Adam Cuník - Kumite starší žiaci 10 - 11 rokov 
do 35 kg pokročilí, Marek Krivda - Kumite mlad-
ší žiaci 8 - 9 rokov do 30 kg začiatočníci, Patrik 
Olbert - Kumite mladší žiaci 8 - 9 rokov do 26 kg 
začiatočníci.

FUTBALISTOV TRÁPIA ZRANENIA 
A PREHRY
Vo futbalovej druhej lige v  skupine o  postup do 
najvyššej súťaže sa futbalistom Spišskej Novej Vsi 
nedarí podľa ich predstáv. Príčinou je aj veľká ma-
ródka v mužstve, keď pre zranenia chýbajú viacerí 
hráči základnej zostavy. Spišiaci tak ťahajú neprí-
jemnú sériu prehier, keď postupe podľahli Nitre 
0 : 2, Žiline B 1 : 7, 1 : 3 Šamorínu, 0 : 3 Seredi. 
V  ďalšom druholigovom zápase hostila Spišská 
Nová Ves nedávneho finalistu Slovenského pohára 
zo Skalice. Divákov bolo v hľadisku o niečo menej, 
lebo sa termínovo prekrýval futbal s  hokejom na 
majstrovstvách sveta. Dve stovky divákov hlavne 
v prvom polčase videlo veľmi dobrý futbal. Domáci 
hrali nebojácne a v závere polčasu mali najväčšiu 

šancu na skórovanie, keď Kavulič mieril tesne vedľa 
brány. 
Spišiaci tak ťahajú nepríjemnú sériu zápasov bez ví-
ťazstva, pod ktorú sa podpisuje aj príliš veľa zrane-
ných hráčov a problémy so zostavou. Príležitosť tak 
dostávajú mladí hráči a tí hlavne v prvom polčase 
ukázali, že majú svoj potenciál, no proti silnému sú-
perovi zo Skalice chýbajú skúseností a  hlavne sa 
treba vyvarovať zbytočných chýb v  obrane. Kaž-
dú jednu chybu v domácej obrane Skalica trestala 
a  tak si zo Spiša zaslúžene odniesla všetky body. 
FK Spišská Nová Ves - MFK Skalica 0 : 4.

Jozef Petruška
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www.stez.sk

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
Otvorenie letného kúpaliska od 10. 6. 2017 od 9.00 - 19.00 h

Ranné plávanie Školy Verejnosť
pondelok 6.30 - 7.45  15.00 - 20.00

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

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

SAUNA 1 SAUNA 2 
pondelok sanitár sanitár

utorok  14.00 - 20.00 M  14.00 - 20.00 Ž
streda  14.00 - 20.00 Ž  14.00 - 20.00 M
štvrtok  14.00 - 20.00 M  14.00 - 20.00 Ž
piatok  14.00 - 20.00 Ž  14.00 - 20.00 M

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

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

MASÁŽE T.: 053/416 63 54

Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfod-
renáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové 
kamene, chiropraxia, mäkké techniky. 

utorok - piatok  14.00 - 20.00
sobota - nedeľa  9.00 - 20.00

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

CERAGEM T.: 053/416 63 54

pondelok sanitár
utorok  13.00 - 19.00
streda  13.00 - 19.00
štvrtok  13.00 - 19.00
piatok  13.00 - 19.00
sobota  8.00 - 19.00
nedeľa  8.00 - 19.00

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35

4. 6. nedeľa 8.00 - 21.00 BASKET MUSIC FEST

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466

UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod/1 zápas bez osvetlenia 100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod/1 zápas 130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke  36 €/hod.
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením  60 €/hod.
½ hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/hod.
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna. 
Kontakt: Patrik Brezovaj - 0903 405 466 

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935
Správca: Dana Klubertová - 0907 428 935 
Cenník prenájmu: 16 €/hod/4 dráhy

TENISOVÉ KURTY T.: 0903 403 459
Správca haly: Rudo Pavlík, Miroslav Kačenga - 0903 403 459
Otváracie hod.: PO - NE 9.00 - 21.00

Cenník vstupu
9.00 - 14.00 4 €/hod/kurt
14.00 - 21.00 6 €/hod/kurt

DO TRETICE VŠETKO 
DOBRÉ

Začiatkom mája sa v Športovej hale 
v  Spišskej Novej Vsi konali Maj-
strovstvá Slovenskej republiky vo 
florbale študentiek stredných škôl. 
Študentky SOŠ ekonomickej Spiš-
ská Nová Ves sa už po štvrtýkrát zú-
častnili tohto športového podujatia. 
Účastníkmi boli reprezentantky všet-
kých 8 krajov. Po zápasoch v skupine 
sa dostali dievčatá do semifinále. 
Výsledky v skupine: 
• SOŠ ekonomická SNV – OA Sereď 

9 : 0
• SOŠ ekonomická SNV – Športové 

gymnázium Bratislava 8 : 1
• SOŠ ekonomická SNV – Gymná-

zium Tvrdošín 3 : 0
V semifinále porazili SOŠ hotelových 
služieb a obchodu Nové Zámky 4 : 0 
a  tak si zabezpečili účasť vo finále 
s pravidelným finálovým súperom (už 
po štvrtýkrát) OA M. Hodžu z Tren-
čína. Študentky SOŠ ekonomická 
Spišská Nová Ves v tomto ročníku nič 
nenechali na náhodu a zvíťazili 2 : 0. 
Týmto víťazstvom získali titul Majstra 
Slovenskej republiky po tretíkrát. 

Najlepšou strelkyňou turnaja sa sta-
la Paulína Hudáková – SOŠ ekono-
mická SNV. 
Celkové poradie družstiev: 

1. SOŠ ekonomická Spišská Nová 
Ves 

2. OA M. Hodžu Trenčín
3. Gymnázium Tvrdošín

Poďakovanie patrí učiteľom PaedDr. 
Zuzane Halasovej a  Mgr. Petrovi 
Hamrákovi, ale aj trénerom FBK Ko-
méta Spišská Nová Ves Mgr. Jozefovi 
Gregovi a Mgr. Vladimírovi Koňakovi, 
ktorí dievčatá viedli v tréningoch. Po-
ďakovanie však patrí aj celému rea-
lizačnému tímu CVČ Spišská Nová 
Ves, rozhodcom a  technickému za-
bezpečeniu, ktorí sa podieľali na ply-
nulom priebehu celého turnaja.
Školu reprezentovali: K. Hudáková, 
P. Hudáková, V. Polláková, V. Gros-
sová, K. Grossová, A. Žondová, 
L. Štirbanová, P. Klimášová, J. Rej-
dovjanová, V. Raffajová, K. Vospá-
leková, D. Sitiariková.
Dievčatám srdečne blahoželáme. 

PaedDr. Zuzana Halasová

KATEGÓRIE A POČET OKRUHOV
1 veľký okruh (VO) = 1 500 m

štart o 15.00 h štart o 17.00 h
mini žiaci 700 m muži od 18 do 39 rokov 7 VO
najmladší žiaci 1 VO muži od 40 do 49 rokov 7 VO
najmladšie žiačky 1 VO muži od 50 do 59 rokov 5 VO
mladší žiaci 1 VO muži 60 rokov a viac 5 VO
mladšie žiačky 1 VO ženy do 39 rokov 3 VO
starší žiaci 1 VO ženy od 40 do 49 rokov 3 VO
staršie žiačky 1 VO  ženy od 50 rokov a viac 3 VO
dorastenci 2 VO Rekreační bežci dorastenky bez vekového  

obmedzenia a bez nároku na odmenu
2 VO

VEČERNÝ BEH
MESTOM

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
2. jún 2017

PREZENTÁCIA od 13.00 do 14.50 hod. pred Redutou, resp. 60 minút pred štartom príslušnej 
kategórie. V kategórii dospelých poplatok 2 €. V žiackych a mládežníckych kategóriach v prípa-
de nezadania elektronickej prihlášky je poplatok 1 €. 
Elektronická prihláška na: https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1128&Ing=sk
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Názov 
tepelného zariadenia

Odstávka  
tepelného zariadenia

VÝCHOD 1 - F. Kráľa 5. 6. - 9. 6. 2017

VÝCHOD 2 - Slovenská 5. 6. - 9. 6. 2017

FABINIHO 12. 6. - 16. 6. 2017

LEVOČSKÁ 12. 6. - 16. 6. 2017

BANÍCKA 19. 6 - 23. 6. 2017

E. M. ŠOLTÉSOVEJ 19. 6 - 23. 6. 2017

HURBANOVA 26. 6. - 30. 6. 2017

PANORÁMA 26. 6. - 30. 6. 2017

MIER 1, Komenského 3. 7. - 7. 7. 2017

MIER 2, J. Wolkera 9 3. 7. - 7. 7. 2017

MIER 3, Tr. 1. mája 37 10. 7. - 14. 7. 2017

MIER 4, Štúrovo nábr. 10. 7. - 14. 7. 2017

MIER 5, Tr. 1 mája 20 17. 7. - 21. 7. 2017

MIER 6, J. Wolkera 26 17. 7. - 21. 7. 2017

MESTSKÝ ÚRAD 24. 7 - 28. 7. 2017

ZIMNÝ ŠTADIÓN 24. 7 - 28. 7. 2017

TARČA 2, Dubová 31. 7. - 4. 8. 2017

TARČA 3, Topoľová  31. 7. - 4. 8. 2017

TARČA 1, Agátová 7. 8. - 11. 8. 2017

HVIEZDOSLAVOVA 7. 8. - 11. 8. 2017

RÁZUSOVA 14. 8. - 18. 8. 2017

ZÁPAD 3, Kolárska 14. 8. - 18. 8. 2017

ZÁPAD 2, Duklianska 21. 8. - 25. 8. 2017

ZÁPAD 1, Strojnícka 21. 8. - 25. 8. 2017

HARMONOGRAM ODSTÁVOK 
TEPELNÝCH ZARIADENÍ 

EMKOBEL, a. s., Sp. Nová Ves 
v letnom období 2017

VOLEJBALOVÝ KLUB SNV
Na Majstrovstvách SR 12. - 14. 5. 2017 v Žiline kadetky dosiahli výborný výsledok. 
Získali 4. miesto.
Tréner Martin Roško tentoraz 
nominoval na M-SR kadetiek do 
Žiliny 12 hráčok. 
V Žiline sa v dvoch halách odo-
hralo spolu 20 zápasov, pričom 
každé zo zúčastnených družstiev 
odohralo spolu 5 zápasov. Hralo 
sa systémom dvoch skupín po 
4 družstvách, každý s  každým 
a potom krížovým systémom.
Konečné poradie M SR 
kadetiek v súťažnom ročníku 
2016/17: 
1. VK Slávia UK Bratislava - 

Majster SR 
2. ŠŠK Bilíkova Bratislava
3. MVK Snina 
4. VK Spišská Nová Ves 
5. MVK Frigolog Nové Mesto 

nad Váhom 
6. ŠKM Liptovský Hrádok
7. VA UNIZA Žilina 

8. Palas VK Levice 
Martin Roško, tréner kade-
tiek VK SNV: „Skupina, ktorá 
vyšla našim kadetkám na zák-
lade umiestnenia v  dlhodobých 
súťažiach dávala nádej na po-
stup medzi najlepšiu štvorku 
kadetských tímov na Slovensku. 
A  naše dievčatá šancu jed-
noznačne využili. Postúpili sme 
do prvej štvorky po 2 vyhratých 
zápasoch nad Levicami i Žilinou 
a po prehre so Sláviou UK Bra-
tislava. Žiaľ, ako sa ukázalo, po-
tom sme už nevyhrali ani jeden 
zápas, pretože sme v nadstavbe 
podľahli Bilíkovej Bratislava, čím 
sme sa kvalifikovali do nedeľňaj-
šieho zápasu o 3. miesto. V ňom 
sme hrali so Sninou, ktorú sme 
v  lige 3  x porazili a  1  x prehra-
li. Zápas so Sninou sme otáčali 

z 0 : 2 na sety a vyrovnali sme ho 
na 2 : 2. V tajbrejku sme ešte do-
kázali viesť 10 : 6, ale nedokázali 
sme ho dotiahnuť do víťazného 
konca, takže sme prehrali 5. set 
15 : 13, a celkovo 2 : 3. Dievčatá 
skončili na 4. mieste, podobne 
ako vlani, ale na 3.  miesto jed-
noznačne mali. Je na škodu, že 
v priebehu zápasu sa zranila Ema 
Kubičárová. Chcem pochváliť 
všetky dievčatá za výkon i  za 
srdce, ktoré nechali na ihrisku. 
V 5-tich zápasoch predviedli vo-
lejbalovému Slovensku, že toho 
vedia dosť a  že právom patria 
na M-SR, aj keď sa im tento rok 
ušlo opäť ‚iba‘ to nepopulárne 
4. miesto. Ale aj o to bolo treba 
veľa bojovať.“ Všetky výsledky 
sú na www.volleznet.sk.

Igor Murko

ÚSPEŠNÁ HALOVÁ SEZÓNA 2017
V uplynulej halovej sezóne 2017 
atléti a atlétky TJ Tatran Spiš-
ská Nová Ves získali bohatú 
zbierku medailových umiestnení 
(24) od majstrovstiev kraja až po 
M-SR. Bohatá úroda pódiových 
umiestnení v hale veští kvalitnú 
prípravu na hlavnú časť roka 
a  tou je letná atletická sezóna. 
V  nej sa po mnohých rokoch 
predstavia naše ženy v najvyššej 
slovenskej atletickej lige.
Najlepšie umiestnenia dosiahli 
vo svojich vekových kategóriách 
títo pretekári a pretekárky: 
M - VsAZ, hala Bratislava
60 m - Ženy
1. Patrícia Garčárová - 7,90 s, 
vložený beh 7,86 s
200 m - Ženy
1. Patrícia Garčárová - 25,54 s 
3. Radka Škovranová 28,40 s
60 m - Dorastenky
3. Nina Javorská 8,66 s 
4. Luciána Jenčáková 8,70 s
200 m - Dorastenky

2. Klaudia Hanzelyová 28,97 s
1 500 m - Dorastenky
1. Norika Jenčušová 5:13,74 min
60 m prekážky - Ženy
1. Patrícia Garčárová 9,98 s 
2. Radka Škovranová 10,10 s
60 m prekážky - Dorastenky
1. Klaudia Hanzelyová 10,21 s
2. Luciána Jenčáková 10,47 s
Výška - Dorastenky
3. Klaudia Hanzelová 140 cm
60 m prekážky - Starší žiaci
1. Dominik Melega 9,51 s
Výška - Starší žiaci
1. Dominik Melega 165 cm
150 m - Staršie žiačky
2. Natália Gyomraiová 20,56 s
60 m prekážky - Staršie žiačky 
1. Natália Gyomraiová 9,81 s
60 m - Staršie žiačky
1. Natália Gyomraiová 8,54 s
Halové M-SR staršieho žiactva 
Bratislava 
60 m prekážky - Starší žiaci
2. Dominik Melega 9,49 s
Výška - Starší žiaci

8. Dominik Melega 160 cm
150 m - Staršie žiačky
3. Natália Gyomraiová 20,17 s
300 m - Staršie žiačky 
4. Natália Gyomraiová 44,31 s
2 000 m - Staršie žiačky
2. Norika Jenčušová 7:11,09 min
60 m prekážky - Staršie žiačky
3. Natália Gyomraiová 9,34 s

Halové M-SR juniorov  
Bratislava
60 m
1. Patrícia Garčárová 7,79 s
200 m
2. Patrícia Garčárová 25,41 s
1 500 m
3. Norika Jenčušová 5:03,37 min
4 x 200 m - štafeta
3. TJ Tatran Spišská Nová Ves 
1:48,05 min - Patrícia Garčáro-
vá, Natália Gyomraiová, Klaudia 
Hanzelyová, Radka Škovranová

Majstrovstvá VsAZ na 10 km 
cestný beh - 4. Tomáš Kamas

 

pozýva na 11. ročník
ŠPORTOVÝCH HIER SENIOROV  
OKRESU SPIŠSKÁ NOVÁ VES

15. 6. 2017 o 10.00 h 
areál TKŠ Nálepkovo

Tešíme sa na športové zápolenie.

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

1. - 4. 6. 2017 
Dr. Max, OD Kaufland 
Duklianska 3336/19 

T.: 0901 961 073

5. - 11. 6. 2017 
Verbena, Hviezdoslavova 41 

T.: 053/441 03 74

12. - 18. 6. 2017
Dr. Max, OD Kaufland 
Duklianska 3336/19 

T.: 0901 961 073

19. - 25. 6. 2017
Dr. Max, OC Madaras 

Mlynská 39 
T.: 0901 961 014

26. - 30. 6. 2017
TESCO, Medza 15 
T.: 053/417 68 84

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

od 8.00 do 20.00 hod.

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov  
Slovenska v Spišskej Novej Vsi  

v spolupráci so Základnou organizáciou  
JDS v Nálepkove

Zapoj sa do súťaže 
o atraktívne ceny.
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VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V APRÍLI OSLÁVILI
Dávid Ferenc
Sofia Polláková
Šimon Kariško
Marcus Tarajčák
Martin Hudran
Paula Pokutová
Dominika Búzová
Tarja Aksteinerová
Hana Rusňáková
Anna Škerlíková
Filip Melega
Natália Denci
Nikola Siranková

Liliana Hančáková
Patrik Holub
Marianna Bartošová
Tomáš Svitana
Kristína Kolesárová
Ema Dvořáková
Nela Záhradníková
Marek Mitrík
Marián Salaj
Matej Pollák
Adriána Makulová
Lukáš Máša

Marta Bretzová 1924
Mária Gáborová 1926
Valent Varga 1927
Edita Krajčová 1928
Margita Rabinská 1931

Ing. Marta Abonyiová 1932
Gabriela Važanová 1932
Ing. Oľga Malatinská 1933
Michal Klein 1933
Ján Votruba 1934

PhDr. Vladimír Húska 1935
František Holcner 1937
Ján Grendel 1937
Vojtech Horváth 1939
Ján Zemko 1940

Tomáš Horňák 1940
RSDr. Viktor Polťák 1941
Jozef Villian 1943
Jozef Jarab 1944
Gerald Ondáš 1948
Ján Repaský 1949

Štefan Greš 1953
Jozef Semančík 1954
Emília Lipovská 1956
Terézia Školníková 1958
Janka Sopková 1958
Štefan Timko 1966

Ak si neprajete, aby vaše meno bolo uverejne-
né 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.

Pán Boh zavolal a srdce dotĺklo navždy. Dobrý človek nikdy 
neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým kolegom 
a známym, korí sa prišli rozlúčiť s mojím drahým manželom, 
naším otcom, synom, bratom, svokrom, švagrom a  príbuz-
ným Jánom REPASKÝM, ktorý nás opustil 5. 4. 2017 vo veku 
68 rokov.
S úctou a vďakou manželka Anna, dcéry Lenka a Slávka.

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať, navždy budeme, 
mamička, na Teba spomínať.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, bývalým 
kolegyniam a známym, ktorí sa prišli dňa 21. 4. 2017 rozlúčiť 
s našou milovanou mamkou, babkou a prababkou Gabrielou 
VAŽANOVOU, ktorá nás opustila vo veku 84 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura 
a ZPOZ pri MsÚ v SNV.
smútiaca rodina

Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť 21. 4. 2017 s mojím manželom  
Štefanom GREŠOM, ktorý nás náhle opustil vo veku  
64 rokov. 
Naše poďakovanie patrí Mons. ThDr. Štefanovi Sečkovi, PhD. 
za dôstojnú rozlúčku.
S úctou smútiaca rodina.

Úprimne ďakujem všetkým príbuzným, známym, priateľom 
a susedom za odprevadenie mamičky Elfriedy OFČÁKOVEJ 
na jej poslednej ceste, ako aj za kvetinové dary a slová útechy.
S vďakou dcéra Eva.

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom, spolu-
žiakom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 6. 5. 2017 s naším 
milovaným Jozefom JARÁBOM, ktorý nás opustil vo veku 
73 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Zároveň ďakujeme kolektívu dialyzačného strediska pod ve-
dením primárky MUDr. D. Mogrovičovej za príkladnú dlhoroč-
nú starostlivosť.
S vďakou smútiaca rodina.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, už nič nie je také, aké 
bolo predtým. Všade okolo chýba Tvoj hlas, mal si rád život, 
my Teba a Ty nás.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priate-
ľom a  známym, ktorí sa prišli 28. 4. 2017 rozlúčiť s  mojím 
manželom, naším otcom, dedkom a  pradedkom Jánom  
VOTRUBOM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 83 rokov. 
Naše poďakovanie patrí Rím.-kat. farskému úradu v  SNV 
a Pohrebnej službe S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
manželka, deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina

Spomíname na Teba, ostal si v našich srdciach.
11. 4. 2017 sme si pripomenuli 3 roky od úmrtia môjho dra-
hého manžela, nášho otca, svokra, dedka Milana DOHODU, 
ktorý nás opustil vo veku 67 rokov.
S láskou v srdci na Teba spomínajú manželka Anna, synovia 
Rastislav, Branislav, dcéra Katarína, nevesta Petra,  vnúčatá 
Júlia a Karolína a ostatná smútiaca rodina.

8. 5. 2017 sme si pripomenuli rok, odkedy nás navždy opustila  
naša drahá mamička Margita BARBUŠOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a  vďakou spomínajú synovia Milan, Juraj 
a Ján, dcéry Anna a Božena s rodinami a ostatná rodina.

Kto žije v srdciach svojich blízkych, nie je mŕtvy, iba vzdialený.
8. 5. 2017 uplynul rok od úmrtia mojej milovanej manželky, 
mamky a babky Ing. Márie MLYNARČÍKOVEJ. 
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou spomína manžel Ján, dcéra a syn s rodinami, 
ostatná rodina.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás. 
Niektoré rany zasiahnu človeka tak hlboko, že sa nikdy neza-
hoja.
26. 5. 2017 sme si pripomenuli 10. výročie, keď nás navždy 
opustila moja milovaná manželka, mamka, babka, sestra, 
švagriná, priateľka Evička VANTROBOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou manžel Štefan, syn Marcel s deťmi, synovia 
Marian a Miroslav s rodinami, syn Michal.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

V APRÍLI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

96 rokov
Anna Baluchová

91 rokov 
Gizela Slivková
Ing. Ján Kotras

85 rokov
Adela Mikolajová
Jolana Vallová
Oľga Zemanová
Margita Tökölyová
Anna Krestianová
Aurélia Červená
František Klein
Mária Szabová

80 rokov
Mária Huňová
Irena Zajacová
Mária Vitikáčová

Margita Tomaščíková
Ing. Július Elšig
Magdaléna Némethová
Jiřina Feranecová
Magdaléna Melušová
Adam Holiš
Regina Lapšanská
Anna Salajová
Elena Dravecká
Emil Sedlák
Cyril Merkovský
Karol Pjontek
Anna Kováčová
Helena Kukurová

75 rokov
Ondrej Filipák
Jozefina Mizdošová
Agnesa Kuchárová
Milan Niemašík

Ing. arch. Mária 
 Slováková
Anna Tomalová
Janka Hammerová
Ing. Hana Mjartanová
Marta Novotná
Štefan Mariančík
Ing. Jozef Daniel
Mária Labudová
Richard Bukovinský
Magdaléna 
 Kačmarčíková
Žofia Chalachanová
Ing. Viera Dojčáková
Ing. Juraj Karpinský
Mária Pavľáková

70 rokov
Milena Sakmáryová
Mgr. Klára Fiffiková
Jozef Gregor

Stanislav Kučera
Ján Kozák
Rudolf Lipčák
Jaroslav Stavrovský
Ondrej Gallschneider
Kristína Rajčuľová
Eva Jarabová
Valéria Šariská
Mária Holotňáková
Mária Hardoňová
Anna Šutáková
Dušan Augustiňák
RNDr. Anna  
 Leskovjanská
Mária Graciová
Mária Minďášová
Mária Šargová
Anna Marková
Božena Pirháčová
Elena Ihnaťová 
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SPOMIENKY

Smútkom je preniknutý náš dom, starostlivý otec nám chýba 
v ňom...
24. 5. 2017 sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny náš-
ho milovaného Jozefa BABIKA, ktorý nás pred rokom predi-
šiel do večnosti.
S úctou a  láskou spomínajú manželka, deti, zať a  vnúčatá 
Ninka a Natálka.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú. Odišli 
ste, už nie ste medzi nami, ale v našich srd-
ciach žijete s nami.
14. 5. 2017 uplynulo päť rokov, odke-
dy nás navždy opustil môj syn, brat, otec  
Ing. Ján MELIORIS. 26. 8. 2017 si pripome-
nieme 4. výročie úmrtia nášho otca, manžela,  
starkého Jána MELIORISA.

Ďakujeme všetkým, ktorí im venujú tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.
Tam niekde medzi hviezdami máme niekoho, na koho nikdy 
nezabudneme.
29. 5. 2017 uplynulo 1. výročie, keď nás opustila naša mam-
ka, babka, prababka Matilda GARBAŠOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S  láskou a úctou spomína dcéra Danka s  rodinou, syn Ján 
s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Zostanú iba spomienky a v srdci 
veľký žiaľ....
29. mája 2017 uplynulo 15 rokov od úmrtia našej mamky 
a babky Marty HEINOVEJ, rod. Sobinovskej.
Mala vždy úsmev na perách, dobrotu v srdci a lásku v duši. 
Odišla potichu a bez rozlúčky vo veku nedožitých 64 rokov. 
Úcta a spomienky v našich srdciach zostávajú. Kto ju poznal 
vie, čo sme v nej stratili.
deti a vnúčatá
Odišiel si, nie si už medzi nami, ale v  našich srdciach žiješ 
spomienkami.
31. 5. 2017 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia manžela, 
otca a dedka Branislava SOPÚCHA.
S úctou a láskou spomínajú manželka Stanka, syn Branislav, 
dcéra Zuzana s rodinami.

Dni plynú, ako tichej rieky prúd, len bolesť v srdci trvá a nedá 
zabudnúť. 
31. 5. 2017 si pripomenieme 6. výročie úmrtia nášho drahého 
zosnulého Vincenta HAMRÁČKA.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
smútiaca rodina

Mami, chýbaš...
1. 6. 2017 spomínam na mamku Albínu  
ZAUŠKOVÚ, ktorá nie je medzi nami tretí 
rok. Prosím, spomeňte si aj na môjho brata  
Ľuboša.
dcéra a sestra Janka s manželom

2. 6. 2017 si pri svätej omši pripomenieme 20 rokov od úmrtia 
manžela, otca a dedka Alojza BALDOVSKÉHO. 
Odpočinutie večné daj mu, ó Pane, a svetlo večné nech mu 
svieti.
S úctou spomína manželka, syn a dcéra s rodinami.

Dobrý človek nikdy neumiera v  srdciach tých, ktorí ho mali 
radi.
8. 6. 2017 si pripomenieme 1. výročie úmrtia manžela, otca, 
dedka a pradedka Dezidera BUDAJA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s  nami tichú 
spomienku.
S láskou manželka Rozália, dcéra Lívia a Ľubica s rodinou.

Zavrel si oči a navždy utíchol Tvoj hlas. Mal si rád život a mi-
loval všetkých nás. Čas potichučky plynie, ale tá rana v srdci 
veľmi bolí a zabudnúť nedovolí.
11. 6. 2017 uplynie rok, čo nás navždy opustil milovaný man-
žel, otec, dedko, ujo Ján SÝKORA.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
smútiaca rodina

Kto v srdci žije, neumiera...
V letných mesiacoch si pripomíname 
smutné výročia úmrtí našich jedineč-
ných, nezabudnuteľných, naj rodičov. 
Dňom 20. 7. 2014 začali plynúť tri smutné 
roky, čo sme sa navždy rozlúčili s  mam-
kou a  láskavou starou mamou Annou

JANISKOVOU. O dva roky neskôr 2. 6. 2016 sme sa opäť 
s bolesťou v srdci lúčili s otcom a obetavým dedom Jánom 
JANISKOM.
Kto ste ich poznali a nezabudli, venujte im tichú spomienku. 
Ďakujeme.
S láskou a úctou spomíname. Janka a Ľuboš s rodinami

V pondelok 5. júna 2017 si pripomíname nedožité 80. výro-
čie narodenia vzácnej ženy Gity FURMANOVEJ, ktorá už  
13 rokov sníva svoj večný sen.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všetkých a všet-
ko, čo si rád mal. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri 
plamienku sviečok na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial s nami 
dlhšie byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť. 
So smútkom a  žiaľom v  srdci si pripomenieme 6. 6. 2017 
druhé výročie úmrtia, kedy nás navždy opustil milovaný man-
žel, otec, dedko a pradedko Anton ĎURÁK.
S láskou a  úctou spomína manželka Monika a  dcéry 
s rodinami.

Bolesťou unavený tíško si zaspal zanechajúc všetkých, čo si 
mal rád. Už len kytičku kvetov a horiacu sviečku na hrob Ti 
môžeme dať, spokojný, večný spánok Ti priať a s  láskou na 
Teba spomínať.
11. júna 2017 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš 
drahý a  milovaný manžel, otec, dedko a  pradedko Michal  
TOMALA.
S láskou a úctou na Teba spomína manželka Anna, syn Pavol 
s rodinou, dcéry Iveta a Ľuba s rodinami a ostatná rodina.

Odišiel si, nie si medzi nami. Ale v našich srdciach žiješ spo-
mienkami.
11. 6. 2017 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil môj 
milovaný brat, otec, dedko Štefan TARBAJ.
S láskou a úctou spomínajú sestra Anna s rodinou, synovia 
Ján, Jozef a dcéra Anna s rodinami.

Nezabudli sme na Tvoju milú tvár, pracovité ruky a lásku, ktorú 
si nám dala, lebo spomienky ostali v našich srdciach.
16. júna 2017 uplynie 20 rokov, keď sa navždy zastavilo 
zlaté a  dobré srdce mojej mamy, svokry a  babky Zuzany  
GUROVEJ, ktorá nás opustila vo veku 64 rokov.
S úctou a  láskou spomína syn Dušan, nevesta Jaroslava 
a vnuk Dušan s priateľkou Jankou a rodina Matoľákova.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
14. 6. 2017 uplynie 13 rokov od chvíle, kedy nás navždy opus-
til  môj drahý otec, dedko, svokor a pradedko Ján ŠTRAUCH.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
14. 6. 2017 si pripomíname 15. výročie úmrtia našej milovanej 
mamky, svokry a babky Anny PIŠKANDEROVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s  nami tichú 
spomienku.
dcéra Renáta s rodinou

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plamienku sviečky 
na Teba myslíme...
15. 6. 2017 si so smútkom pripomíname 1. výročie, kedy nás 
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Jozef 
MASAROVIČ.
S úctou a láskou spomínajú manželka Cecília, dcéry Jarmila 
a Katarína s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Agentúra poskytuje komplexné ošetrovateľské služby v  domácnosti pacientom prepusteným z  ústavnej 
zdravotnej starostlivosti, dlhodobo chorým a zomierajúcim. Tieto služby sú poskytované prostredníctvom 
odborne pripravených sestier na základe spolupráce s ošetrujúcim lekárom a lekárom špecialistom. Uve-
denú zdravotnú starostlivosť podľa platnej zmluvy uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa a pre pacienta je 
bezplatná! ADOS vykonáva ošetrovanie rán, bercových vredov a dekubitov, ošetrovateľskú rehabilitáciu, in-
fúznu terapiu, aplikáciu injekcií, ošetrovanie stómií a iných vývodov, odbery biologického materiálu. Mobilný 
hospic je zameraný na sprevádzanie zomierajúcich, tlmenie bolesti, infúznu podpornú terapiu, podávanie 
kyslíka, odsávanie a pomoc rodinným príslušníkom...

Hľadá do trvalého pracovného pomeru sestru v jednozmennom pracovnom režime. Nástup ihneď.
Všeobecné požadované znalosti: stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Zdravotnícke odbory vzde-
lávania, vysokoškolské vzdelanie 1. al. 2. stupňa, prax min. 5 rokov, vodičské oprávnenie sk. B, práca s PC.

Spišská katolícka charita 
AGENTÚRA DOMÁCEJ  

STAROSTLIVOSTI  
CHARITAS

Tolstého 11, Spišská Nová Ves
Tel., fax: 00421 – 53 44 10 625,  

e-mail: anna.eliasova@caritas.sk

Čas ubieha a nevráti, čo vzal, len úcta, láska 
a spomienka v našich srdciach ostávajú.
19. 6. 2017 si pripomenieme druhé vý-
ročie úmrtia našej drahej mamky Valérie  
VOJTKOVSKEJ a  zároveň siedme výročie 
úmrtia milovaného ocka Karola VOJTKOV-
SKÉHO, ktorý nás opustil 30. 7. 2010.

Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

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.
18. 6. 2017 si pripomíname 8. výročie, odkedy nás navždy 
opustil môj milovaný manžel, otec, svokor, dedko a pradedko 
František KUPEC.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s  nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Svet beží, no Ty si už v cieli...
16. 6. 2017 si pripomíname 3. výročie úmrtia nášho milované-
ho syna, brata, kamaráta Milana LESKOVJANSKÉHO.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali 
a nezabudli.
rodičia a brat 

29. 6. 2017 uplynie 1 rok, odkedy nás opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko Milan REPKO.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali 
a nezabudli.
S láskou a vďakou spomínajú manželka Darina, deti Milan 
a Marek s rodinami, vnučky Emmka a Sabinka.

Kto žije v srdciach, nie je mŕtvy, len vzdialený.
16. 6. 2017 uplynie smutný rok, kedy nás navždy opustila 
moja drahá mamička, stará mama, krstná mama Antónia  
NOVOTNÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a  úctou v  srdci spomínajú dcéra Mária a  ostatná 
smútiaca rodina.

Aj keď nie si medzi nami, v  našich srdciach žiješ s  nami –  
chýbaš nám.
18. 6. 2017 uplynie druhý smutný rok, ako nás navždy opustil 
môj manžel, náš otec, svokor a dedko Dušan MIKLOŠ.
S láskou a  úctou spomína manželka Anna s  deťmi a  ich 
rodinami a vnúčatami Zarinkou, Ivkom a Dávidkom.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s  nami tichú 
spomienku.

19. 6. 2017 uplynie 5 rokov od chvile, keď nás navždy opus-
tila naša milovaná mamka, babka, prababka, svokra, sestra  
a príbuzná Vilma ZÁHOROVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Miroslav s rodinou a dcéra 
Alena.
Úprimne ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí  ste ju 
mali radi, poznali a nezabudli.

Už za mnou neplačte, aj bez sĺz sa dá spomínať, na hrob kytič-
ku mi dajte a nechajte ma tíško spať.
21. 6. 2017 si pripomenieme 2. výročie, odkedy nás navždy 
opustila moja drahá manželka, mamička a  babička Mária 
KRAUSZOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
manžel, deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina

Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a pri plamienku 
sviečky na Teba spomínať.
23. 6. 2017 si pripomíname smutné 4. výročie, kedy nás náhle 
opustil môj manžel, otec, svokor a dedko Ján KAMENICKÝ  
a  zároveň 13. 7. 2017 si pripomenieme jeho nedožité  
70. narodeniny.
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na Teba 
nezabudli.

Dobrý človek nikdy neumiera v  srdciach tých, ktorí ho mali 
radi. Aj keď Ťa nevidíme, stále si s nami...
24. 6. 2017 si pripomenieme 2. výročie, odkedy nás opustil 
milovaný manžel, otec, dedko Vladimír REVAJ, zároveň by 
sa 25. 9. 2017 dožil 70 rokov.
S úctou, láskou a  vďakou spomína manželka Jana, syn 
Miroslav a dcéra Žaneta s rodinami.

Tá rana v  srdci stále bolí a  zabudnúť sa nedá. Mala si rada 
život, mala si rada smiech, verila si v  život, milovala si svet. 
Odišla si navždy, hoci si túžila žiť, nebolo Ti dopriate s nami 
tu byť.
5. 6. 2017 si v  smútku a  s  bolesťou v  srdci pripomenieme 
5. výročie úmrtia našej milovanej manželky, sestry, mamičky, 
babky, prababky a Briežkarky Jany ŠPIRKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
smútiaca rodina

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, už nič nie je také, aké 
bolo predtým. Všade okolo chýba Tvoj hlas, mal si rád život, 
my Teba a Ty nás.
25. 6. 2017 si pripomíname 1. výročie úmrtia manžela, otca, 
dedka Štefana JARABEKA.
Ďakujeme všetkým, ktorí s nami ticho spomínajú.
manželka Agnesa, dcéry Tatiana, Zuzana, syn Števo 
s rodinami i ostatná smútiaca rodina

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú len spo-
mienky a v srdci žiaľ. Hoci si odišla bez slova a na rozlúčku 
nebol čas, spomienky na Teba zostanú navždy v nás.
25. 6. 2017 uplynie rok, čo nás opustila naša milovaná mama 
Bohuslava UHRINOVSKÁ.
Veľmi nám chýbaš.
S vďakou a láskou spomínajú synovia Rasťo, Norbert a Karol, 
vnúčatá Ľudka a Rastík a brat František s rodinou.

Odišiel ticho, nie je medzi nami. No v našich srdciach žije spo-
mienkami.
25. júna 2017 uplynie 15 rokov od úmrtia nášho milovaného 
otca, manžela a dedka Františka TOMAJKA.
Ďakujeme tým, ktorí s nami s láskou na neho spomínajú.
manželka, dcéry a syn s rodinami a ostatná rodina

Vyjadrujem úprimné poďakovanie MUDr. J. BARLOVI, primárovi chirurgického 
odd. NsP - Svet zdravia v SNV a sestričke z prijímacej kancelárie B. Neupauerovej, 
hlavne však kolektívu lekárov MUDr. Voškovi, MUDr. Škovranovej, MUDr. 
Štefankovi, MUDr. Mokrišovi, ktorí sa o mňa starali počas mojej hospitalizácie.
Veľká vďaka patrí sestričkám na odd. intenzívnej medicíny (JIS) E. Pečenkovej, 
M. Čechovej, L. Steinerovej, M. Zavackej za ich starostlivosť, ochotu, ľudský 
prístup ako aj sestričkám na chirurgickom odd. - Bc. Holotňákovej a spol., 
sanitárkam a ostatnému personálu.
Ďakujem aj MUDr. M. Urbanovi, ktorý ma za takým skvelým kolektívom poslal, 
aby mi prinavrátil zdravie.
S úctou a vďakou Magdaléna Kmecová.

POĎAKOVANIE
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MEDIÁLNY 
PARTNER:

2017

Michal Hudák
9 finalistiek
exkluzívna porota 
Hosť večera: 
Beáta Dubasová 

www.agenturastyl.sk

16. 6. 2017 (piatok) • 19.00 hod. • Spišské divadlo • Spišská Nová Ves

KEŽMAROKPOPRAD

PROJEKT PODPORILI:

NN Životná poisťovňa je PoisťovňouFH roka 2016 pretože:
	 •	 máme najspokojnejších klientov podľa prieskumu
   Finančnej Hitparády
	 •	 v prípadoch invalidity, kritických chorôb a smrti plníme
  až v 97% prípadov
	 •	 9	z	10	poistných	plnení	vyplácame	do	5	pracovných	dní
Sme spoľahlivý partner pre život.

Príďte a nechajte si 
poradiť
NN Životná poisťovňa a dôchodkové 
spoločnosti otvorili nové
obchodné miesto v Spišskej Novej Vsi

Nájdete nás:
Mlynská	29,	052	01	Spišská	Nová	Ves
Telefón: 0918 464 979
Sídlime v blízkosti OC Madaras pri vjazde k nákupnému centru.

INZER_SpNV_05_2017_nahlad7.indd   1 16.5.2017   11:18:54

PARK - Radničné námestie
5. 6. 2017, 10.00, FAUNA V NAŠOM PARKU - komentovaná prehliadka parku*
9. 6. 2017, 15.30 - 18.00, BÁBKY V PARKU - popoludnie s divadelnými bábkami
10. 6. 2017, 10.00, 12.00 a 11. 6. 2017, 15.00, 17.00 
VÝSTUP NA NAJVYŠŠIU KOSTOLNÚ VEŽU SLOVENSKA*
 
ZÁHRADA UMENIA, Galéria umelcov Spiša, Zimná 46
7. 6. 2017, 9.00 - 19.30, Akciové vstupné do všetkých expozícií 0,10 €/osoba
7. 6. 2017, 17.00, KONTAJNER SPOMIENOK / ZÁHRADA UMENIA: ZELENÁ OÁZA 
V CENTRE MESTA - MINULOSŤ A BUDÚCNOSŤ - prezentácia*
 
ŽIDOVSKÝ CINTORÍN, Cintorínska ulica
8. 6. 2017, 10.00 - 17.00, DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - prehliadka*
 
MADARAS PARK, Sadová ulica - Tepličská cesta
10. 6. 2017, 9.00 - 19.00 a 11. 6. 2017, 9.00 - 19.00, Lanový park MONKEYLAND 
VÝHODNEJŠIE - vstupné: 1 platiaci + 1 zdarma
 
ZÁZRAČNÉ ZELENÉ MIESTO, Vyšná Hať - Fľúder, pri sídlisku Mier
9. 6. 2017, 10.00 - 17.00 a 10. 6. 2017, 10.00 - 17.00 
WORKSHOP V KOMUNITNEJ ZÁHRADE*
 
SANS SOUCI, Lokalita Tisícročnej kaplnky, vrch Zámčisko
10. 6. 2017, 10.00 - 18.00 a 11. 6. 2017, 10.00 - 16.00
CZÁKYHO LETOHRAD OŽÍVA - celodenné podujatie*
 
FRANCÚZSKY PARK V MARKUŠOVCIACH, Michalská 55 a 59
10. 6. 2017, 9.00 - 17.00 a 11. 6. 2017, 9.00 - 17.00
PREHLIADKA FRANCÚZSKEHO PARKU, KAŠTIEĽA A LETOHRÁDKU DARDANELY
Vstupné kaštieľ + letohrádok: dospelí 4 €, deti, dôchodcovia a študenti 2 €
11. 6. 2017, 15.00, NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIE v letohrádku Dardanely, 
vstupné: 1 €
 
Bližšie info a kontaktné údaje: www.spisskanovaves.eu/vopz • www.vopz.sk 
*podujatia bez vstupného
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Informácie o ponúkaných službách nájdete na www.arbospis.sk.

• kvalitné osivá a sadivá za tradične dobré ceny
• jarné cibuľoviny
• bio prípravky na ochranu rastlín
• organické a minerálne hnojivá
• mykorhízne huby, sadba húb pre domáce 

pestovanie
• sadbové zemiaky
• náradie, substráty, hnojivá a všetko potrebné  

pre vašu dobrú úrodu

Záhradkárske potreby
Zimná 90 (oproti Redute), SNV

Tel.: 053/441 03 92

Informácie o ponúkaných službách nájdete na www.arbospis.sk.

NOVINKA! široký sortiment kŕmnych zmesí a doplnkov 
výživy pre hospodárske zvieratá

Radi vás privítame vo väčších priestoroch 
s rozšírenou ponukou. 

Naši pracovníci vám ochotne  
a odborne poradia a navrhnú vhodné riešenie.  
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Spišská burza starožitností a kuriozít 2017
Soboty / 24. 6.  22. 7. * 26. 8. * 23. 9. * 21. 10.

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

❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃

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

 3. 6. 2017
DEŇ DETÍ S VB

9. 6. 2017
NAŠE MESTO

15. - 16. 6. 2017, 10.00 - 16.00 h
BEBE BRUMÍK V ZOO

1. 7. 2017
CESTA ROZPRÁVKOVÝM  

LESOM

PODUJATIA
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PREDÁM / PRENAJMEM
 Predáme veľký 1-izb. byt, 42 m2, sídl. Mier,  

3. posch., výťah, kompletne prerobený - murované 
jadro, kuchyňa... Cena 40 000 €. T.. 0944 684 303.

 Dám do prenájmu 2-izb. byt s balkónom na sídl. 
Tarča, Topoľová 6 (oproti hasičskej stanici), I. posch.,  
zariadený, plastové okná, nutné vidieť. Cena 290 € 
s energiami. T.: 0902 101 150.

 Dám do prenájmu 3-izb. byt na sídl. Východ, Mo-
ravská ul. o rozlohe 68 m2. T.: 0944 982 726.

 Prenajmem 2-izbový byt na Levočskej ulici.  
T.: 0911 393 342, volať medzi 14.00 - 18.00 hod.

 Predám krásny montovaný rodinný dom v Spiš-
ských Tomášovciach, s nízkou spotrebou ener-
gie, ešte neobývaný, je treba vidieť. RK nevolať.  
T.: 0904 218 998.

 Predám rodinný dom o rozlohe 210 m2 v dobrej 
lokalite - časť Ferčekovce. K domu patria 2 garáže. 
Cena dohodou. T.: 0903 449 565.

 Predáme chatku so záhradou na Červenom jar-
ku. T.: 0903 261 962.

 Predám záhradu na Červenom jarku s murova-
nou chatou, 600 m2. Cena dohodou. 
T.: 0915 908 535.

 Dám do dlhodobého prenájmu garáž na Baníckej 
ul. T.: 0904 405 617.

 Ponúkame na prenájom cca 60 m2 (dve miest-
nosti s WC a vodou), vchod z ulice - Hviezdoslavo-
va 42, Spišská Nová Ves. T.: 0905 547 052. 

 Dáme do prenájmu priestory - Letná 46, SNV 
vhodné na kancelárie, služby (kaderník, masér, 
kozmetika, krajčírstvo a pod.) a na obchodnú čin-
nosť. Informácie osobne v predajni Zdravotníckych 
pomôcok a na tel.: 053/441 07 11, 0905 961 490.

 Predám chatu v  Poráčskej doline. Pozemok 
350  m2, prístrešok, krb, zariadenie a  7 lôžok.  
Cena 24 000 €. T.: 0902 547 208, 053/446 34 77.

 Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti 
Červený jarok. T.: 0903 621 805, 0911 693 447.

 Predám pánsky/chlapčenský bicykel asi 15-roč-
ný, zachovalý, zn. OLPRAM Spider za 50 € a dám-
sky, tiež asi 15-ročný zachovalý, málo využívaný, 
zn. IROK DNP 26“ za 100 €. T.: 0944 174 430.

 Predám 1-ročného vtáčika aj s klietkou (okrúhly 
tvar) za polovičnú cenu * nové detské sedátko zn. 
Fisher Price za 29 €. T.: 0940 952 175.

 Predáme záhradku v  lokalite Červený jarok, 
murovaná chata 16 m2, pivnica, kuchyňa, pod-
krovie, elektr. 220, 380 W. Dobrý prístup autom.  
T.: 0908 084 093, 0908 164 235.

KÚPIM / HĽADÁM / PRÁCA
 Vezmem do dlhodobého prenájmu záhradku na 

Blaumonte. Seriózne. T.: 0908 992 067
 Kúpim palivové drevo (buk, dub) rezané, štiepa-

né, suché. Potrebujem 40 m3 ročne, príp. rezervo-
vať už na budúci rok. Ponúknite. T.: 0911 110 041.

 Kúpim garáž pri Židovskom cintoríne za rozumnú 
cenu, ideálne s elektrinou. T.: 0914 108 568.

 HĽADÁME ŠIKOVNÝCH BRIGÁDNIKOV na te-
rasu počas letnej sezóny v reštaurácii. Ak máš 
chuť pracovať a  si zodpovedná/zodpovedný, 
tak hľadáme práve Teba. T.: 0911 110 041.

 Opatrujem detičky u mňa doma - hodinové ale-
bo celodenné stráženie. Som mamička na MD.  
T.: 0909 102 037.

RÔZNE
 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je 

práve nedeľa? Rozbitý displej? Profesionálny 
servis PC a kancelárskej techniky u vás doma 
24 h/7dní v týždni za prijateľné ceny. Inštalácia 
Windows! Opravy notebookov! Inštalácia a na-
stavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či 
zmazaných dát! Nastavenie internetového pri-
pojenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! 
Volajte: 0904 318  235. Poradenstvo zdarma!  
E-mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu

 Ponúkam kompletné stavebné práce: www.
rekonstrukcie.eu * fb.rekonstrukcie.eu
T.: 0917 562 510.

 MASÉRKA MAŤA MOKOŠOVÁ - Sauna / Krytá 
plaváreň / Letné kúpalisko PONÚKA MASÁŽE: 
hodinka relaxu * hodinka relaxácie * hodinka re-
generácie * anticelulitídna hodinka (formovanie 
postavy) - jednotná cena 13 €. T.: 0904 325 343.

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

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

 Vlastimil Bratek - BRATEX BUILDINGS - kom-
pletná rekonštrukcia bytov, rodinných domov 
(exteriér, interiér). Záruka minimálne 5 rokov.  
T.: 0905 310 411.

 NOVAVES, s. r. o. STAVBY A REKONŠTRUK-
CIE * kúpeľne, byty, domy... * ploty, chodníky, 

parkoviská. Naše referencie na www.nova-ves.
sk. T: 0948 681 133, e-mail: info@nova-ves.sk

 MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNÝCH KRY-
TÍN za rozumnú cenu ponúkajú klampiari a te-
sári z Jamníka. Kvalita, rýchlosť práce a spokoj-
nosť zákazníka zaručená. 
T.: 0905 539 419 – Tomáš Jančík.

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

 Ponúkame vám NATOČENIE svadby, životné-
ho jubilea vo FULL HD KVALITE. CENA 250 € + 
možnosť fotiek z videozáznamu - FB/Alfavideo. 
T.: 0944 684 303.

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

 NOVOOTVORENÝ PREDAJNÝ STÁNOK  
MARAL pri pošte, vedľa AMC-čka ponúka na 
predaj SLADKÉ A SLANÉ MINIPEČIVO na váhu, 
ktoré pečieme aj na objednávku (firemné akcie, 
oslavy - krstiny, svadby, 1. sv. prijímanie, kary...). 
V ponuke máme aj domáce BEZLEPKOVÉ chle-
bíky, bezlepkové koláče - minibábovky, brownie 
a muffiny. T.: 0901 705 441, 0903 211 955.

 KLIETKY pre chov prepelíc, králiky, činčily, 
PASCE na líšky a  kuny * LIAHNE na vajíčka * 
ODCHOVNE pre kuriatka * KRMÍTKA a NAPÁ-
JAČKY. Robíme rozvoz po celom Slovensku - 
viac na www.123nakup.eu. T.: 0907 181 800.

 VEDENIE jednoduchého ÚČTOVNÍCTVA, 
vedenie podvojného účtovníctva, MZDOVÁ 
AGENDA a personalistika, spracovanie DAŇO-
VÝCH PRIZNANÍ a  ekonomické poradenstvo.  
Kontakt: uctodane.elara@gmail.com. 
T.: +421 903 758 165.

 LINGVISTA ponúka úradné/neúradné pre-
klady * výučbu jazykov * doučovanie škol-
ských predmetov * a tlmočenie. V lete kurzy 
angličtiny pre deti vedené britskou lektorkou.  
T.: 0915 964 533, www.lingvista.sk

 Čistíme sedačky, koberce, postele aj stolič-
ky šetríme dámam ručičky. PROFESIONÁLNY 
UPRATOVACÍ SERVIS. 
T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891. 

 KREATÍVNY ATELIÉR pri Hobby Kreativ pozý-
va na tvorivé dielne, zač. o 16.00 h * 14. 6. - Zdo-
bený rámik, mix media * 21. 6. - Powertex na 
plátne * so 10. 6., 10.00 - 12.00 h tvorivé dielne 
pre deti 3 - 13 r., vstupné 1,50 €/dieťa (max. 20 
os.), k dispozícii očerstvenie, detský kútik. Info 
a  prihlášky: www.hobby-kreativ.sk, osobne 
v predajni, Zimná 65. T.: 0918 994 867. 
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www.ocmadaras.sk

3. - 4. jún

Poľovnícky deň  
v Madarase

3. jún  
(sobota)

www.ocmadaras.sk
Bohatý sprievodný program | Atraktívne ceny v súťažiach

2. ročník súťaže  

vo varení poľovníckeho gulášu 



Dlho očakávaný motor 1.0 TSI konečne prichádza a nie je sám. Spolu s ním je tu nižšia spotreba, vyšší 
výkon, TURBO bonus 500 € a ďalšie TURBO výhody, s ktorými ušetríte spolu až 2 800 €:

–  50 % zľava na 5-ročný servis –  Originálne príslušenstvo v hodnote 300 €
–  Výbava Paket Plus grátis –  Predĺžená záruka na 5 rokov

TURBO bonus platí len na prvých dvesto vozidiel, preto zapnite turbo a navštívte svojho autorizovaného 
predajcu značky ŠKODA ešte dnes. 

skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu FABIA: 4,4 – 4,6 l/100 km, 101 – 107 g/km. Ilustračné foto.

3, 2, 1.0 TSI ŠTART

ŠKODA FABIA S TURBO  
    VÝHODAMI AŽ 2 800 €

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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


