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PREBIJEM SA!

JOZEF BANÁŠ

ŠTEFÁNIK Muž železnej vôle
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Kniha Prebijem sa! objavuje M. R. Štefánika ako človeka z mäsa a kos-
tí − s túžbami, láskami, víziami, ale aj s bolesťami a trápením. Čitateľ 
sa dozvie aj nové a neznáme detaily zo Štefánikovej vedeckej, vojen-
skej a politickej kariéry. Jozef Banáš nám prináša nesmierne pútavý 
a komplexný pohľad na jednu z najvýznamnejších postáv slovenskej 
histórie. 

Marek Eštok, veľvyslanec SR vo Francúzsku a pri Rade Európy

Dobrá kniha musí strhnúť, udrieť do plexis solaris, vzrušiť zmysly, 
nedať očiam spať, rozochvieť srdce, rozvíriť myšlienky. Som hrdá 
na to, že som Slovenka, aj vďaka tejto knihe, ktorá spĺňa spomínané 
kritériá. Vrelo odporúčam najmä mladým. Ďakujem, pán Banáš.

Jana Kleinová, pedagogička

Autor podáva svojím typickým pútavým spôsobom príbeh najväč-
šej postavy novodobých slovenských dejín. Udržuje čitateľa v  stá-
lom napätí, a pritom mu podáva historickú faktografiu. Myslím si, 
že tento román zaujme najmä mladších čitateľov, ktorým, bohužiaľ, 
túto dôležitú dobu dostatočne nepribližujú ani učebnice. Čím viac 
takých kníh! Gratulujem, Jozef!

Ivan Šesták, spolustaviteľ Štefánikovho pamätníka v Bratislave

Banášov dokumentárny román o M. R. Štefánikovi je pravdepodob-
ne kniha, na ktorú čakala nielen slovenská literatúra, ale i slovenská 
historiografia. Jej hrdina je totiž slovenský hvezdár, ktorému sa po-
darilo vyletieť medzi hviezdy svetovej politiky práve vo chvíli, keď 
sa rozhodovalo o novej konštelácii sveta, a zanechať tam svoje nez-
mazateľné stopy. Pravdaže, nezabudli mu to ani víťazi, ani porazení. 
A práve pochopeniu tohto zázraku – zabúdaného občas z nedbalos-
ti, občas z neúcty k pravde – venoval Jozef Banáš roky bádateľskej 
práce. Zázrak nám ožíva pred očami. V celej svojej noblese i tragike. 

Alexander Halvoník, literárny kritik 

Jozef Banáš patrí medzi najpredávanejších 
a  najprekladanejších slovenských spiso-
vateľov. Je nositeľom ocenení Zlatá kniha, 
Platinová kniha, Cena SC PEN, Cena Slo-
venských pohľadov, Panta Rhei Awards – či-
tateľský top titul, Kniha roka, Kniha Kysúc. 
V roku 2011 sa s románom Zóna nadšenia 
(Jubelzone) stal finalistom nemeckej lite-
rárnej ceny Johanna Gott frieda Seumeho. 
Táto kniha vyšla aj v Českej republike, Poľ-
sku, Nemecku, na  Ukrajine, v  Maďarsku, 
Bulharsku, Indii, Rusku, Sýrii i  Turecku. 
Román Kód 1 vyšiel v najväčšom indickom 
vydavateľstve Rajpal & Sons, magazín špa-
nielskej kráľovskej futbalovej federácie Fút-
bol priniesol jeho poviedku Messiho zázrak. 
 Jozef Banáš vydal tridsaťjeden kníh, 
z toho sedemnásť v zahraničí. Mnohé dosa-
hujú desaťtisícové náklady – román Kód 9, 
z ktorého sa predalo vyše 50-tisíc výtlačkov, 
je jedným z najúspešnejších románov v his-
tórii slovenskej literatúry. Ročne absolvuje 
okolo osemdesiat besied a  autogramiád. 
O  svojich knihách prednášal a  besedoval 
v  devätnástich krajinách. Tvorbu Joze-
fa Banáša ocenili aj predseda Spolkového 
snemu Nemecka prof.  Norbert Lammert, 
významný nemecký novinár Peter Pragal, 
indický filozof Satya P.  Gautam, švajčiar-
ska univerzitná profesorka Josette Baero-
vá, ukrajinský „star“ autor Jurij Ščerbak či 
český kritik Tomáš Fojtík. Dan Brown ho 
označil za hľadača pravdy a dalajláma po-
čas stretnutia v Kašmíre požehnal jeho úsi-
lie zbližovať ľudí. Navštívil päťdesiat krajín, 
hovorí piatimi jazykmi. Celkový počet jeho 
predaných kníh sa blíži k 300 tisícom. 
 Jozef Banáš moderuje vlastnú talkšou Na 
kus reči. Jeho manželka Mária je keramička, 
dcéra Adela moderátorka a dcéra Mária pre-
kladateľka z nemeckej a anglickej literatúry.

 
 
Per aspera ad astra – cez ťažkosti k hviezdam

Maršal Ferdinand Foch nám na margo Šte-
fánika odkázal: „Neviete, koho ste v  ňom 
mali.“ Presné a trpko pravdivé. Je osudovou 
črtou nášho národa, že si veľké osobnosti 
nevážime. 
 Bol velikán nielen pre nás, ale i pre Če-
chov a  Francúzov. Patrí do  prvých radov 
Slovákov, ktorí si zaslúžia náš obdiv. Vir-
tuóz života aj smrti, skvostný príklad muža 
v  každom čine prekonávajúceho seba sa-
mého. Vždy šiel za svojím snom, navzdory 
bolesti a protivenstvám, pripravený siahnuť 
na  dno svojich síl. Oslobodenie národa 
bolo dielo hodné veľkosti tohto muža. Jeho 
život bol kompozíciou obrovskej viery, že-
leznej vôle a ušľachtilej lásky k národu.
 V každom drieme vôľa lietať k hviezdam, 
málokomu sa však podarí na  ne siahnuť. 
Dosiahnu to len tí, ktorých túžba je naj-
väčšia. Aj nášho motýľa Štefánika lákali 
hviezdy od okamihu, keď začal vnímať svet-
lo. Preto k nim lietal v každej možnej chví-
li. Maloverní sa mu vysmievali – doletieť 
k hviezdam sa vraj nedá – a sami sa uspoko-
jili s letmi k lampám. On však veril, že jeho 
túžba sa naplní, že o tom presvedčí neveria-
cich. Tí druhí zahynuli v žiare pouličných 
lámp, on zahynul na ceste k hviezdam. Per 
aspera ad astra. Odišiel tam, kde neexistuje 
čas. Jeho život bolo vytrvalé odchádzanie 
z času. Túžba v  jeho srdci bola taká veľká, 
že sa napokon sám premenil na hviezdu. 
 Ak táto kniha vzbudí vo vás túžbu byť 
ako Štefánik, malo jej napísanie zmysel. 
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Prebieha rekonštrukcia mosta
Mostný cestný objekt premosťuje rieku Hornád a za-
bezpečuje dôležité prepojenie sídl. Za Hornádom 
a Sídl. gen. Svobodu s centrom mesta po Ulici Ing. O. 
Kožucha. Je to jednopoľová železobetónová monoli-
tická doska o rozpätí 22 m a šírke 8 m.
V roku 2017 bolo vzhľadom na jeho viditeľné defekty 
- poškodenie ríms, nefunkčný odvodňovací systém, 
degradácia povrchu mostovky - zabezpečené spra-
covanie diagnostiky s následným projektom jeho sa-
nácie. Jeho rekonštrukcia bola zaradená do rozpočtu 
mesta pre rok 2018. Rozpočtový náklad stavby je 
približne 155-tis. eur. Práce prebiehajú od začiatku 

augusta s  predpokladaným ukončením v  polovi-
ci októbra, v  prípade, že nenastanú nepredvídané 
okolnosti. „Zrealizované už boli všetky búracie práce, 
ošetrenie odhalenej výstuže, zabetónovanie spriahu-
júcej spádovej železobetónovej dosky s postrannými 
rímsami. V najbližšom období sa budú realizovať izo-
lácie mosta a sanačné povrchové úpravy mostovky. 
Konečnou úpravou bude osadenie postranných bez-
pečnostných prvkov a  asfaltových vrstiev. Cieľom 
rekonštrukcie je, prirodzene, zvýšenie životnosti ob-
jektu a bezpečnosti premávky,“ uviedol vedúci odd. 
výstavby a dopravy msÚ ing. Peter susa.

Nedeľa, 14. október 2018, 18.00 hod.
Spišská Nová Ves, Koncertná sála Reduty
ĽUBICA VARGICOVÁ, soprán; GUSTÁV BELÁČEK, 
basbarytón; DANIEL BURANOVSKÝ, klavír

Pondelok, 15. október 2018, 18.00 hod.
Poprad, Rímsko-katolícky kostol sv. Egídia
JAN KREJČA baroková gitara, theorba; 
MONIKA KNOBLOCHOVÁ virginal

Utorok, 16. október 2018, 19.00 hod.
Smižany, Rím.-kat. kostol Povýšenia sv. Kríža
MUCHA QUARTET; Juraj Tomka, I. husle; Jozef 
Ostrolucký, II. husle; Veronika Kubešová, viola; 
Pavol Mucha, violončelo; Filip Jaro, kontrabas

Streda, 17. október 2018, 18.30 hod.
Kežmarok, Evanjel. drevený artikulárny kostol
SOLAMENTE NATURALI; 
MILOŠ VALENT, umelecký vedúci / husle

Štvrtok, 18. október 2018, 19.00 hod.
Spišská Kapitula, Katedrála sv. Martina
MONIKA DUARTE-ŠTREITOVÁ, flauta
MAREK VRÁBEL, organ

Piatok, 19. október 2018, 18.00 hod.
Hrabušice, Rím.-kat. kostol sv. Vavrinca
TOMÁŠ JANOŠÍK, flauta; IGOR FÁBERA, hoboj; 
MARICA DOBIÁŠOVÁ, spinet

Sobota, 20. október 2018, 19.00 hod.
Spišské Vlachy, Malý katolícky kostol
TOMÁŠ JANOŠÍK, flauta; IGOR FÁBERA, hoboj; 
MARICA DOBIÁŠOVÁ, spinet

Nedeľa, 21. október 2018, 18.00 hod.
Markušovce, Letohrádok Dardanely
JANA BOUŠKOVÁ, harfa
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aktuálne o rekonštrukcii miestnych komunikácií
Celková dĺžka rekonštruovaných komunikácií predstavuje cca 10 km ciest, 5 km chodníkov a priľahlé parkovacie plochy v objeme 5,9 mil. eur.

Ukončené boli rekonštrukcie komunikácií na uliciach: 
Brezová, Kollárova, B. Němcovej, Kováčska, Sto-
lárska, Strojnícka, Ul. J. Wolkera, P. Jilemnické-
ho, Fr. Kráľa 1 – 7 a 9 – 11, Hviezdoslavova (od 
Levočskej po Školskú ul.), Odborárov, Sadová, 
Banícka (tu je potrebné dorobiť vynútené práce nad 
rámec stavby – kontajnerové státia, úpravy prístupo-
vých chodníkov…), Letecká + samostatná investícia 
pozostávajúca z  doplnenia obrusných asfaltových 
vrstiev prístupovej komunikácie k individuálnej byto-
vej výstavbe Červený jarok, Zvonárska, Zábojské-
ho, Čsl. armády.
Rekonštrukčné práce ešte prebiehajú na uliciach 
J. Hanulu a Škultétyho za plnej uzávery komuni-
kácie etapovite. V súčasnosti sú zrealizované nové 
konštrukcie cesty a  chodníkov v  prvej časti ulice, 
v úseku od Ing. O. Kožucha po Škultétyho vrátane  
Škultétyho (asfaltovanie v 3. septembrovom týždni). 
Práce sú doplnené o rekonštrukciu prepojovacej ko-
munikácie medzi Baníckou a Ul. J. Hanulu. Prebieha 
osadzovanie obrubníkov, realizácia chodníka nad rá-
mec z dôvodu výškových rozdielov a zabezpečenia 
prístupu k  rodinným domom v  časti na Ul. J. Ha-
nulu – úsek medzi Škultétyho a Konrádovou ulicou. 
Posledná etapa od Konrádovej po Mlynskú ulicu 
bude realizovaná po ukončení prvých dvoch etáp 
a spustení dopravy v predmetnom úseku. Predpo-
kladaný termín ukončenia je november 2018.
Na Ulici slobody je zrealizované vybúranie chod-
níkov a pokládka obrubníkov. Po odfrézovaní cesty 
bude možné realizovať pokládky asfaltov. Práce sa 
realizujú za premávky, dopravné obmedzenia - pri 

pokládke asfaltov. Predpokladaný termín ukončenia 
je začiatok októbra 2018.
V  súčasnosti sa realizujú prípravné práce na Ryb-
ničnej ul. v Novoveskej Hute (foto), a  to spevne-
nie podkladu prefrézovaním existujúceho podložia 
s doplnením predpísaného množstva cementu pre 
vytvorenie stabilizačnej podkladnej vrstvy, realizácia 
odvodňovacieho systému a  osadzovanie obrubní-
kov. Predpokladaná pokládka asfaltových vrstiev 
- v  treťom septembrovom týždni. Práce prebiehajú 
za plnej uzávierky ko-
munikácie.
V októbri bude prebie-
hať ešte rekonštrukcia 
cesty a  poškodených 
chodníkov na ul. Fán-
dlyho a  Ul. obrancov 
mieru. Predpokladá sa 
rozšírenie prác o  pre-
pojovaciu komunikáciu 
medzi Leteckou ul. a Ul. 
S. Chalupku. Práce sa 
realizujú za premávky, 
dopravné obmedzenia 
- pri pokládke asfaltov.
Na záver bude prebie-
hať ešte rekonštruk-
cia na Nitrianskej 
ulici. Dopravné obme-
dzenia zatiaľ neurčené 
(po spracovaní dočas-
ného dopr. značenia).

„Priebežne sa dokončujú drobné práce a  nedo-
robky, ktoré nebránia užívaniu komunikácií. Ospra-
vedlňujeme sa občanom a predovšetkým motoris-
tom za obmedzenia, ktoré z dôvodu realizácie prác 
vznikajú a žiadame o dodržiavanie dočasného do-
pravného značenia. Upozorňujeme, že vzhľadom 
na rozsah a náročnosť prác môže dôjsť k určitým 
zmenám v postupe prác a plánovaných termínoch 
výstavby,“ uviedol vedúci oddelenia výstavby 
a dopravy MsÚ ing. Peter susa.

VýstaVba ParkoVísk
Z dôvodu zvyšovania počtu parkovacích miest a štandardu parkovania mesto 
v tomto roku zabezpečuje plánovanú výstavbu parkovacích plôch na Rázuso-
vej ul. 2 - 12, 24 - 26 a Slovenskej 26 - 28.
V letnom období začala výstavba parkoviska na Rázusovej ulici (44 parkova-
cích miest - foto), výstavba na Slovenskej ulici (16 parkovacích miest) v druhej 
polovici septembra. Parkovacie plochy budú zhotovené zo zámkovej dlažby 
vrátane prístupových chodníkov. Súčasťou je zriadenie odvodňovacieho 
systému, dopravného značenia, prekládka podzemných vedení a  realizácia 
drobných terénnych a sadových úprav.

ing. peter susa, ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Spevnenie podkladu prefrézovaním s doplnením cementu pre vytvorenie sta-
bilizačnej podkladnej vrstvy, realizácia odvodňovacieho systému, osadzovanie 
obrubníkov a pokládka asfaltových vrstiev na Rybničnej ul. v Novoveskej Hute.

noVé detské ihriská V meste
Na konci leta pribudli v Spišskej Novej Vsi nové detské ihriská. V blízkosti 
Moravskej ulice sídliska Východ nájdu rodičia s deťmi nielen opravené lavič-
ky, ale taktiež nové hracie prvky pre deti – šmýkalku, šplhaciu sieť, lezeckú 
stenu, atď. Na ihrisku bola použitá gumená dopadová plocha. Celá zostava 
je vhodná pre deti vo veku 3 až 14 rokov. „Ihrisko sme financovali z rozpočtu 
mesta, v cene do 12 000 € je zostava, jej montáž a dopadová plocha. V bu-
dúcnosti plánujeme na sídlisku obnoviť ešte ďalšie ihrisko,“ uviedol vedúci 
oddelenia komunálneho servisu MsÚ tomáš hamráček.
V letnom období pribudlo ihrisko aj v mestskej časti Ferčekovce (foto), v cel-
kovej hodnote 17 847 €. „Na terénnych úpravách a uložení trávneho koberca 
sa výraznou mierou podieľali členovia Športového klubu Ferčekovce, za čo 
im patrí veľká vďaka. Sme radi, že komunita takto prispela k zveľadeniu svoj-
ho okolia,“ hovorí T. Hamráček.
Príjemným spestrením voľnočasových aktivít v meste sú aj exteriérové stol-
notenisové stoly, z ktorých prvý sa objavil v Madaras parku. „Raketky, sieť-
ku a  loptičky si môžu záujemcovia požičať v Monkeylande. Ďalší stôl sme 
umiestnili v blízkosti nového ihriska Ferčekovce,“ dodáva T. Hamráček.

(tom)



4 október 2018

kULtÚrNo ‑SPoLoČeNSkÝ MeSAČNÍk MeStA SPIŠSkÁ NoVÁ VeS
spravodajstvo

B
le

s
k

o
vk

y Pred 97 rokmi 17. 8. 1921 založili v Spišskej Novej 
Vsi prvý slovenský horolezecký spolok JAMES. 
Od roku 1968 iames.

Galéria umelcov Spiša (GUS) uviedla výstavu Ju-
bilanti 2018, ktorá prezentuje vybrané diela 14 ju-
bilujúcich autorov. „V tomto roku si v galérii pripo-
míname výročia narodenia 38 autorov zo zbierky, 
z ktorých výstava predstavuje 14 vybraných profi-
lov jubilujúcich autorov,“ uviedla kurátorka výstavy 
Mária Šabľová. Krajinomaľba, portréty a abstrak-
cia sú žánre vystavených diel, kde sa prepájajú aj 
jednotlivé techniky s maliarskym nadaním autorov. 
Súčasťou výstavy je aj exteriérová inštalácia kera-
mikára Petra Smika pod názvom Srdcia v Záhrade 
umenia. Výstavu Jubilanti 2018 môžu návštevníci 
GUS vidieť do 2. 12.

19. 8. sa Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána 
rozozvučal barokovou hudbou v  podaní súboru 
Il Cuore Barocco. Opernou áriou očarila publikum 
sólistka Michaela Kušteková.

Výstavou Spiš v  dramatických udalostiach 
inštalovanú v  Múzeu Spiša od 21.  8. si pripomí-
name tento rok sté výročie udalostí z  roku 1918 
a  päťdesiate výročie invázie spojeneckých vojsk 
v  roku 1968. Podľa vyjadrenia komisára výstavy 
M. Furmaníka jej príprava trvala takmer rok zhro-
mažďovaním materiálu, zbierkových predmetov, 
archiválií a historických nahrávok zapožičaných aj 
zo Slovenského národného múzea z Bratislavy či 
z Múzea školstva. Z hľadiska historickej výpovede 
je táto výstava najbohatšia a svojím obsahom by 
mala osloviť všetky generácie.

Udalosti z  21.  8.  1968 si pripomenulo aj naše 
mesto pietnou spomienkou na miestnom cintoríne. 
Úvodom zaznela jedna z  najznámejší piesní Karla 
Kryla, ako symbol pasívneho odporu proti agreso-
rom. Po príhovore primátora mesta Jána Volného 
nasledovalo položenie vencov pri Martýriu a taktiež 
na hrob Ivana Schmiedta. Spišskonovovešťana, 
ktorý bol jednou z obetí vstupu piatich vojsk do vte-
dajšej ČSSR.

Členovia Základnej organizácie č. 13 Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých sa zúčastnili 22. 8. 
výletu do Zakopaného, kde si pozreli Fatimský 
kostol, múzeum či nezvyčajný Dom hore nohami.

Tisíce návštevníkov i  domácich sa stretlo počas 
víkendu 24. a 25. 8. na námestí v Spišskej Novej 
Vsi. Festival Živé sochy predstavil tridsať živých 
sôch známych osobností v podaní členov zosku-
penia Big Names, umeleckú skupinu Mirror Fami-
ly, bubnovú šou Campana Batucada, Cirkus Color 
a mnoho iného. Svojou prítomnosťou poctili tento 
festival aj portugalská umelkyňa Ita Branco 
(Cartoonette) a  nemecký umelec John Eicke 
(Woody). V piatok bol hlavným ťahákom televízny 
a rozhlasový moderátor Milan, „Junior” Zimnýko-
val, ktorý si v piatok vyskúšal, aké je to byť živou 
sochou. V sobotu si to skúsil a na živú sochu sa 
premenil primátor nášho mesta Ján Volný.

26. 8. 2008 zomrela v Prešove spisovateľka, pe-
dagogička, publicistka a dlhoročná šéfredaktorka 
novín Romano nevo ľil (Rómsky nový list) daniela 
hivešová - šilanová. V rámci projektu 1000 žien 
pre Nobelovu cenu za mier bola na toto prestíž-
ne ocenenie nominovaná v  roku 2005 ako jedna 
z  dvoch Sloveniek. Pôsobila ako dramaturgička 
a scenáristka v Podtatranskom divadle v Spišskej 
Novej Vsi a v profesionálnom košickom rómskom 
divadle Romathan, ktorého bola spoluzakladateľ-
kou a pre ktoré písala divadelné hry.

28.  8. si vedenie nášho mesta, zástupcovia poli-
tických a občianskych zoskupení spolu s občanmi 
mesta pripomenuli 74. výročie Slovenského ná-
rodného povstania  pietnou spomienkovou sláv-
nosťou a kladením vencov.

cesta na košiarny briežok  
Po rokoch oPraVená
Po neuveriteľných 43. rokoch sa podarilo zre-
konštruovať asfaltovú cestu na Košiarny briežok. 
Predchádzalo tomu niekoľko rokovaní z  iniciatívy 
prednostu Okresného úradu v  Spišskej Novej Vsi 
Ing.  Pavla Bečarika. „Rekonštrukcia cesty bola 
súčasťou investičného plánu na údržbu a  opravu 
komunikácií štátnych lesov. V  máji minulého roku 
som zvolal pracovné rokovanie užívateľov cesty, 
kde všetci zúčastnení, medzi ktorými nechýbali zá-
stupcovia štátnych lesov, urbáru, obce Smižany, 
poľnohospodárskeho družstva, predstavitelia súk-
romného sektoru a  štátnej správy, spoločne začali 
s  hľadaním spoločného postupu na zabezpečenie 
jej opravy. Som rád, že moja snaha nevyšla na-
prázdno. Tvrdá a  odborná práca prináša rozumné 
riešenia, a, hlavne, prináša výsledky. V súčasnosti sú 
ukončené aj technické práce na krajniciach cesty,“ 
uviedol ing.  Pavol bečarik. Stavebná investícia 
dvoch z troch úsekov lesných ciest, celkovo 1,6 km, 
si vyžiadala približne 180-tisíc eur. Zvyšný úsek les-
nej cesty Maša - Smižany od družstva k Hornádu 
je navrhnutý do predbežného plánu stavebných 
investícií v roku 2019, už dnes je pripravená projek-
tová dokumentácia a vybavené príslušné povolenia 
pre realizáciu stavby. Pre turistov je táto cesta prak-
ticky jedinou autospojnicou s  rekreačnou lokalitou 
Košiarny briežok.

red

noVé možnosti Pre čitateľoV
Spišská knižnica dlhé roky používala knižnično-in-
formačný systém LIBRIS, ktorý už nespĺňal nároky 
na spoluprácu s novými softvérovými vybaveniami 
počítačov. Knižnica teda siahla po najnovšom infor-
mačnom systéme a  od 27. augusta 2018 začala 
používať systém TRITIUS (www.tritius.sk).
Nový informačný systém je navrhnutý ako všeobec-
ný informačný systém, ktorý umožňuje evidovať 
a  prehľadávať akúkoľvek zbierku informácií. Tvor-
covia systému vytvorili kvalitné, komfortné, použí-
vateľsky prívetivé rozhranie a  kládli dôraz na jeho 
praktickosť a intuitívnosť.
Webový katalóg, ktorý má moderný a prehľadný de-
sign (môžete ho používať na ľubovoľnom zariadení, 
v ktorom máte nainštalovaný bežný internetový pre-
hliadač), umožňuje jednoduché vyhľadávanie pre 

širokú verejnosť. Novinkou pre používateľov je mož-
nosť predĺžiť si výpožičnú lehotu kníh vo  svojom 
používateľskom konte a  tiež upozornenie formou 
elektronickej pošty o blížiacom sa skončení výpo-
žičnej lehoty, prípadne o  novinkách a  podujatiach 
knižnice. Systém vie používateľa upozorniť okrem 
iného na to, že vybranú knihu už v minulosti čítal. 
Tritius spája čitateľov, knižnice a  poskytovateľov 
obsahu tak, aby čo najlepšie podporil transformá-
ciu knižníc na kultúrne centrá, s cieľom postupného 
zvyšovania informačnej gramotnosti celej spoloč-
nosti. Veríme, že nový knižnično-informačný systém 
umožní skvalitnenie a zefektívnenie poskytovaných 
služieb.

Mgr. dagmar krajňáková, 
Mgr. lenka družbacká

Po 43 rokoch je cesta na Košiarny briežok 
rekonštruovaná

NAROdENINy NAJSTARŠEJ SLOVENKy
mária čeremugová svoje 109. narodeniny oslávila 
v  Domove dôchodcov v  Spišskej Novej Vsi. Me-
dzi jej gratulantmi nechýbali ani župani Košického 
a Prešovského kraja R. Trnka a M. Majerský, zá-
stupkyňa primátora Levoče Lýdia Budziňáková, 
ale ani hlava Spišskej Novej Vsi Ján Volný. Oslá-
venkyňu prišli pozdraviť aj deti z MŠ na Ul. S. To-
mašika. „Pani Čeremugová je, tak ako ja, rodáčka 
zo Spišského Podhradia. Sme poctení, že najstar-
šia obyvateľka Slovenska prežíva svoje požehnané 
roky práve v Spišskej Novej Vsi. Jej vek je dôkazom 
toho, že Spišiaci sú vitálni ľudia, ktorí žijú v nádher-
nom regióne,“ uviedol primátor Ján Volný a k bla-
hoželaniu pripojil oslávenkyni aj dar mesta Spišská 
Nová Ves – bezplatný pobyt v  tunajšom Domove 
dôchodcov. (red)
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yHorských záchranárov privolali 27.  8. k  dvom 
zraneným turistkám v  Slovenskom raji. V  prvom 
prípade išlo o 27-ročnú poľskú turistku, ktorá 
si v  rokline Suchá Belá, v  časti nad Bočným vo-
dopádom spôsobila pravdepodobne zlomeninu 
predkolenia. Horskí záchranári jej po príchode na 
miesto poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie. 
Na nosidlách ju zniesli k terénnemu autu, ktorým ju 
zviezli na Podlesok, odtiaľ posádkou RZP pokra-
čovala do nemocnice v SNV. Ešte počas odovzdá-
vania tejto pacientky bol zo Suchej Belej nahlásený 
ďalší úraz. Išlo o 72-ročnú slovenskú turistku, ktorá 
si pravdepodobne spôsobila tiež zlomeninu pred-
kolenia. Nachádzala sa už vo vrchnej časti rokliny. 
Záchranári HZS zranenej poskytli prvú pomoc, na 
nosidlách ju preniesli k terénnemu autu a zviezli na 
Podlesok. Odtiaľ pokračovala na ďalšie ošetrenie 
do nemocnice s privolanou RZP.

Folklórny súbor Čačina pri MKC každoročne re-
prezentuje našu ľudovú kultúru aj na zahraničných 
festivaloch. V auguste tohto roku sa zúčastnili fes-
tivalu v bulharskom mestečku Aheloy. Medzi účin-
kujúcimi nechýbali súbory z Indie, Izraela, Bulhar-
ska, Rumunska, Maďarska, ako i ďalšie dva súbory 
zo Slovenska.

Cynthia Drapkin, zástupkyňa židovskej obce 
v  Londýne, vyjadrila pri návšteve nášho mesta 
v  posledných augustových dňoch veľkú spokoj-
nosť s  dlhodobým projektom R. Kormošovej. Aj 
vďaka nej a  študentom Gymnázia na Školskej ul. 
došlo k obnove židovského cintorína. Rovnako 
vyjadrila vďaku aj za iniciatívu rodiny Polomských, 
ktorí sa snažia zrekultivovať miesto, kde kedysi 
stála Židovská synagóga s  plánom vybudovať tu 
pamätník histórie synagógy.

31. 8. a 1. 9. sa konali dni mesta spojené s 23. tr-
hom ľudových remesiel. Radničné námestie sa 
zaplnilo rezbármi, hrnčiarmi, predajcami handro-
vých bábik, včelieho medu, mydiel, výrobcami 
bižutérie, no svoje remeslo prišli ukázať aj šin-
dliari, drevorezbári, včelári či priadky. Svojimi vy-
stúpeniami zabavili prítomných sokoliari, doboví 
muzikanti, šermiari, divadelníci, jazdci na koňoch, 
orientálni fakíri či žongléri. Večerný program ukon-
čil koncert Zuzany Smatanovej v prvý večer podu-
jatia a skupiny Peter Bič Projekt v sobotný večer.

8. 9. v sobotu sa Madaras park v našom meste za-
plnil rodinami. Po prvýkrát sa tam konalo podujatie 
určené rodinám s  názvom Rodina v  parku. Deti 
spolu so svojimi rodičmi plnili rôzne úlohy a  hry, 
za ktoré získali body. Spoločne si mohli urobiť aj 
vlastné palacinky. Popoludnie v parku spríjemňo-
val sprievodný program, pri ktorom nechýbala ani 
tombola, divadelné či tanečné vystúpenie.

Aj tento rok si návštevníci Slovenského raja museli 
pri vstupe zakúpiť vstupenku. Peniaze vyzbierané 
za návštevné lístky sú príjmom obcí. „Obec Spiš-
ské Tomášovce v období od 1. mája do 31. augusta 
vyzbierala na Čingove na vstupnom do Slovenské-
ho raja 6 543 €,“ informoval prednosta Martin Gon-
da. Spišské Tomášovce sa o predajné miesto delia 
na Čingove so Smižanmi. Každý rok striedajú me-
siace vyberania vstupného. Finančné prostriedky 
získané z predaja za mesiace máj a júl predstavujú 
sumu 6 265,30 €. Takisto financie z  predaja náv-
števných lístkov pri vstupe do Zejmarskej rokliny 
patria obci Smižany. Suma 14 945,90 € predstavuje 
celkový príjem zo vstupného pre Smižany. Okrem 
Spišských Tomášoviec a Smižian získava peniaze 
z predaja vstupeniek do Slovenského raja aj obec 
Hrabušice. „Peniaze získané z predaja sú každý rok 
určené na výdavky spojené s rozvojom cestovného 
ruchu  – propagácia, oprava a  údržba TSZ v  Slo-
venskom raji, služby, výdavky spojené so zabez-
pečením predaja návštevných lístkov a podobne,“ 
zhrnula Z. Zimmermannová.

ZHOdNOTENIE TURISTICKEJ SEZóNy
SLOVENSKý RAJ
Správa NP Slovenský raj hodnotí ešte neukonče-
nú tohtoročnú letnú sezónu za štandardnú. Podľa 
sčítaní, ktoré prebehli v júlovom a augustovom ter-
míne, návštevnosť Slovenského raja dosahuje zatiaľ 
80  % minuloročnej. Polovicu návštevníkov tvoria 
Slováci, okolo 20 % Česi a Poliaci. Posledné roky 
viac ako 5 % predstavujú hostia z Izraela, ktorí do-
konca predbehli návštevníkov z Maďarska.
Kvôli upršanému počasiu v júli bola v tomto období 
nižšia návštevnosť roklín. Avšak potešujúce je zis-
tenie, že ak už sú návštevníci v regióne ubytovaní, 
pri zlom počasí neodchádzajú, len zmenia program. 
V  zlom počasí sa preto zvýšila návštevnosť napr. 
Dobšinskej ľadovej jaskyne.

ZOO
Za minulý rok prešlo bránami ZOO celkom 111 907 
návštevníkov. K 1. 9. 2018 bol počet návštevníkov 
105 067, čo je o  5 842 ľudí viac ako minulý rok 
za rovnaké obdobie. Najväčší počet návštevníkov 
bol v mesiacoch máj – august a z týchto mesiacov 
najvyšší počet 30 298 návštevníkov bol v júli.
ZOO sa pochválila aj tento rok niekoľkými prírastka-
mi: labuť čierna, páv korunkatý, lama krotká, daniel 
škvrnitý, jak domáci, rácka hortobágyská, kengura 
červenokrká, koza walliská, koza kamerunská, vo-
dárka červená, nandu pampový, bernikla bielolíca 
a iné.
V  pavilóne Aquaterra mohli návštevníci po prvý-
krát pozorovať ježkov bielobruchých a v akváriách 
cichlazomu zebrovitú či sumčeka žraločieho.
Spišskonovoveská ZOO na budúci rok chystá no-
vinku - nové chovné zariadenie pre leva, ktorého 
výstavba by mala byť financovaná prostredníctvom 
dotácií z Environmentálneho fondu.
Zoologická záhrada ešte nezatvorila svoje brány. 
Navštíviť vonkajší areál môžete do 20. októbra, pa-
vilón Aquaterra je otvorený celoročne.

letné kÚPalisko
Letné kúpalisko v tomto roku otvorili 9. júna a sezó-
nu uzatvorili 2. septembra. Tohtoročná návštevnosť 
bola nižšia, kým v  roku 2017 ho navštívilo 29 400 
ľudí, v tomto roku ich bolo 25 741. „Hlavným dôvo-
dom nižšej návštevnosti bolo nestále počasie počas 
mesiaca jún a na začiatku júla, keď bola návštev-
nosť o 4 230 osôb nižšia ako sme plánovali,“ uvie-
dol riaditeľ Správy telovýchovných zariadení Ján 
Magdoško.

turistické inFormačné centrum
Počas letnej turistickej sezóny (máj – august) navští-
vilo Turistické informačné centrum 10 008 osôb zo 
42 krajín (najviac Slováci 7 347, Česi 1 268, Nemci 

322, Poliaci 299, Maďari 127, Angličania 115, 
Izrael čania 127…). Exotickí turisti prišli z Kolumbie, 
Brazílie, Indie, Taiwanu či Japonska. V  porovnaní 
s minulým letom je návštevnosť rovnaká. Najväčšiu 
skupinu (88 %) tvorili dovolenkári, ktorí ako hlavný 
dôvod návštevy uviedli oddych v horách a v príro-
de, potom to bola návšteva kultúrnohistorických 
pamiatok (9 %), obchodní cestujúci (1 %), iné (1 %).
60 % návštevníkov tvorili rodiny s deťmi do 15 ro-
kov, 20 % dvojice vo veku 30 - 50 rokov, 10 % štu-
denti a 10 % seniori.
Lákadlom pre návštevu Spišskej Novej Vsi sú okrem 
kultúrnych zariadení, historických pamiatok, ZOO 
a kúpaliska aj kultúrne podujatia, ktoré sú veľmi ob-
ľúbené a vyhľadávané aj návštevníkmi (Dni humoru 
na Spiši, Spišský trh či Dni mesta s Trhom ľudových 
remesiel). Toto leto sa mnohí zaujímali o  Festival 
Živé sochy.
Vežu rímsko-katolíckeho farského kostola navštívilo 
2 429 osôb. Zatraktívniť výstupy a  zvýšiť návštev-
nosť veže sa mestu podarilo aj vďaka cyklu podujatí 
pod názvom Gotika na dotyk – večerné výstupy do 
veže vo svetle sviečok. Návštevníci si užili gotickú 
atmosféru večernej veže so zaujímavým výkladom 
sprievodcu v gotickom kostýme.
Zvýšil sa počet ubytovaných v meste. V porovna-
ní s  minulým rokom, kedy do 17.  9. prenocovalo 
25 764 návštevníkov, tento rok ich bolo o 1 556 viac 
- 27 320.

NOVINKA SEZóNy – POŽIČOVňA  
elektrobicykloV
Turisti, ktorí zavítali do nášho mesta veľmi uvítali 
a  pochvaľovali si možnosť požičiavania bicyklov 
na spoznávanie okolia. Zahraničných turistov milo 
prekvapila možnosť zapožičania si čoraz populár-
nejších elektrobicyklov, ktoré dokážu vyrovnávať 
hendicap či už výkonnostný, vekový alebo aj zdra-
votný. Túto službu poskytuje spoločnosť Schwabik 
Bicykle, Zimná 36, SNV, t. č. +421 904 658 339, 
www.bicykle.schwabik.sk.

Bodkou za turistickou sezónou v Spišskej Novej 
Vsi bol Svetový deň cestovného ruchu 27. septem-
bra 2018, do ktorého sa zapojilo viacero subjektov 
a inštitúcií pôsobiacich v našom meste. Záujemco-
via si mohli užiť prehliadku mesta s mladými sprie-
vodcami  – študentmi Hotelovej akadémie, náv-
števu ZOO, bezplatné výstupy do kostolnej veže, 
večernú prehliadku Múzea Spiša, výstavy v Galé-
rii umelcov Spiša za symbolické vstupné, detské 
workshopy o prírode, pozrieť, aké poklady ukrýva 
evanjelický kostol či stráviť príjemné chvíle v hoteli 
Metropol. Bonusom pre návštevníkov boli aj zľavy 
v rôznych gastronomických zariadeniach v meste.

Vyhľadávanou atrakciou v NP Slovenský raj je splav Hornádu. Foto: Peter Olekšák.
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V  mestskej časti Ferčekovce sa 2.  9. konal už 
4. ročník Kotlíkového festivalu. Tento rok sa ho 
zúčastnilo rekordne až 14 družstiev. Podmienkou 
súťaže bolo uvariť v kotlíku 25 l jedla podľa vlast-
ného výberu. Porota hodnotila nielen chuť, ale aj 
kreativitu pripravovaného jedla a hygienu prípravy. 
Víťazným jedlom boli Šúľance s makom a brezľami 
z  kotlíka družstva Babičkina voľba, druhé miesto 
obsadil Tatranský kamzík z Letnej navarený druž-
stvom Finestra al Cícero a na treťom mieste s jed-
lom Šerco v kotlíku sa umiestnilo družstvo Romini. 
Aj pre deti bol pripravený program s animátormi, 
mohli súťažiť a zúčastniť sa tomboly.

Členovia a priatelia Baníckeho spolku Spiš oslavo-
vali deň baníkov, geológov a energetikov v pen-
zióne v Novoveskej Hute.

Spišská Nová Ves má nové vzdelávacie rekvalifi-
kačné centrum v oblasti krásy. Akadémia ponúka 
5 akreditovaných kurzov – kozmetika, kaderníctvo, 
pedikúra, manikúra a vizáž. Úrad práce ponúka ne-
zamestnaným uchádzačom o prácu možnosť vzde-
lávania cez programy RE-PAS aj v tomto centre.

V dome Charitas sv. Jozefa 9. 9. privítali vzácnu 
návštevu. Nedeľné popoludnie spríjemnila deťom 
s  hendikepom a  ostatným prítomným celeste 
Buckingham odspievaním niekoľkých svojich naj-
hranejších a najobľúbenejších skladieb.

Radošinci zavítali do nášho mesta s predstave-
ním Jánošííík. 9. 9. odohrali pre Spišskonovoves-
ťanov v DK Mier dve predstavenia. Úžasné divadlo 
popretkávané scénkami s  parodickými prvkami 
a zároveň doplnené slovenskými prísloviami a po-
rekadlami, s tancom a pesničkami v podaní ľudo-
vého súboru SĽUK potešilo publikum tradične kva-
litnými hereckými výkonmi.

Druhé pokračovanie koncertného cyklu Zlatý vek 
gitary sa konal 9. 9. Spoločným prvkom s minulým 
rokom bol Jakub Mitrík. Témou tohto ročníka boli 
skladatelia Mozart a Schubert. Michaela Kušteko-
vá svojím sopránom obohatila a doplnila nedeľný 
program.

Košice región turizmus v spolupráci s ďalšími inšti-
túciami usporiadali infocestu pre 12-tich zástup-
cov maďarských cestovných kancelárií a  no-
vinárov s  dôrazom na Slovenský raj. Slávnostné 
prijatie s primátorom na Radnici sa konalo 13. 9. 
Pre delegáciu bol pripravený prechod cez ferratu 
Kyseľ, výlet na Kláštorisko, ako i  tradičné sloven-
ské pohostenie a hudobný ľudový program.

Ambasádor Veľkej Británie a Severného Írska 
A. J. Garth bol ďalšou zahraničnou návštevou, 
ktorú naše mesto privítalo v  septembri. Cieľom 
jeho cesty bolo stretnutie so zástupcami britskej 
komunity, ktorí si vybrali Spišskú Novú Ves za svoj 
nový domov. Stretnutie sa konalo na podnet kon-
zulárneho správcu britského veľvyslanectva Ad-
dyho Akrama, ktorý má okrem iného na starosti aj 
monitorovanie britských občanov, ktorí žijú na Slo-
vensku. A. J. Garth zároveň odovzdal 5 najlepším 
študentom jazykovej školy certifikáty z Cambridg-
skej univerzity, ktoré sú kvalifikáciou v anglickom 
jazyku v úrovni C1.

Štrnásť družstiev z Levoče a okolia sa druhý sep-
tembrový víkend víkend pokúšalo o  slovenský 
a  Guinnessov rekord v  príprave pirohov. Piro-
hový maratón mal aj charitatívny rozmer. Výťažok 
z  predaja uvarených pirohov pomôže štvorročnej 
Laurinke zo Spišského Hrhova, ktorá trpí onkologic-
kým ochorením. Maratón začal v sobotu na polud-
nie a v nedeľu na poludnie skončil. Celý priebeh sa 
dokumentoval, čo poslúži na odsúhlasenie rekordu.

Výstava svetoznámeho sklára Jána Zoričáka 
s  názvom Posol svetla je inštalovaná v  Smižian-
skom kaštieli. Je prierezom jeho tvorby za posled-
ných 10 rokov. Vernisáže sa zúčastnil aj ivan bella, 
pod taktovkou ktorého daná výstava vzišla.

PROPAGÁCIA MESTA V PRAHE 
K návštevnosti mesta a regiónu pozitívne pri-
spieva aj ich propagácia počas celého roka na 
rôznych výstavách, veľtrhoch či prezentáci-
ách. V termíne 8. – 9. septembra 2018 v Prahe 
sa konal 1. československý festival. Ten zor-
ganizovali Česká agentúra Wine art v spolu-
práci  so  zahraničným zastúpením v Prahe 
MVaD SR pri príležitosti 100. výročia vzniku 
1. Československej republiky. Na Staromest-
skom námestí a  v  Betlehemskej kaplnke sa 
počas týchto dní predstavili aj rôzne hudobné 
zoskupenia, výrobcovia tradičných sloven-
ských produktov, špecialít a viaceré destiná-
cie Slovenska.. Návštevníci festivalu sa mohli 
zúčastniť aj súťaže o príťažlivé ceny – pobyty 
na Slovensku. Na svoje si prišli nielen domáci, 
ale aj množstvo zahraničných turistov.

PosVätenie kríža
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie si na Ferčekovciach uctili posvätením kríža. „Je to myšlienka mojej man-
želky, ktorá sa rozhodla kríž financovať za našu rodinu pri príležitosti výročia mesta,“ uviedol František ham-
rák z  Ferčekoviec. 
Mesto Spišská Nová 
Ves pomohlo s  úpra-
vou terénu a  osade-
ním kríža. V  budúc-
nosti tu tiež pribudne 
výsadba okrasných 
drevín a  čoskoro tak 
v  tejto mestskej časti 
vznikne pietne miesto, 
kde si môžu ľudia 
oddýchnuť a  nabrať 
duchovnú silu. Kríž 
vyrobili v Malom Šariši 
a socha Krista pochá-
dza z  dielne rezbára 
- nášho rodáka M. 
Dzurendu bez nároku 
na honorár.

VýtVarná konFrontácia 
Vo Výkladných skriniach
Projekt Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi weKLADY 
prepojí výtvarné umenie s obchodnými priestormi a vytvorí rôzne obrazy, 
ktoré budú akýmsi abstraktným odrazom presklených výkladov do ulice. 
Obchodné výklady na Letnej a Zimnej ulici námestia v Spišskej Novej Vsi 
sa na istý čas zmenia na galériu a dajú priestor pre tvorbu v netradičnom 
priestore v spolupráci s mladými slovenskými umelcami - Paulína Hala-
sová, Peter Mezei, František Ďuriančik, Peter Decheť a Zuzana Antalová. 
Ich originálne diela sa vystavia v konkrétnych výkladoch a vznikne tak 
tzv. weKLADY post-gallery.
Projekt weKlady odštartuje vernisáž výstavy weKLADY post-gallery 
v stredu 17. októbra 2018 o 19.00 v Kaviarni eLAra, Letná 34, za prí-
tomnosti zúčastnených umelcov a so zaujímavým hudobným sprievod-
ným programom, v ktorom sa predstaví viacžánrový projekt ARS club 
speváčky a klávesistky Barbory Opielovej a rapera Taupo Braf. Vý-
stava potrvá v termíne od 17. 10. do 17. 11. 2018 vo výkladoch týchto 
prevádzok: eLAra kaviareň, Fusion restaurant, Finestra al Italia, JV Muzi-
ka – hudobné nástroje, Cafe-Shop Cornella, Konex Elektro, Dufo bistro, 
Výdajňa zdravotníckych pomôcok, Bicykle Schwabik a GaPer Kreatívna 
galantéria. Projekt je podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.
Kompletné informácie a mapku pouličnej výkladovej výstavy si môžete pozrieť tu: 
www.osvetasnv.sk/weklady Martin hlavatý

Foto: Ján Volný
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ako to Vidím
V srbskom meste Niš bola 7. 11. 2018 otvorená výstava obrazov Milo-
slava dvoráka, primára neurológie v Spišskej Novej Vsi.
Mesto Niš je tretím najväčším mestom v Srbsku, má 260-tisíc obyvate-
ľov a je jedným z najstarších miest v Európe.
Výstave predchádzala skoro ročná príprava, ktorú zabezpečil rodák 
a  bývalý diplomat zo Spišskej Novej Vsi František Ľach v  spolupráci 
so Slovenským veľvyslanectvom v Belehrade a honorárnou konzulkou 
v Niš.
Výstava bola otvorená v Národnom múzeu v Niši, v synagóge, za účas-
ti veľvyslankyne SR v  Srbsku pani Dagamar Repcekovej, primátora 
mesta Niš Darka Bulatoviča, honorárnej konzulky SR v Srbsku Stely 
Jovanovič.
Na otvorení sa zúčastnili hlavne umelci, lekári, študenti, pracovníci am-
basády z Belehradu a verejnosť. Vystavovateľa sprevádzala skupina 10 
Spišiakov. Obrazy, ich kompozícia a  farebnosť mala u našich slovan-
ských srbských priateľov veľký úspech.
Miloslav Dvorák maľuje svet okolo seba, živú aj neživú krásu, inšpirujú 
ho miesta, ktoré navštívil, vlastné zážitky i vnútorné pocity. Nebojí sa 
sýtosti farieb, ani ich kombinácii. Jeho práce sú rozmanité, avšak vždy 
vyžarujú pozitívnu energiu. Veľa obrazov zobrazuje Spiš, čím ho priblížil 
i srbským priateľom umenia.
Výstava z Nišu poputuje do Nového Miloševa, následne do Pančeva – 
Belehrad. Miloslav Dvorák v minulosti v zahraničí už vystavoval - vo Var-
šave, Bielsko Bialej, Novom Targu, Zakopanom a v Brne.

60 000 € PRE ZŠ HUTNÍCKA
Aj tento rok podporilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a  športu SR projekty rekon-
štrukcie, dostavby či výstavby školských telo-
cviční. Mesto Spišská Nová Ves sa uchádzalo 
o  podporu formou dotácie na rekonštrukciu 
osvetlenia telocvične a  sociálnych zariadení 
v telocvičnom trakte na Základnej škole Hut-
nícka 16. Projekt bol úspešný a mestu sa tak 
podarilo získať finančné prostriedky  v  plnej 
výške 60 552,72 €. K samotnej realizácii pro-
jektu sa pristúpi po podpísaní Zmluvy o po-
skytnutí dotácie v najbližšej dobe.
V pláne je taktiež rekonštrukcia exteriéru Zá-
kladnej školy na Komenského ulici. Minister-

stvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená-
vratného finančného príspevku na projekty so 
zameraním na vodozádržné opatrenia v urba-
nizovanej krajine (v intraviláne obcí).
Súčasné zničené asfaltové a betónové plochy 
v prednej časti školy by mala nahradiť zeleň 
a zároveň by sa mali do zeme umiestniť vodo-
zádržné nádoby, ktoré by zachytávali dažďo-
vú vodu (foto). Tá by mala slúžiť na zavlažova-
nie zelene a tzv. „Stromu života“. Strom života 
je bylinková záhrada, ktorú si škola postupne 
vybudovala. Predpokladaná hodnota tohto 
projektu je 169 155,50 € s DPH.

Na fotografii zľava: honorárna konzulka SR v Srbsku Stela Jovanovič, primátor mesta 
Niš Darko Bulatovič, autor obrazov Miloslav Dvorak, tajomník Ambasády SR v Srbsku 
Michal Hrušik, veľvyslankyňa SR v Srbsku Dagmar Repčeková, riaditeľ múzeí mesta Niš

PRICHÁdZA ľAdOVÁ 
šou o dVanástich 
mesiačikoch

Show Slovakia prináša na Zimný štadión v  Spišskej 
Novej Vsi 20.  11.  2018 o  17.00 h ľadovú šou - pred-
vianočnú zimnú hudobnú rozprávku O dvanástich me-
siačikoch na ľade. V rozprávke účinkujú poprední kra-
sokorčuliari, účastníci olympijských hier a majstrovstiev 
sveta z Ruska.
Ich profesionalita a  scénický pôvab sú zárukou dobrej 
nálady a zábavy ako pre deti, tak aj pre dospelých. Sta-
rá dobrá rozprávka prenesie divákov do dávnych čias, 
kedy sa na ľadovej ploche objaví zasnežený rozprávkový 
les, majestátny kráľovský zámok či zázračné striedanie 
ročných období. Priamo pred očami divákov na ľade roz-
kvitnú nežné snežienky ako symbol nového života a ko-
nečného víťazstva dobra nad zlom.
Začnite prípravy na Vianoce návštevou zimnej hudobnej 
rozprávky a obdarujte seba i vaše deti radosťou z prichá-
dzajúcich Vianoc. Dĺžka predstavenia: 1 hodina 40 minút 
s  prestávkou. Lístky sú na www.ticketportal.sk a  v  Tu-
ristickom informačnom centre, Letná 49, Spišská Nová 
Ves. Vstupné: 15, 16 a 17 €. Vstupenka pre divákov na 
invalidnom vozíku s doprovodom: 1 €, doprovod: 17 €, 
spolu 18 €.
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Na základe oznámenia 17.  8. o  23.30 hod. riešila 
hliadka MsP na Duklianskej ulici zistený priestupok 
proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustil D. L. 
Menovaný rušil nočný pokoj púšťaním reproduko-
vanej hudby v prevádzke Kamenný dvor. Náprava 
vykonaná na mieste, priestupok riešený v kompe-
tencii MsP.

Hliadka MsP riešila 22. 8. o 20.15 hod. na Štúrovom 
nábreží telefonické oznámenie o fyzickom napad-
nutí zo strany príbuzného T. H., ktorý poškode-
nému spôsobil krvácajúce zranenie úst a úderom 
veľké bolesti hlavy. Hliadka MsP muža v  zmysle 
zákona poučila a doporučila mu lekárske ošetre-
nie, následne so správou od lekára sa poškodený 
rozhodne, ako bude ďalej vo veci postupovať.

Na základe telef. oznámenia občana mesta hliad-
ka MsP našla 29. 8. o 10.25 hod. na Rybárskej ul. 
v SNV muža, ktorý tam rozoberal starú práčku, pri-
čom nepotrebné veci vyhadzoval na breh Hornádu. 
Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustil 
K. K., ktorý za prítomnosti hliadky na mieste vše-
tok neporiadok upratal. Priestupok bol vyriešený 
v kompetencii MsP.

Na základe žiadosti občianky M. K. 4. 9. o 11.40 hod. 
hliadka MsP poskytovala pomoc pri odomknutí 
osobného motorového vozidla. Hliadka zabezpečila 
pracovníka z výroby kľúčov, ktorý jej vozidlo otvoril.

Hliadka MsP riešila 7.  9. o  10.10 hod. na Lipovej 
ul. zistený priestupok proti verejnému poriadku, 
ktorého sa dopustil I. H. Menovaný znečistil verej-
né priestranstvo drobným stavebným odpadom. 
Priestupok vyriešený v kompetencii MsP.

Na základe telef. oznámenia občana mesta hliad-
ka MsP riešila 12. 9. o 20.05 hod. na Gorkého ul. 
priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa 
dopustil vodič spoločnosti Najlevos,  s.  r.  o. Uve-
dená spoločnosť vlastní kamión parkujúci pri 
štadióne, z  ktorého vytekal olej a  znečisťoval ži-
votné prostredie. Hliadka MsP zabezpečila posyp 
absorpčným materiálom a  podloženie nádoby na 
vytekajúci olej. Vec v šetrení.

Príslušník OO PZ SNV vzniesol obvinenie pre pre-
čin nebezpečného vyhrážania voči C. K., ktorý 
17. 8. o 00.50 hod. pod vplyvom alkoholu nechcel 
pustiť do bytu svojho syna. Tomu sa vyhrážal, že 
ho pichne nožom a po jeho opakovanom zaklopa-
ní na dvere bytu ho udrel do oblasti pravého oka. 
P. K. sa dostal do bytu v sprievode polície. Vyhráž-
ky voči synovi a manželke adresoval aj za prítom-
nosti hliadky polície.

Vyšetrovateľ OKP ORPZ SNV začal trestné stíha-
nie pre zločin lúpeže spáchaného formou spolupá-
chateľstva. 4.  9. o  14.35 hod. na Fabiniho ul., na 
chodníku pred budovou kotolne, doposiaľ neznámi 
štyria páchatelia pristúpili k maloletej E. V. Najprv 
sa páchatelia postavili okolo maloletej, pričom je-
den z páchateľov ju chytil za vlasy a vyzval ju, aby 
im dala peniaze. Zo strachu z hroziaceho fyzického 
útoku páchateľom následne vydala 5 € bankovku, 
kedy jej páchateľ pustil vlasy a maloletá z miesta 
ušla. Pri skutku E. V. neutrpela žiadne zranenia.

Na základe požiadania zdravotníkov RZP hliadka 
asistovala 13. 9. o 9.40 hod. pri ošetrení a naložení 
do sanitky pacienta F. M. Po naložení asistencia 
hliadky pri prevoze do Nemocnice v Levoči nebola 
potrebná.

Príslušník OO PZ SNV vzniesol obvinenie pre pre-
čin podvodu voči J. F. Menovaný po tom, čo vy-
užíval od 4. 6. do 11. 6. stravovacie a ubytovacie 
služby v hoteli Metropol, kedy z hotela odišiel bez 
toho, aby o  odchode upovedomil personál. Na 
úkor obchodnej spoločnosti hotel Metropol, a. s., 
Štefánikovo námestie 2, SNV, sa obohatil o sumu 
1 055 €.

dEň S KOMISÁRKOU PRE OSOBy 
SO ZdRAVOTNýM POSTIHNUTÍM
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnu-
tím a mesto Spišská Nová Ves organizuje 9. 10. 2018 
Deň s komisárkou pre osoby so zdravotným postih-
nutím. Úlohou komisárky pre osoby so zdravotným 
postihnutím je podieľať sa na ochrane práv osôb so 
zdravotným postihnutím podporou a presadzovaním 
práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím 
v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným po-
stihnutím a v Ústave Slovenskej republiky.
V súvislosti s výkonom činnosti komisárky je záu-
jem a aj povinnosť monitorovať dodržiavanie práv 
osôb so zdravotným postihnutím, presadzovať ich 
záujmy v spoločnosti, spolupracovať s osobami so 
zdravotným postihnutím priamo alebo prostred-
níctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv pre 
tieto osoby.
Občania so zdravotným postihnutím tak majú prí-
ležitosť konzultovať veci, ktoré sa ich týkajú pria-
mo s  komisárkou JUdr.  Zuzanou Stavrovskou 

a  jej kolegami. Cieľom celodenného pracovného 
stretnutia bude i skúmať názory osôb so zdravot-
ným postihnutím a podporovať ich záujem o ve-
rejné otázky.
Počas dňa prebehnú stretnutia so zástupcami štát-
nych, verejných, ale aj mimovládnych organizácií 
pôsobiacich v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným 
postihnutím.
V čase od 15.00 - 17.00 hod. prebehnú individuál-
ne konzultácie pre občanov.
Na komisárku má právo obrátiť sa každý vo veci po-
rušovania alebo ohrozovania práv osoby so zdra-
votným postihnutím. Aj fyzická osoba, ktorá nemá 
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ale-
bo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne 
úkony, alebo dieťa so zdravotným postihnutím, má 
právo obrátiť sa na komisárku priamo alebo pros-
tredníctvom inej osoby bez vedomia zákonného 
zástupcu a bez úradnej kontroly.

cantus Villa noVa hľadá 
šikoVných sPeVákoV
Repertoár zboru Cantus Villa Nova vychádza z po-
trieb klasického spevácko-zborového telesa. Obsa-
huje teda hudobné diela svetského aj cirkevného 
charakteru od obdobia baroka a renesancie až po 
súčasnú tvorbu. V  repertoári prevládajú skladby 
a capella. Zbor s veľkou obľubou interpretuje hlav-
ne skladby klasickej polyfónie, ale tiež rôzne úpravy 
a  prepracovania motívov ľudových piesní. Znač-
nú časť repertoáru zboru tvoria latinské cirkevné 
skladby, protestantské chorály, no aj rôzne úpravy 
skladieb z  liturgie východného obradu. Zbor inter-
pretuje skladby prevažne v origináloch a vo viace-
rých svetových jazykoch. V  jeho repertoári nechý-
bajú skladby svetových velikánov hudby, akými sú 

O. di Lasso, J. Gallus, H. L. Hassler, G. G. Gastoldi, 
L. Viadana, J. S. Bach, W. A. Mozart, G. Verdi, N. A. 
Rimskij-Korsakov či D. Grečaninov, ale tiež českých 
a  slovenských skladateľov, napríklad A. Dvořáka, 
B. Smetanu, Z. Lukáša, M. Schneidera-Trnavského, 
M. Moyzesa, J. Valašťana-Dolinského, E. Suchoňa, 
J. Cikkera.
Radi spievate? Máte chuť vyskúšať si zborový 
spev? Chcete vedieť viac?
Pozývame vás na stretnutie so zástupcami zboru 
Cantus Villa Nova, ktoré sa uskutoční v termínoch: 
17. 10. , 24. 10. , 31. 10. 2018 o 15.30 hod. v Multi-
funkčnom energeticko‑baníckom centre, Nábre-
žie Hornádu 14.

mesto naVštíVili čínski noVinári
Po zástupcoch a podnikateľoch zo Šanghaja i Pekingu sa do SNV vybrali na návštevu na konci augusta aj 
redaktori zo spravodajskej rozhlasovej stanice RBC z Pekingu. Za skupinu šiestich čínskych redaktorov, 
ktorí na Spiš zamierili priamo z Prahy a následne absolvovali cestu do Budapešti, sa vyjadril Jing Bing z ich 
najvýznamnejšej rozhlasovej stanice Hlas Pekingu. 

ÚRAd KOMISÁRA PRE OSOBy SO ZdRAVOTNýM POSTIHNUTÍM 

a MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES pozývajú

9. 10. 2018 
na dEň S KOMISÁRKOU PRE OSOBy SO ZdRAVOTNýM POSTIHNUTÍM

PROGRAM:

9.30 ‑ 10.30 – Prezentácia Úradu komisára pre pozvaných riaditeľov, predsedov a zástupcov  

spoločností a organizácií, ktorí v rámci svojej práce prichádzajú do kontaktu s osobami  

so zdravotným postihnutím (veľká zasadačka na 2. posch., MsÚ, Štefánikovo nám. 1, SNV)

10.30 ‑ 12.00 – Návšteva zariadení sociálnych služieb 

12.00 - 13.00 – Prestávka

13.00 ‑ 15.00 – Návšteva zariadení sociálnych služieb 

15.00 ‑ 17.00 – Individuálne konzultácie pre občanov v malej zasadačke  

na 2. posch. č. dv. 304 na MsÚ, Štefánikovo nám.1, SNV
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13. 9. 2018 o 13.30 h bol na Štúrovom nábreží 

18 nájdený zväzok kľúčov v počte 6 ks a 1 ks 

červený prívesok. IC 1238/2018

5. 9. 2018 o 17.10 h bol odovzdaný nález, kto-

rý našiel občan v  popoludňajších hodinách 

v mesiaci jún na Ul. Ing. O. Kožucha pri ZŠ. Ide 

o náboj s predným ložiskom, pravdepodobne 

na osobné motorové vozidlo zn.  Volkswagen, 

v originálnom balení (krabica) s cenovkou 93 €. 

IC 1206/2018

31.  8.  2018 o  18.00 h bol na odovzdaný nález 

1 ks kľúč od os. motorového vozidla Ford 

v  priestore konania akcie „dni mesta SNV“. 

IC 1195/2018

19. 8. 2018 o 15.40 hod. bol na Chrapčiakovej 

ul. nájdený zväzok kľúčov. IC 1132/2018

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.  
Staršie nálezy nájdete na www.spisskanovaves.eu 
v sekcii Mestská polícia v rubrike „Straty a nálezy“.

stratY a nÁLezY
Mestská polícia v sNv

ROdINA BEZ CIGARIET
celosloVenská VýtVarná sÚťaž
Občianske združenie Rodina a spoločnosť orga-
nizuje aj pre školský rok 2018/2019 ďalší ročník 
výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 7. ročník. 
Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na na-
sledovné témy:
•	zdravý životný štýl
•	ako chcem tráviť voľný čas
•	prezentovať negatívny postoj k  fajčeniu, resp. 

k iným návykovým látkam
V tomto ročníku sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ 
z celého Slovenska, opäť s veľkým množstvom vý-
herných cien – chytré telefóny, kalkulačky, USB dis-
ky, tričká s potlačou vlastnej práce, farbičky.

1. celoslovenská umelecká kategória: celosloven-
ská výtvarná súťaž, kde o víťazoch rozhoduje odbor-
ná porota. Celkovo sa ohodnotí prvých 20 miest.
2. celoslovenská internetová kategória: celoslo-
venská internetová súťaž zameraná na propagáciu 
projektu, kde rozhoduje o  víťazovi verejnosť v  in-
ternetovom hlasovaní. Hlasovanie bude prebiehať 
na webovej stránke www.rodinabezcigariet.sk 
a ohodnotí sa viacej ako 60 miest.
Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži 
si záujemcovia môžu pozrieť na www.rodinabezci-
gariet.sk alebo www.facebook.com/RodinaBezCi-
gariet.

OZNÁMENIE O POVINNOM ČIPOVANÍ PSOV
Na základe Zákona č. 184 z 25. mája 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veteri-
nárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, majú 
majitelia psov od 1. septembra 2018 povinnosť čipovať psov.
Majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018 ho bude musieť označiť mikročipom najneskôr do 
31. novembra 2019. Psa, ktorý sa narodil po 1. septembri 2018, bude nutné začipovať pred prvou 
zmenou majiteľa, najneskôr však do 12. týždňa jeho veku.
Majiteľovi neoznačeného psa hrozí pokuta 50 €. Pri podnikateľoch a firmách je sadzba od 400 do 
3 500 €. Veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí 
pokuta až 20-tisíc eur. Výnimkou sú len nevyhnutné prípady v  záujme ochrany zdravia psa alebo 
človeka.
Problematiku čipovania zastrešuje orgán veterinárnej správy, rieši kontrolu a pokuty.

Hromadné očkovanie psov a mačiek proti besnote
sa uskutoční v nasledovných termínoch: 5. októbra 2018 od 8.00 do 16.00 h  

vo Veterinárnej nemocnici Spišská Nová Ves, Duklianska 46 (pred sídliskom Západ I)  
a 6. októbra 2018 od 8.00 do 10.00 h v Novoveskej Hute pred pohostinstvom.

Za očkovanie proti besnote sa bude účtovať poplatok vo výške 7 €. Od 1. 9. 2018 je povinné čipovanie 
psov. Čipovanie budeme vykonávať za 10 €. Kvôli zápisu do CRSZ je potrebné aj u čipovaných 
psov pri očkovaní nahlásiť rodné číslo majiteľa psa a pri adrese uviesť popisné číslo domu 
(uvedené údaje sú v občianskom preukaze). Upozorňujeme chovateľov, že očkovanie proti besnote, 
nakoľko ide o nebezpečnú nákazu so smrteľným priebehom, je povinné. Nesplnením si tejto povinnosti 

sa vystavujú riziku postihu. 

Tel.: 053/446 26 23, 0905 506 126

bábkoVé diVadlo 
V JUBILEJNEJ 25. SEZóNE
V jubilejnej 25. divadelnej sezóne Bábkové divadlo 
spod Spišského hradu už tradične otvára svoju 
bránu vždy druhú nedeľu v mesiaci. V čarovnom 
podkroví Domu Matice slovenskej na Zimnej ul. 68 
v Spišskej Novej Vsi čakajú na deti rozprávky, kto-
rých anotácie nájdete na webovej adrese divadla 
https://www.babkovedivadlosnv.eu. Nájde-
te tam aj formulár na rezerváciu vstupeniek, ktoré 
si následne môžete vyzdvihnúť pred začiatkom 
predstavenia. Tie začínajú vždy o 16.00 hod. Se-
denie je odstupňované, s kapacitou 90 miest. Po 
divadelnom predstavení je v tvorivej dielničke pre 

deti pripravený animačný program. Ak na pred-
stavenie prídete aj s  menším dieťatkom, nájdete 
tu miestnosť pre plačkov, kde si dieťatko môžete 
prebaliť, nakŕmiť či zahrať sa s ním mimo hlavnej 
divadelnej sály, aby v prípade plaču nerušilo os-
tatné deti. V bábkovom divadle máte kde odložiť 
kočík, nechýba pitný režim pre deti, malá kuchyn-
ka na občerstvenie (v cene vstupenky), šatňa a to-
alety.
Začíname 14. 10. 2018 s novou rozprávkou O čud-
nom vajíčku a animačným programom: ako som 
prišiel/a na svet ja.

o čudnom 
vajíčku
Zažite zrod nového života spolu  

so zvieratkami na gazdovskom dvore.

Sliepočka zniesla vajíčka. No jedno je nejaké 
čudné. Tretiemu kuriatku sa na svet ešte 
z vajíčka akosi nechce. Svojich blízkych  

tým dostáva do bláznivých problémov…

14. 10. 2018 
o 16.00 h

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

Zimná 68, Spišská Nová Ves

výtvarná súťaž 

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu na tému:
- zdravý životný štýl

- negatívny postoj k drogám

Viac informácií na:

2 kategórie : 

Vyhraj: 

smartfón
y

 a vela dal
ších 

cien

- umelecká: vyberá odborná porota

- ako chcem tráviť voľný čas

Realizované s finančnou podporou  Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018 

Rodina bez cigariet 7. ročník

Celoslovenská

www.rodinabezcigariet.sk   www.facebook.com/RodinaBezCigariet

Zaciatok sútaže: 1.októbraUzávierka: 20. novembra 2018

,

, ,
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ListÁreŇ

Milí Spišskonovovešťania, táto rubrika poskytuje priestor  
pre vaše listy, resp. otázky, pripomienky, podnety 

a samozrejme, aj odpovede na ne od kompetentných. 

BOJISKO NOVOVESKÁ HUTA
V lese vedľa cyklotrasy Ferčekovce - N. Huta 
sa chalani hrajú na vojakov. Chodíme tadiaľ 
pravidelne s deťmi na bicykloch a bojíme sa, 
lebo tam chodia do zákazu vjazdu na autách. 
Okrem toho robia z lesa smetisko - doniesli 
tam stavebný materiál a staré pneumatiky. To 
asi do hory nepatrí. Mohol to niekto nepo-
voliť? Som zvedavý, kto to po prázdninách 
uprace.

tono, 17. augusta 2018

O uvedených aktivitách v časti „za sádrov-
kou“ v  Novoveskej Hute viem, nakoľko za 
mnou boli rodičia skupiny chlapcov zo Spiš-
skej Novej Vsi a niektorí aj priamo z Novo-
veskej Huty so žiadosťou, či by Lesy mesta 
SNV neumožnili chlapcom sa hrať v lese na 
teréne cca 1 ha. Chlapci sa venujú airsoftu, 
je to hra na vojakov, kde sa používajú repliky 
zbraní s plastovými guľkami. Dôvodili to tým, 
že pri tejto hre chlapcov odvedú od drogova-
nia, pitia alkoholu, fajčenia a iných neduhov, 
a veď predsa les využívajú aj turisti, cyklisti, 
bežci, bežkári a v neposlednom rade aj zbe-
ratelia lesných plodov. Pri tejto hre asistuje aj 
niekoľko dospelých. Dohodlo sa, že les budú 
chlapci využívať na túto voľnočasovú aktivi-
tu iba dočasne, a to do 1. 10. 2018, potom 
všetky predmety (pneumatiky a iné), ktoré si 
prinesú ako krytie pri hre odpracú a vyčistia 
celé okolie.

ing. Marek Burík,  
ved. polesia novoveská huta

Porasty V ceste
Chcel by som sa spýtať na možnosť odstrá-
nenia, prípadne podania podnetu vlastníkom 

na odstránenie rastlinného porastu na via-
cerých miestach pri ceste na Leteckej ulici, 
ktorý zasahuje do priestoru vozovky a znač-
ne tak obmedzuje výhľad vodiča v  oboch 
smeroch. Pri obchádzaní je potrebné sa po-
rastom vyhnúť a zájsť tak do protismeru, hoci 
je vozovka pomerne úzka. Stav pretrváva aj 
v zimných mesiacoch.

Marek, 23. augusta 2018

Na Leteckej ul. bol vykonaný zákos po oboch 
stranách cesty.

tomáš hamráček, 
ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ

RUŠENIE NOČNéHO POKOJA
Môj problém sa týka púšťania hlasitej 
hudby nonstop, noc čo noc v  autoumy-
várňach oproti Tescu na Mieri. Bývam na 
Štúrovom nábreží a  od začiatku tohto leta 
som sa poriadne nevyspal a  je úplne jed-
no, či ide o  víkendy alebo pracovné dni. 
Náš činžiak je vzdialený len niekoľko met-
rov a  doslova počúvam pesničky od slova 
do slova každú noc. Je nemysliteľné, aby 
to takto pokračovalo, a preto žiadam kom-
petentných, aby sa na tento problém pozreli 
a odstránili ho. Ako občan tohto mesta mám 
právo sa aspoň v pokoji vyspať tak, ako kaž-
dý iný, kto nebýva v tejto lokalite.

Miroslav, 4. septembra 2018

Prevádzkovateľ autoumyvárne bol dôrazne 
upozornený na problém s hlasitosťou hudby, 
zároveň bude lokalita monitorovaná hliadka-
mi mestskej polície.

JUdr. Michal komara, phd.,  
náčelník Msp
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l BRONZOVÁ CENA 
VOJVOdU Z EdINBURGHU 
UŽ AJ NA JAVORKE

Študenti Gymnázia na Javorovej ulici sa v školskom roku 
2017/2018 zapojili do programu DofE - Medzinárodná 
cena vojvodu z Edinburghu. Aby úspešne ukončili bron-
zovú úroveň programu, museli sa venovať plneniu úloh 
v  štyroch oblastiach, v  ktorých sa snažili rozvinúť svoje 
schopnosti a  charakterové vlastnosti pre reálny život 
a stanoviť si svoje vlastné ciele. Išlo o nasledovné oblasti: 
rozvoj talentu, športová aktivita, dobrovoľníctvo a  dob-
rodružná expedícia. Prvým trom aktivitám sa venujú mi-
nimálne 3 mesiace, v jednej z nich si stanovia náročnejší 
cieľ, ktorému sa venujú o 3 mesiace dlhšie. Dobrodruž-
ná expedícia musí trvať aspoň 2 dni a 1 noc. K získaniu 
Bronzovej ceny vojvodu z Edinburghu je teda potrebných 
minimálne 6  mesiacov. J. Meindlová, K. Stupáková, 
L.  Hojnošová, B. Soľanová, S. Safková, S. Hovančí-
ková, E. Hominda z  tohoročnej 5. B a  V. Sedláková, 
K. Žoldáková a d. Boržík z 3. B úspešne dorazili do 
cieľa. V Prešove 14. 9. 2018 si na slávnostnej ceremónii 
spolu s ďalšími asi 120 študentmi stredných škôl východ-
ného Slovenska prevzali certifikáty a bronzové odznaky 
za splnené podmienky bronzovej úrovne. Prevzali si ich 
z  rúk prezidenta Národnej kancelárie DofE Mariána Za-
chara a veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku 
A. J. Gartha. Viac informácií o spomínanom programe náj-
dete na https://www.dofe.sk/sk/o-programe/.

medobranie na soše
Študenti 4. ročníka odboru Agroturistika a učitelia SOŠ 
ekonomickej sa venujú chovu včiel. V predmete Včelár-
stvo získavajú teoretické aj praktické vedomosti. Už po 
druhýkrát stáčali med. Odborným garantom je Rado-
van Zimmermann. Prácu na včelnici sa snažia zlepšovať 
a zdokonaľovať po každej stránke. K tomu im pomáhajú 
rôzne projekty. Najnovšie schváleným projektom je Vy-
budovanie Api  – domčeka nad včelými úľmi z Nadácie 
Ekopolis v rámci výzvy Zelené oázy.

Mesto Spišská Nová Ves a Jozef Banáš
vás pozývajú PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA VZNIKU ČSR  

na uvedenie knihy

PREBIJEM SA! ŠTEFÁNIK 
‑ MUŽ ŽELEZNEJ VôLE

spojenej s besedou s autorom

18. 10. 2018 o 17.00 h
v koncertnej sieni Reduty
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oznamY

ROZPIS POHOTOVOSTNýCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

1. – 5. 10.
(pon – pia)

16:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, OC Madaras, Mlynská 39 tel. 0903 295 513

16:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 tel. 0901 961 073

16:00 - 20:00 Lekáreň benu, Medza 15 tel. 053/417 68 84

20:00 - 22:30 Lekáreň dr.MAX, Jána Jánskeho 1 tel. 0901 961 098

6. – 7. 10.
(sob – ned)

7:00 - 8:00 Lekáreň dr.MAX, Jána Jánskeho 1 tel. 0901 961 098

8:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 tel. 0901 961 073

8:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, OC Madaras, Mlynská 39 tel. 0903 295 513

8:00 - 20:00 Lekáreň benu, Medza 15 tel. 053/417 68 84

20:00 - 22:30 Lekáreň dr.MAX, Jána Jánskeho 1 tel. 0901 961 098

8. – 12. 10.
(pon – pia)

16:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, OC Madaras, Mlynská 39 tel. 0903 295 513

16:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 tel. 0901 961 073

16:00 - 20:00 Lekáreň benu, Medza 15 tel. 053/417 68 84

20:00 - 22:30 Lekáreň HARMóNIA, Zimná 190/55 tel. 053/441 16 37

13. – 14. 10.
(sob – ned)

7:00 - 8:00 Lekáreň HARMóNIA, Zimná 190/55 tel. 053/441 16 37

8:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, OC Madaras, Mlynská 39 tel. 0903 295 513

8:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 tel. 0901 961 073

8:00 - 20:00 Lekáreň benu, Medza 15 tel. 053/417 68 84

20:00 - 22:30 Lekáreň HARMóNIA, Zimná 190/55 tel. 053/441 16 37

15. – 19. 10.
(pon – pia)

16:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, Mlynská 2047/39 tel. 0903 295 513

16:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 tel. 0901 961 073

16:00 - 20:00 Lekáreň benu, Medza 15 tel. 053/417 68 84

20:00 - 22:30 Lekáreň Farmácia, J. Fabiniho 521/15 tel. 053/442 15 60

20. – 21. 10.
(sob – ned)

7:00 - 8:00 Lekáreň Farmácia, J. Fabiniho 521/15 tel. 053/442 15 60

8:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, OC Madaras, Mlynská 39 tel. 0903 295 513

8:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 tel. 0901 961 073

8:00 - 20:00 Lekáreň benu, Medza 15 tel. 053/417 68 84

20:00 - 22:30 Lekáreň Farmácia, J. Fabiniho 521/15 tel. 053/442 15 60

22. – 26. 10.
(pon – pia)

16:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, OC Madaras, Mlynská 39 tel. 0903 295 513

16:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 tel. 0901 961 073

16:00 - 20:00 Lekáreň benu, Medza 15 tel. 053/417 68 84

20:00 - 22:30 Lekáreň sláVka, Poliklinika pri Hornáde, 
Chrapčiakova 2915/1 tel. 053/416 61 22

27. – 28. 10.
(sob – ned)

7:00 - 8:00 Lekáreň sláVka, Poliklinika pri Hornáde, 
Chrapčiakova 2915/1 tel. 053/416 61 22

8:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, OC Madaras, Mlynská 39 tel. 0903 295 513

8:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 tel. 0901 961 073

8:00 - 20:00 Lekáreň benu, Medza 15 tel. 053/4176 884

20:00 - 22:30 Lekáreň sláVka, Poliklinika pri Hornáde, 
Chrapčiakova 2915/1 tel. 053/416 61 22

29. 10.
(pon)

16:00 - 22:30 Lekáreň dr.MAX, OC Madaras, Mlynská 39 tel. 0903 295 513

16:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 tel. 0901 961 073

16:00 - 20:00 Lekáreň benu, Medza 15 tel. 053/417 68 84

30. 10. 
(uto) 7:00 - 22:30 Lekáreň dr.MAX, OC Madaras, Mlynská 39 tel. 0903 295 513

31. 10.
(str)

16:00 - 20:00 Lekáreň dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 tel. 0901 961 073

16:00 - 20:00 Lekáreň benu, Medza 15 tel. 053/417 68 84

16:00 - 22:30 Lekáreň dr.MAX, Mlynská 2047/39 tel. 0903 295 513

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

alebo bezplatnú linku 159.
Každý adoptovaný psík môže bezplatne absolvovať 

kurz výcviku v MKK Tatran t. č.: 0949 351 119.

Zvieratká
na adopciu

AJKA
Ajka k nám prišla zo Smižian. 
Teraz je už z nej vyrovnaná, 
mladá sučka. Vekom cca 1 rok. 
Vhodná na voľný výbeh okolo 
domčeka.
oliVer
Tento psík je veselej povahy, 
taká šikovná vrtuľka. Určite by 
zastal aj nenáročného strážcu. 
Je to cca  3-ročný, svalnatý, 
vybehaný chalanisko.
erik
Erik je 2,5 ročný, šťastný, vyrov-
naný psík. V útulku sa socializo-
val, pribral na váhe. Ešte je chvíľu 
šantivý, keď ide na prechádzku, 
ale je to veľmi milý psík.
bady
Bady je cca 10-mesačný psík, je 
veselý a  hravý. Bude milujúcim 
spoločníkom vašich detí či od-
daným druhom staršiemu člove-
ku pri sledovaní telenovely.
markéta
Táto nádherná fenka je maličká, 
mladučká, vek cca 9 mesiacov. 
Pri prvom kontakte ešte smutná, 
učupená, ale po zistení, že jej nič 
nehrozí, sa osmelí.
WENdy
Cca 8 mesačné bezstarostné 
hravé šteniatko, fenka. Rada 
chodí na prechádzky, s vôdzkou 
nemá problém. 

cyril
Psík vyzeral tak, že čakal na 
pána na mieste, kde ho zrejme 
aj vyhodili z auta… Cca 3-ročný, 
kľudný, ešte mladý psík.

tánička
Sučka je cca  1  rok stará. Je 
veľmi kontaktná, nebojí sa, 
miluje deti.

toby
Tobinko je približne 6-mesačné 
šteňa. Čaká na milujúceho člo-
veka, ktorý mu poskytne veľa 
lásky a bezpečný domov.

darka 
Fenka kríženca je približne roč-
ná, v  útulku čaká na milujúcu 
rodinu.

haPPy
Približne ročný strapatý psík čaká 
na šťastnejší život.

edinka 
Táto smotanová fenka má pri-
bližne rok a tiež čaká na nieko-
ho, komu bude môcť byť vernou 
spoločníčkou.
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Moravská

Soboty / 27. 10. * 24. 11. * 22. 12.

Spišská burza  
starožitností  
a kuriozít 2018

Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti 
a predmety minulých čias

❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃

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

Knižné
novinKy

Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

Centrálna budova, Letná 28 
053/415 03 01

PRE DETi

RioRDAn, Rick: Magnus Chase 
a bohovia Asgardu: Prastarý meč
Prvý diel trilógie je venovaný tajomným Vikin-
gom a ich bohatej mytológiii.

vodníkove zlaté kačky 
Rozprávky zo Zamaguria
Zamagurské rozprávky sú bez princov a prince-
zien, väčšina príbehov je o skutočných ľuďoch, 
vodníkoch, boginkách, strigách. Stretnete by-
tosti a tvorov, ktorí žijú v zamagurskom kraji pod 
zemou, na zemi a vo vzduchu.

Tajuplný svet lesov: Kolobeh života
Vydajte sa s nami na zábavnú a úžasnú cestu za 
poznaním zázračnej prírody.

PRE DoSPELÝCH – beletria

Matthew FiTZSiMMonS: Krátky pád
Pod povrchom rodinnej tragédie sa objavuje 
svet zákulisnej politiky.

Affinity KonAR: Mischling
Príbeh židovských sestier, dvojičiek, ktoré sa 
dostali do koncentračného tábora v  Osvienči-
me.

Sean McFATE: Tieňová vojna
Tom Locke je elitný žoldnier, ktorému pridelia 
prísne tajnú nelegálnu operáciu na Ukrajine.

PRE DoSPELÝCH – náučná literatúra

Pavol nEKoRAnEC:  
Rodinné a bytové domy. obnova
Publikácia sa zaoberá praktickými radami v ob-
lasti obnovy budov (rodinných a obytných) s dô-
razom na znižovanie ich energetickej náročnosti.

Andrea CoDDinGTon: Jozef Bednárik
Režisér, herec, gurmán a  cestovateľ. Začítajte 
sa do jeho životnej cesty, ktorú si zrežíroval sám.

Sviatky a tradície v materskej škole i., ii.
Pedagógovia nájdu v brožúrkach rôzne sviatky: 
štátne, ľudové aj náboženské. Slúžia ako inšpi-
rácia pre učiteľky, na čo sa zamerať v  jednotli-
vých mesiacoch roka, čo s deťmi pripraviť, vyro-
biť, spievať a pod.

Pobočka MiER, Šafárikovo nám. 7 
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk

PRE DETi

viera DoBiÁŠovÁ: Do školičky,  
do školy kráčať vôbec nebolí
Pri prvých krokoch do školy pomôže deťom aj 
táto zábavná kniha. Sú v  nej veselé básničky, 
maľované čítanie, poviedky, hádanky…

Spoznaj všetko o zvieratkách 
otázky a odpovede
V každej kapitole nájdete rad rozmanitých otá-
zok zo sveta živočíchov a rastlín nášho domova. 
Na konci každej kapitoly sú zrozumiteľne a pod-
robne zodpovedané.

PRE DoSPELÝCH – beletria

Julie KLASSEn: Maliarova dcéra
Sophie zúfalo hľadá východisko zo svojich ťaž-
kostí. Musí sa rozhodnúť medzi manželstvom 
iba „na papieri” alebo tým, že počká na návrat 
svojej prvej lásky. Aké bude jej rozhodnutie?
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6. a 13. október o 19.00 h

František Balog: 
róm z perinky aleBo enter tHe maJority

František Balog, autor, herec a režisér, člen Štátneho divadla 
v Košiciach a spoluzakladateľ divadla Actor v svojej autobiografickej 

one-man show! Kaleidoskop bizardných komických a dojímavých 
príbehov z detstva a dospievania „Sloníčaťa” obdarovaného 
mnohými talentami, vyrozprávaných s vtipom, autoiróniou 
a nezvyčajnou charizmou. Neortodoxná a nezabudnuteľná  

lekcia ako zvládať život.
Vstupné: 5 €

10. a 18. október o 19.00 h

ron HutcHinson: 
mesiac a magnólie

Vynikajúca komédia o zákulisí vzniku „Odviate vetrom”, 
najslávnejšieho filmu všetkých čias. Kedže čas beží a scenárista 

nečítal predlohu, hollywoodsky producent David O. Selznick 
ho zamyká spolu s režisérom vo svojej kancelárii a prinúti ich 

k nadľudskému výkonu… Výborné obsadenie, duchaplný humor, 
briskné dialógy, závratné tempo a neskutočná zábava!

Vstupné: 8 €

22. október o 19.00 h

tony kusHner: 
anJeli v amerike

Len jedno jediné uvedenie! Po prvýkrát na Slovensku a len jediný 
raz - samozrejme v Divadle Kontra - jedna z najdôležitejších hier 

20. storočia. Amerika, polovica 80-tych rokov. Čas spoločenských 
zmien, zúriacej krízy, pandémie AIDS a konzervatívnej vlády Ronalda 

Reagana. Viacvrstvový epický príbeh, v ktorom sa prelínajú témy 
sexuálnej identity, náboženstva, veľkej politiky a ideológie. Hra 
ocenená nejprestížnejšími cenami, o. i. Pulitzer Prize for Drama, 

Tony Award, Evening Standard Award, London Critics' Circle Award 
a Drama Desk Award. Na základe hry vznikol televízny miniseriál 

v réžii Mike’a Nicholsa, v ktorom účinkovali Al Pacino a Meryl Streep 
a tiež opera, ktorú skomponoval Peter Eötvös.

Vstupné: 8 €

23. október o 19.00 h

martin mcDonagH: 
poručík z inisHmore

Jedno z posledných predstavení! Vražedne smiešna komédia 
o írskych teroristoch. Na írskom vidieku zahynie kocúr. Nie hocijaký, 

ale miláčik radikálneho teroristu, ktorý prichádza pomstiť svojho 
obľúbenca… Iba pre divákov, ktorí majú silné nervy!  

Prístupné od 15 rokov.
Vstupné: 8 €

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

DivaDlo
Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

október 2018

o k t ó b e r  2 0 1 8
8. 10. 2018 (pondelok) o 18.00 h  |  Dom kultúry Mier

lenka FilipovÁ & kapela
V rámci koncertného turné 2018 sa novoveským divákom predstaví 

česká speváčka, gitaristka a hudobná skladateľka 
so svojimi hosťami - hráčom na keltskú harfu, akordeón a cajon 

Seanom Barrym a klaviristom Járou Bártom.
Vstupné: 16 €

14. 10. 2018 (nedeľa) o 18.00 h  |  Koncertná sieň Reduty

XXiii. meDzinÁroDný HuDoBný Festival 
musica noBilis

Ľubica VARGICOVÁ soprán, 
Gustáv BELÁČEK basbarytón, Daniel BURANOVSKÝ klavír

Program: W. A. Mozart, J. Haydn, F. Liszt, M. Schneider – Trnavský, 
F. Kafenda, G. Donizetti, G. Verdi, S. Rachmaninov, 

P. I. Čajkovskij, Ch. Gounod, C. Orff
Vstupné: 8 €, deti do 15 rokov ‑ 4 €

20. 10. 2018 (sobota) o 16.00 h  |  Dom kultúry Mier

smeJko a tanculienka: Hip, Hip, HurÁ!
Prinášame vám úplne nové predstavenie, kde sa konečne dozviete,  

ako sa Smejko a Tanculienka spoznali, skamarátili a možno prezradia aj 
oveľa viac v nových pesničkách a rozprávkach. Pobozká Tanculienka žabu 
v rozprávke Žabí princ? Premôže Smejko veľkú špinu Fúľu Bakanú? Kto je 

to Obor Tatroš? Pôjdeme s Klbkom do sveta, zahráme si Človeče, nehnevaj 
sa, uhasíme oheň s pesničkou Bim bam bom, zahráme sa na Slepú babu, 

rozveselíme Tanculienku pesničkou Usmej sa a na záver  
sa rozlúčime Pápá a vrátime sa tam, kde je nám najlepšie - domov.  

Predstavenie je vhodné pre všetkých od 2 rokov.
Predstavenie trvá približne 60 minút.

Vstupné: 9 €

p r i p r a v u j e m e :
12. 11. 2018 (pondelok) o 18.00 h  |  Dom kultúry Mier

pavol Hammel & prÚDy 
tHe Best oF tour 2018

Koncert pri príležitosti životného jubilea legendárneho skladateľa 
a speváka, najväčšie a najznámejšie hity k 50. výročiu vydania 
albumu ZVONKY ZVOŇTE a vyše 50-ročnej existencie skupiny.

Vstupné: 17 €

15. 11. 2018 (štvrtok) o 17.00 h  |  Dom kultúry Mier

miro Jaroš a pesničky pre (ne)poslušnÉ Deti
Program pre deti v rámci TURNÉ 3 k novému albumu.

Vstupné: 10 €

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

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

klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves

5. 10. Varenie a ochutnávka múčnych jedál

12. 10. Vychádzka ku Slovenskému krížu nad Tarčou

 Stretneme sa pri Domove dôchodcov o 9.30 h.

19. 10. Stretnutie členov v klube o 14.00 h 

pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

26. 10. Pozývame vás do ZOO Košice

 Odchod rýchlikom o 8.58 h.

Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na  

Akadémii tretieho veku,
že prvé stretnutie sa uskutoční

8. októbra 2018 o 14.00 h
v učebni na Zimnej 48, Spišská Nová Ves.

Informácie na tel. č.: 0904 677 775
Všetkých vás srdečne pozývam.

Janka Brziaková
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Stále expozície
•	teRRA GotHicA
•	JozeF HANUlA
•	záHRADA UMeNiA

AktUálNe výStAvy
MAĽBoU vANie, SocHoU MRAzí…
(slovenský „sochobraz“)
do 2. 12. 2018
Marko Blažo – Michal Černušák –  
František Demeter – Lucia Dovičáková –  
Rastislav Podhorský – Erik Šille –  
Ján Vasilko – Viktor Frešo – Marek Kvetan –  
Miroslav Trubač – Ján Zelinka –  
Vlasta Žáková
Premiéra výstavy prináša otvorenú konfrontáciu 
rozličných podôb súčasnej maľby a sochy na slo-
venskej scéne v dielach 12-tich umelcov strednej 
generácie, ktorí dnes spolu vytvárajú mozaiku 
slovenského „sochobrazu“.

JUBilANti 2018
do 2. 12. 2018
Andrej Borúth – Vladimír Broniševský –  
Tomáš Cetera – Jozef Fabini – František 
Guldan – Tibor Gurin – Július Jakoby –  
Petr Jedlička – Robo Kočan – Štefan Kovaľ – 
Peter Pollág – Peter Roller – Andrej Rudavský – 
Emil Sedlák
Prezentácia tvorby 14-tich vybraných jubilujúcich 
autorov zo zbierok galérie v rámci projektu 
realizovaného od r. 2012.

zo zBieRky GAlÉRie / BANeRová 
výStAvA do 31. 10. 2018
Banerová výstava vybraných 19-tich diel.

peteR SMik: 
kRABice, kloBÚky & SRDciA
do 31. 10. 2018
Výstava keramických krabíc z fundusu galérie 
a projekt Srdcia jubilanta Petra Smika (50).

pRoGRAMy / DielNe 
pRe veReJNoSŤ
5. 10. 2018, 16.00 – 19.00  |  vstupné: 3 €/osoba
GALERIJNÝ PIATOK
ŽeNy oN liNe 6: 
JeSeNNá kyticA
Tvorba netradičnej kytice jednoduchým viazaním 
a aranžovaním farebných javorových listov  
s použitím ďalších prírodných materiálov.

19. 10. 2018, 9.00 – 14.00  |  vstupné: 4 €/osoba
MetoDický DeŇ
Ďalšie pokračovanie vzdelávacieho programu 
pre učiteľov výtvarnej výchovy z okresu SNV: 
komentovaná prehliadka výstavy Maľbou 
vanie, sochou mrazí… (slovenský, sochobraz) 
a netradičná výtvarná dielňa zameraná na tvorbu 
textilného obrazu technikou nitkografie pod 
vedením odbornej pracovníčky galérie  
Mgr. Zuzany Juháziovej.

24. 10. 2018, 17.00 – 19.00  |  vstup voľný
GALERIJNÁ STREDA
ORBIS PICTUS: ROZHOVORY O UMENÍ
JUBilANti zo zBieRky: emil Sedlák (80) 
& peter pollág (60) & Štefan kovaľ (65)
Prednáška o dielach v zbierke a beseda nielen 
o umení s vybranými jubilujúcimi autormi. Piate 
pokračovanie úspešného projektu s realizáciou 
multižánrového spracovania a naštudovania 
historických udalostí Dolného Spiša, kde sa spája 
história s divadlom, výrazovým a dobovým 
tancom, pouličným umením - žonglérstvom, 
ohňovou show a projekciou.

DetSkÉ pRoGRAMy / 
DielNe pRe Školy 
A oRGANizovANÉ SkUpiNy
Vstupné: žiak/1 €, doprovod zdarma; 
v cene prehliadka výstavy a výtvarný materiál.
Program určený pre MŠ, ZŠ, ZUŠ. Doba trvania: 
cca 60 – 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa 
objednať deň vopred! Odporúčame priniesť 
si vlastný ochranný odev.

Využite Kultúrne poukazy 2018 na platbu 
vzdelávacích programov a tvorivých dielní 
do 12. 11. 2018!

1. – 31. 10. 2018, 9.00 – 16.00
tepANie
Tvorivá dielňa realizovaná k výstave Maľbou vanie, 
Sochou mrazí… (slovenský sochobraz) zameraná 
na netradičnú techniku tepania zahroteným 
kovovým nástrojom do viečka na zaváranie. 
Remeselná technika spracovania mäkkých kovov 
za studena – tepanie tvarov a vzorov do mäkkej 
kovovej podložky, ktoré vytvoria na povrchu 
zaujímavý kovový reliéf.

1. – 31. 10. 2018, 9.00 – 16.00
MÔJ pozDRAv JUBilANtoM
Tvorivá dielňa zameraná na interpretáciu 
diel umelcov na výstave Jubilanti 2018. Žiak 
kombinovanou technikou dotvorí reprodukciu diela 
vybraného autora a vytvorí k nej príbeh.

NoviNky
28. 10. 2018, 13.00 – 16.00 | vstupné: 2 €/osoba
NeDeĽNý kReAtívNy AteliÉR
Vstupné: 1 €/študent, doprovod zdarma.
Doba trvania cca 60 min. Výtvarný materiál v réžii 
galérie. Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, veľkých 
i malých zamerané na rôznorodé výtvarné a reme-
selné techniky. V prípade záujmu je potrebné sa 
vopred nahlásiť.

9. – 11. 10. 2018 a 22. – 24. 10. 2018
ŠpeciálNA poNUkA! pReDNáŠky 
z DeJíN výtvARNÉHo UMeNiA
Vstupné: 1 €/študent, doprovod zdarma.
Program určený pre SŠ. Doba trvania: cca 60 min. 
Cyklické stretnutia alebo samostatné prednášky 
- po dohode s galerijným pedagógom. Potrebné 
vopred dohodnúť deň a hodiny. Súbor odborných 
prednášok z dejín výtvarného umenia koncipovaných 
pre študentov SŠ ako doplnok k výučbe estetiky, 
dejín umenia a výtvarnej výchovy. Prednášky odborne 
vedené galerijným kunsthistorikom PhDr. Vladimírom 
Beskidom primerané veku študenta a doplnené 
názornými obrazovými ukážkami diel.

Bez ČASoveJ HRANice
detský galerijný pas
Balíček na 12 rôznych tematických dielní podľa 
ponuky: 20 €/ks. Pas zahŕňa 2 voľné vstupy pre 
5-člennú rodinu do všetkých galerijných expozícií. 
Pas nie je časovo obmedzený a dá sa využiť počas 
celého roka.

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

otváracie hodiny: 
utorok – piatok 9.00 ‑ 16.30 
nedeľa 11.00 ‑ 16.00 
T.: 053/417 46 21, 0948 882 718 
E‑mail: sekretariat@gus.sk 
FB: Galéria umelcov Spiša, www.gus.sk

UPOZORNENIE  
na Prerušenie  
distribÚcie 
elektriny

Nakoľko v čase uzávierky Informátora neboli 

zverejnené termíny prerušenia distribúcie 

elektriny, aktuálne informácie nájdete 

na portáli eVSD - www.vsds.sk v  časti 

Plánované odstávky.

PohotoVostné služby
voDa a kÚrenie
SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.
POLYTOP SNV, s. r. o.
0905 215 732

porucHa na vereJnom  
osvetlení
BRANTNER NOVA, s. r. o.
0903 628 845
Ing. I. Starinský,  
e-mail: 
ivan.starinsky@brantner.com

tepelnÉ HospoDÁrstvo mesta
EMKOBEL, a. s. 
dispečing: 0917 949 656, 
e-mail: tu@emkobel.sk

Výťahy • Voda, ÚK • eleKtro
BYTOVÉ DRUŽSTVO
dispečing: 053/416 65 04, 
mob. 0905 499 881
Plynové zariadenia:
nepárne týždne - 0905 534 800; 
párne týždne - 0905 241 080
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pozvÁnkY

6. 10. 2018 (sobota)  |  Košiarny briežok

od 13.00 do 16.00 h

ŠARKANIA SHOW
Program:

13.00 – 13.30 h prezentácia

13.30 – 15.30 h – súťaž v súťažných kategóriách

1. SÚŤAŽ VO VýTVARNEJ ZRUČNOSTI

2. sÚťaž V technike letu

15.30 – 16.00 h - vyhodnotenie

Súťažné kategórie:

MŠ, ZŠ 1. - 4. roč., ZŠ 5. - 9. roč., SŠ, rodičia

Hodnotí sa vlastnoručne zhotovený  

a výtvarne upravený šarkan. Zakúpený šarkan  

sa hodnotí len v technike a v dĺžke letu.

Info: Klaudia Bigošová, Katarína Štrauchová

PRIPRAVUJEME:

Okresné kolo v bedmintone
chlapcov a dievčat SŠ

Okresné kolo vo florbale
chlapcov a dievčat SŠ

Info: Zuzana Košová

Informácie nájdete na www.cvcadam.sk

OKTÓBER 2018

Hutnícka 18, cvcsnv@azet.sk 
www.cvcadam.sk

uvádza

to je ohromné,
miláčik

komédia
5. 10. 2018 o 19.00 h

v podkroví Domu Matice slovenskej, 
Zimná 68, vstupné: 3 eur. 

Rezervácie: divadlonaopatkoch@gmail.com
0904 254 930

o k t ó b e r  2 0 1 8

13. 9. ‑ 21. 12.  |  Kaštieľ, výstava
JÁn zoričÁk - posol svetla

6. 10. (sobota) o 19.00 h  |  Spoločenská sála
silnÉ reči

Stand-up comedy show
Účinkujú: Jakub Lužina, Martin Hatala, 

Docent, Jakub Gulík Vstupné: 12 €

16. 10. (utorok) o 19.00 h  |  Rím.-kat. kostol 
Povýšenia sv. Kríža

XXiii. meDzinÁroDný HuDoBný 
Festival musica noBilis 

Účinkujú: MUCHA QUARTET - Juraj Tomka 
I. husle, Jozef Ostrolúcky II. husle, Veronika 

Kubešová viola, Pavol Mucha kontrabas 
Vstupné: 2 €

26. 10. (piatok) o 17.00 h  |  Kaštieľ, Krst knihy
ela a JeJ kĽÚče k zÁzrakom

TVORíš svoje sny aj skutočnosť
Autorka knihy: Zuzana Almáši Koreňová. Krstný 

otec: Ján Gáll. Ilustrátorka: Iveta Košíková

26. 10. (piatok) o 19.00 h  |  Spoločenská sála
škola tanca

Učiť sa bude zarabjany z Olcnavy a tance 
Rómov z Petrovian. Doprevádza ĽH Magura 

z Kežmarku. Lektori: Alfréd Lincke s partnerkou 
a tance Rómov z Petrovian

p r i p r a v u j e m e :
14. 11. (streda) o 10.00 a 17.00 h  

Spoločenská sála KD
Dano HeriBan - čosi ÚsmevnÉ

Koncert pre deti

24. 11. (sobota) o 19.00 h  |  Spoločenská sála
katarínska zÁBava 

Hrá ĽH STANA BALÁŽA
Vstupné: 10 €

www.okcsmizany.sk

11. október (št) o 18.00 h 
Na vrchárskom chodníku, kultúrny 

večer so žiarislavom, počas ktorého vám 
predstaví, svoju novú knihu z prostredia 
novolazníckého - ide o knihu príbehov 

s veršami, ktoré sa stali piesňami.

13. október (so) o 18.00 h 
Kinedok: Prijímanie. Dokument ocenený 

Európskou filmovou cenou za r. 2017 
zobrazuje príbeh štrnásťročnej Oli, ktorá 

sa stará o svojho autistického brata 
a pasívneho otca. Bude oslava 1. svätého 
prijímania jej súrodenca udalosťou, ktorá 

rodinu spojí? (PL, 2016, 72 min.)

18. október (št) o 19.00 h 
eniesa alebo san ako už tradičná 

hudobná hostka čajovne príde predstaviť 
a zahrať svoj najnovší album Meet 

Blue Animal, ktorý nahrala v spolupráci 
s Pavlom Jeňom. Koncert s výnimočnou 

atmosférou a originálnou gitarovou 
hudbou.

20. október (so) o 18.00 h 
Kino Fest Anča: Najzábavnejšie 
animované filmy. Už po druhýkrát 

prinášame na Spiš to najlepšie 
a najčerstvejšie zo svetovej animovanej 
tvorby. Príďte sa pobaviť na krátkych 
filmoch a spoznajte odvážne grafické 

experimenty na veľkom plátne.  
Každý mesiac iný výber filmov.  

Dobrovoľné vstupné.

31. október (so) o 18.00 h 
Kinedok: Funne: dievčatá, ktoré 

snívali o mori. Dôchodkyne zo severu 
Talianska sa chcú vybrať k moru, ktoré 

nikdy nevideli. Ako na to zohnať peniaze? 
Nafotia kalendár ako modelky!  

(HR, 2016, 80 min.)

Letná 63
SNV

…Už pole, strom a všechny krásy ukládají 
se jako k spánku, už první víno v sudech 
kvasí a stává se z něj ryzí zlato. A život 

přece stojí za to! (Jaroslav Seifert)
dom i Miestny odbor Matice 

slovenskej v Spišskej Novej Vsi

pozývajú na stretnutie s poéziou 
nositeľa Nobelovej ceny

JAROSLAVA SEIFERTA
22. 10. 2018 o 15.00 h 
v dome MS, Zimná 68

Realizované pri príležitosti 100. výročia 
vzniku Československej republiky.

Keď zabehnete na Slovensko, pane, 
a pozdravíte si náš ľud, nuž ohmatajte 

nielen jeho dlane a mreže, v ktoré búcha 
odhodlane, ale aj jeho srdca kľud, 
tú jeho vieru dospelú a sladkú…

(Gorazd Zvonický)

Miestny odbor Matice slovenskej, 
Spišská knižnica, dS Hviezdoslav 

a Gymnázium, Školská ulica

pozývajú pri príležitosti 
105. výročia narodenia na

STRETNUTIE S POéZIOU 
GORAZdA ZVONICKéHO

15. 10. 2018 o 15.30 h 
v Spišskej knižnici, Letná 28

Realizované s finančnou podporou 
mesta Spišská Nová Ves.
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4. 10. (štvrtok) o 19.00 h
23. 10. utorok o 19.00 h
MATJAŽ ZUPANČIČ: v predstavení sa fajčí

MANŽELSKÉ HRy
Každá palica má dva konce – aj palica manželskej nevery. Od 16 rokov. 90 min.

5. 10. (piatok) o 19.00 h 80. repríza
JOZEF MOKOŠ:

JáNOŠíK ALEBO PRAvdA JE LEN JEdNA
Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina 
a národná legenda. 120 min.

7. 10. (nedeľa) o 16.00 h
LADISLAV FARKAŠ:

TRI PRASIATKA A vLK
Rozprávka o troch prasiatkach nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. 60 min.

8. 10. (pondelok) o 10.00 h
27. 10. (sobota) o 19.00 h
JÁN KALINČIAK/ VLADIMÍR HURBAN VLADIMÍROV:

REŠTAvRáCIA v predstavení sa fajčí
Brilantná komédia o tom, že aj vo voľbách na konci bič plieska. Od 15 rokov. 120 min.

26. 10. (piatok) o 19.00 h
MICHAL BABIAK:

AŽ TRI v TAŇCU NA vIdERMAŇCU
Ľúbostný trojuholník zo Sepešoviec poprepletaný humornými dialógmi v spiš-
skom nárečí s prekvapivým koncom. Od 16 rokov. 120 min.

28. 10. (nedeľa) o 16.00 h
PETER PALIK:

KRáSKA A NETvOR
Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary. Od 6 rokov. 70 min.

Štúdio Sd

3. 10. (streda) o 19.00 h
ANTOn PAVLOVIČ Čechov:

UJO váŇA (A Tí dRUHí)
Komické príbehy ľudí, ktorí sa spovedajú zo svojich nenaplnených túžob. 90 min.

ZMENA PROGRAMU VyHRAdENÁ!

Predpredaj a rezervácie vstupeniek online: spisskedivadlo.sk

Informácie o predstaveniach: 053/417 32 75, 053/417 32 71, 0903 613 259, 
0948 194 643 alebo e-mailom na prevadzka@spisskedivadlo.sk

Festival divadelný Spiš 2018
17. 10. (streda) o 19.00 h, Slovenské vojvodinské divadlo Báčsky Petrovec
MARTIN MCDONAGH:

KRáSAvICA Z LEENANE v predstavení sa fajčí
V predstavení sa používajú vulgarizmy. Divadelný thriller, ktorý hovorí o živote 
na dedine, o strachu zo samoty a nedostatku lásky… Od 15 rokov. 90 min.

18. 10. (štvrtok) o 19.00 h, divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen
VINKO MÖDERNDORFER:

dREXLEROvCI v predstavení sa fajčí
Výborná čierna komédia s originálnou zápletkou a svojráznou mamou. Od 15 
rokov. 130 min.

19. 10. (piatok) o 19.00 h, divadlo Andreja Bagara Nitra
ARNOŠT GOLDFLAM:

dáMSKA ŠATŇA
Skvelá komédia, ktorá odhaľuje tajomné zákulisie divadelnej dámskej šatne. 
Od 15 rokov. 105 min.

20. 10. (sobota) o 19.00 h, divadlo Jána Palárika Trnava
CRISTINA CLEMENTE:

ROdINNÝ PARLAMENT
Originálna a inteligentná komédia o tom, ako sa v rodine môže presadiť parla-
mentná demokracia. 90 min.

21. 10. (nedeľa) o 19.00 h, Štátne divadlo Košice
JAKUB NVOTA:

AKO BONNIE A CLydE
Súčasná hra o jednej generácii, ktorá si chcela ukradnúť svoj sen o šťastí. 135 min.

22. 10. (pondelok) o 19.00 h, Slovenské komorné divadlo Martin
DAVID GIESELMANN:

FÓBIE
Groteskný príbeh o pripravovanom sobáši dvoch ľudí, ktorí sa možno už ani 
nemajú radi. Od 15 rokov. 90 min.

24. 10. (streda) o 19.00 h, divadlo Alexandra duchnoviča Prešov
BOŽENA SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA / ONDREJ ŠULAJ:

ŤAPáKOvCI
Humorný príbeh o tom, ako sa oslobodiť od nánosov minulosti v prospech 
budúcnosti. 120 min.

Štúdio Sd

19. 10. (piatok) o 17.00 h, Slovenské divadlo Vertigo Budapešť
ALEXANDER GEĽMAN:

LAvIČKA v predstavení sa fajčí
Úsmevná komédia o stratenej a nájdenej láske. Predstavenie sa hrá v sloven-
čine. Od 12 rokov. 60 min.

Experimentálna scéna Koncertnej sieni Reduty 21. 10., 22. 10., 23. 10. 
a 24. 10. 2018, predstavenia o 17.00 h sú ešte v rokovaní. Tituly oznámi-
me na webovej stránke divadla a špecializovanom plagáte k festivalu.

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

3. 10. (streda)  |  Turistická vychádzka Popradské pleso
Odchod vlakom o 7.05 do Štrby, ved. L. Lučivjanský

9. 10. (utorok)  |  „Vlakom poznaj Slovensko“ Budatínsky hrad v Žiline
Rýchlik o 7.05 h (späť do SNV, odchod zo Žiliny o 14.38 h), ved. M. Ivanovová

17. 10. (streda)  |  Levoča ‑ Levočská dolina

AS o 7.45 h, ved. L. Lučivjanský

26. 10. (piatok)  |  Spoločenské posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Hotel Preveza o 16.00 h

Poplatok: 12 € (prípitok, večera, káva, zákusok, hudba)
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FiLMovÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúka-
me vám možnosť zakúpiť si nový člen-
ský preukaz, ktorý platí celý rok 2018 na 
celom Slovensku. Cena je 5 € a na každý 
klubový film je zľava. Vstup pre divákov, 
ktorí nie sú členmi FK, je neobmedze-
ný. Tešíme sa na stretnutie s vami každý 
utorok pri dobrom filme v Kine Mier.

PRoGRAM A vSTUPEnKy 
nájdete aj online na 
www.mkc.snv.sk
PRoJEKT 100 – 2018
FiLMovÁ PREHLiADKA,  
KToRÁ KULTivUJE DivÁKA  
oD ZAČiATKU SEPTEMBRA  
Do novEMBRA
Už 23. ročník edukatívnej putovnej 
filmovej prehliadky prinesie ďalší výber 
desiatich kinematografických diel, ktoré 
formujú dejiny svetového filmu.

2. 10. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
MoULin RoUGE
Hrajú: Nicole Kidman, Ewan McGregor. 
Austrália, 127 min., titulky, MP‑15.

9. 10. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
niCo
Tal., Bel., 93 min., titulky, MP‑15.

16. 10. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
TiEŇ JAGUÁRA
SR, 67 min., MP‑12.

BE2CAn 5 Štvrtý ročník prehliadky 
filmov zo špičkových medzinárodných 
filmových festivalov umožní divákom 
uvidieť víťazné filmy premietané na fes-
tivaloch v Berlíne, Benátkach a Cannes.
1. 10. o 19.00, vstupné: 4 €
3 Dni v QUiBERonE
Dráma, Nem., Rak., Fra., 2018, Nem-
čina / francúzština / angličtina, české 
titulky, 115 min., MP 15.
3. 10. o 19.00, vstupné: 4 €
MoDLiTBA
Francúzsko,107, titulky, MP‑15.
10. 10. o 17.00, vstupné: 4,00 €
LÁSKA MEDZi REGÁLMi
Nem., 124 min., titulky, MP‑15.
MESiAC ÚCTy K STARŠÍM  
AKCiA PRE DôCHoDCov
4. 10. o 17.00, vstupné: 3 €
oByČAJnÁ TvÁR
USA, 113 min., dráma, titulky, MP‑ 7.
4. 10. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
5. 10. o 19.30, vstupné: 6 € / 5,50 €, 3d
vEnoM
USA, akčný scifi thriller, titulky, 
105 min., MP‑15.
RoZPRÁvKA - SLovEnSKÝ DABinG
6. – 7. 10. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
PiADinôžKA
6. – 7. 10. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
ZRoDiLA SA HviEZDA
USA, hud. dráma, 136 min., tit., MP‑12.
8. 10. o 18.00, vstupné: 16 €
KonCERT LEnKA FiLiPovÁ
XXvi. MEDZinÁRoDnÝ FESTivAL 
HoRSKÝCH FiLMov PoPRAD
vstupné: 4,50 €,  
študenti, dôchodcovia: 4 €
10. – 14. 10. o 19.00
PRoJEKCiA vÍťAZnÝCH FiLMov
11. 10. o 18.00 - 19.00

AnTARKTÍDA EXPEDÍCiA SEvEn 
viRGin SUMMiTS - MiCHAL 
SABovČÍK
beseda spojená s premietaním
RoDinnÝ FiLM – ČESKÝ DABinG
12. 10. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
TAJoMSTvo DoMU S HoDinAMi
USA, 104 min., rodinný fantasy film 
s českým dabingom, MP‑12.
RoZPRÁvKA - SLovEnSKÝ DABinG
13. – 14. 10. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
PRinCEZnÁ A DRÁČiK
Rus., anim. rod. komédia, 75 min., MP.

15. 10. o 19. 00, vstupné: 5 € / 4,50 €
PRvÝ ČLovEK
USA, 138 min., dráma titulky, MP‑12.
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHo FiLMU
17. 10. o 19.00, vstupné: 4 €
PABLo ESCoBAR 
nEnÁviDEnÝ A MiLovAnÝ
Špa., čes. tit., thriller/dráma/životopis-
ný, 123 min., MP‑15.

18. 10. o 19. 00, vstupné: 5 € / 4,50 €
PRvÝ ČLovEK
RoDinnÝ FiLM – ČESKÝ DABinG
19. 10. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
TAJoMSTvo DoMU S HoDinAMi

19. 10. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
HALLoWEEn
USA, titulky, horor, 109 min., MP‑15.

20. 10. o 16.00, vstupné: 9 €
SMEJKo A TAnCULiEnKA:  
HiP, HiP, HURÁ

20. – 21. 10. o 19.00
SEREniTy: TiCHo PRED BÚRKoU
USA, české titulky, 120 min., MP‑15.
RoZPRÁvKA - SLovEnSKÝ DABinG
21. 10. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
PRinCEZnÁ A DRÁČiK

22. 10. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
ToMAn
ČR, 107 min., MP‑15.
23. – 24. 10. 
Kino MiER nEPREMiETA. 
PoDUJATiE DETi MESTU
25. – 26. 10. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
JoHny EnGLiSH ZnovA ZASAHUJE
VB, Fra., USA, 88 min., čes. dabing, MP‑12.
RoZPRÁvKA PRE ŠKoLSKé KLUBy  
AJ PRE vEREJnoSť
26. 10. o 14.00, vstupné: 3 €
PAT & MAT ZnovU v AKCii
26. 10. o 19.00, vstupné: 5 € /4,50 €
HALLoWEEn
RoZPRÁvKA
27. – 29. 10. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
KEĎ DRAKA BoLÍ HLAvA
SR, 95 min., MP.
27. – 29. 10. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
JoHny EnGLiSH ZnovA ZASAHUJE
FiLMovÝ KLUB
30. 10. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
vLASy
USA, Nem., čes. titulky, 121 min.
PRÁZDninové PREMiETAniE
31. 10. o 10.00, vstupné: 4,50 €
PRinCEZnÁ A DRÁČiK
RoZPRÁvKA
31. 10. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
KEĎ DRAKA BoLÍ HLAvA
31. 10. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
JoHny EnGLiSH ZnovA ZASAHUJE
ZMEnA PRoGRAMU vyHRADEnÁ!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia 
Kina MIER finančne podporil

facebook.com/kino.Mier.snv

plÁn premiÉr

4. 10.
Venom

Zrodila sa hviezda
Domestik

11. 10.
Prvý človek

Tajomstvo domu s hodinami
Zlé časy v El Royale 
Princezná a dráčik

18. 10.
Serenity: Ticho pred búrkou

Mars
Hallowen

Toman

25. 10.
Kapela

Johnny English znova zasahuje 
Keď draka bolí hlava

The Rocky Horror Picture Show

FEBRuáR 2018
  Program Spišského osvetového strediska

13. 2. 2018 o 16.30 h
liQuiD acrylic

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

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

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

štetec verzus oBJektív
Výstava 80 fotografií a 32 výtvarných diel z plenérov, ktoré sa uskutočnili v septembri 2017. 

Vstup voľný.
20. 2. – 20. 3. 2018

vesmír očami Detí
Vernisáž s odovzdaním cien - 20. 2. o 10.00 h. Regionálna výtvarná súťažná výstava  

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

cineama
Regionálna súťažná prehliadka neprofesionálnej filmovej tvorby. Vstup voľný.

októBER 2018
5. 10. 2018 o 16.30 h  |  Spišské osvetové stredisko  |  vstup voľný

okamiHy
Vernisáž fotografií Štefana Kekelyho a Františka Krajňáka pri príležitosti ich životných jubileí

17. 10. 2018 o 19.00 h  |  eLAra kaviareň, Letná 34 
weklaDy

Projekt weKLADY - prepojenie výtvarného umenia s obchodnými priestormi a maľovanie obrazov, 
ktoré budú akýmsi abstraktným odrazom presklených výkladov do ulice. Výstava weKLADY  

post-gallery potrvá do 17. 11. 2018 vo vybraných výkladoch námestia Spišská Nová Ves.

23. 10. 2018 o 16.30 h  |  Spišské osvetové stredisko  |  Účastnícky poplatok: 5 €/osoba
maĽBa na sklo

Ponúkame ďalšiu možnosť vzdelávania v projekte Homo Universalis vo výtvarnej oblasti (maľovanie 
vitrážovými farbami na sklo). Lektorka: Zdenka Koštialová. Info: osveta6@osvetasnv.sk. Max. 10 osôb.

31. 10. 2018 o 16.30 h  |  Spišské osvetové stredisko  |  Účastnícky poplatok: 2 €/osoba
FotograFia zBlízka

Seminár pre neprofesionálnych fotografov je súčasťou projektu Homo Universalis. Účastníkov bude 
sprevádzať svetom fotografie lektorka Mgr. Michaela Eliáš. Možnosť prekonzultovať svoje fotografie.

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

e‑mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, 053/442 52 50, Zimná 47, Spišská Nová Ves
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Multifunkčné energetické a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

053/429 7546, banicke.centrum.snv@gmail.com, 
dana.rosova@gmail.com, 0911 849 131

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

Akceptujeme kultúrne poukazy.
Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h 

Prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00 h 
voľný vstup.

Na vernisáže a prednášky v popoludňajších 
hodinách vstup voľný.

S t á l e  v ý s t a v y
• História banÍctva na spiŠi

• zbierka nerastov
viac ako 1 300 kusov vzoriek zo Slovenska, 

Čiech a 23 krajín sveta
• odkrYtÁ krÁsa v kameni  

v tvorbe tibora Gurina
V ý s t a v y

3. 10. – 31. 12. 2018
František žoldák

zÁtiŠia a krajinkY 
Výstava výtvarných diel pri príležitosti 

autorovho jubilea.

predĺžené do 31. 10. 2018
Život medzi nebom a pekLom

Staré banské diela a prírodné zaujímavosti 
sveta vo fotografii Miloša Greisela

P r e d n á š k a

16. 10. 2018 o 16.00 h
india, ako ju nepoznÁme

Prednášajúci: RNDr. Slavomír Daniel  
a Ing. Boris Bartalský

K životu patrí nielen chlieb, peniaze, 
zisk a úžitok, ale aj krása a radosť, 

vďačnosť k predkom a úcta 
k starožitnostiam. (Ján Kollár)

Okresná organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska,  

Dom a MO MS v Spišskej Novej Vsi
pozývajú zaspomínať si pri 

príležitosti 100. výročia založenia

ČESKOSLOVENSKEJ 
rePubliky

25. 10. 2018 o 9.00 h 
v dome Matice slovenskej,  

Zimná 68

Realizované v spolupráci 
s Múzeom Spiša.

20.10.2018 
 

OD 16.00 HOD. 

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

16.00 – 16.50  

DIVADELNÁ HRA 
„POLEPETKO“ 

 

16.00 – 18.00 

SÚŤAŽE DRAČEJ STOPY 
VYDLÁBAVANIE TEKVÍC

17.30 –
 
17.40 

VYSTÚPENIE ŽIAKOV 
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ 

ŠKOLY 

18.00 – 18.15 

LOSOVANIE TOMBOLOVÝCH 
LÍSTKOV 

18.15 

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD  
PO ZOO

 

STRAŠIDELNÁ NOC V ZOO  

 
Každý, kto príde v strašidelnom 

kostýme,  
s  tekvicou na vydlabávanie  

alebo s  lampiónom, 
bude mať vstup do ZOO  

od 16.00 hod. voľný. 

helicopter boogie

12. – 14. 
október
drOpZONe SpIšSká NOVá VeS

www.helIcOpterBOOgIe.eu
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Kompletný program a všetky informácie nájdete: 
Materske centrum ‑ DIETKA – Spisska Nova Ves a na oficiálnej web stránke mesta

HERŇA DiETKA
Utorok (anglicky) 9.00 - 12.00 
a štvrtok (nemecky) 9.00 - 12.00 
piatok 16.00 - 17.30 
Príspevok: 1,50 €/rodina

oDBoRné  
vyŠETREniE ZRAKU
15. 10. o 9.00 h Centrum špeciálno‑
pedagogického poradenstva Spojenej 
školy internátnej v Levoči ponúka 
bezplatne pre deti vo veku od 0 ‑ 6 r. 
orientačné vyšetrenia zraku.  
Vyšetrenie vykoná a na otázky  
zodpovie MUDr. Gibalová.  
Prihlášky min. deň vopred,  
t. č. 0903 493 922,  
kapacity priestorov obmedzené.

ZAHRAJME SA S JESEŇoU
21. 10. o 16.00 h 
Tematické maľovanie na tvár,  
zábavné hry a tancovačka. 
Prihlášky min. deň vopred, 
t. č. 0903 493 922
príspevok: 3 €/dieťa

KURZ noSEniA DETÍ A viAZAniA 
BAByŠATiEK i (ZÁKLADnÝ) 
16. 10. o 15.30 h
Babyšatku požičiame, 
príp. poradíme pri výbere.
Prihlášku a info: Mgr. B. Vajová 
t. č. 0948 480 510 
poplatok: 12 €/rodina

STRETnUTiE PoDPoRnEJ 
SKUPiny noSiACiCH RoDiČov
1. - 7. 10. 2018 Medzinárodný  
týždeň nosenia detí
pondelok 1. 10.: Sprievod nosiacich 
rodičov, zraz pred Levočskou bránou 
o 9.30 h + piknik v mestskom parku 
a súťaž o zaujímavé ceny. V prípade 
nepriaznivého počasia náhradný progam. 
Viac informácií na Fb: Nosíme deti  
na Spiši
streda 3. 10.: workshop v MC Dietka 
o 10.00 h: Ergonomický nosič ‑ praktický 
pomocník: testovanie rôznych typov  
a značiek, praktické rady.
piatok 5. 10.: Stretnutie nosiacich 
rodičov v MC Dietka o 9.30 h: Ako sa 
obliekať a nosiť v zime. 
3. a 5. 10. príspevok 3 €, prihlášky 
najneskôr deň vopred SMS na  
t. č. 0910 554 177, 0944 34 88 36
pondelok 22. 10. o 9.30 h: stretnutie 
rodičov nosiacich svoje ratolesti v šatkách 
a ergonomických nosičoch. Prihlášku 
najneskôr deň vopred na vyššie uvedené 
t. č. príspevok: 3 €/osoba

STRETnUTiE PoDPoRnEJ 
SKUPiny DoJČiACiCH MATiEK  
A TEHULiEK
19. 10. o 9.00 h
Prihlášky najneskôr deň vopred na  
t. č. 0948 040 203 sms. 
príspevok: 3 €/osoba

ADAPTAČné DoPoLUDniE
v stredy od 8.30 do 12.00 h
Dopoludňajší pobyt bez prítomnosti 
rodičov s 2 pracovníčkami, tvorba, 
hry, spev a tanec, pitný režim a ovocie 
zabezpečené. Mamky, zabaľte im desiatu. 
Prihlášky min. deň vopred  
na t. č. 0903 493 922
príspevok: 7 €/ dieťa

oBJAvUJEME RÚČKAMi
Vždy v stredu o 16.30 h všetko 
zaujímavé, čo by ste deťom doma 
nedovolili. Farby, plastelína, pena, 
dokonca aj blato. Určené pre deti  
do 3 rokov. Prihlášku: min. deň vopred  
na t. č. 0902 225 798
príspevok: 4 €/dieťa

JA Si vySKoČÍM, JA Si 
PoSKoČÍM A AJ SA ZAToČÍM
Každý štvrtok o 16.30 h popoludnie plné 
hudby a tanca určené pre deti do 6 rokov. 
Prihlášku: min. deň vopred,  
t. č. 0917 618 368
prispevok: 4 €/dieťa

TvoRivé DiELnE  
PRE DETi 4+
Utorok 9. a 23. 10. od 17.00 do 18.45 h  
Umelecký krúžok pre deti od 4 rokov bez 
účasti rodičov pod vedením Mgr. Art. 
Amálky. Svoj záujem o pravidelnú účasť 
nahlasujte na  t. č. 0908 269 914. 
príspevok: 5 €/ dieťa

CviČEniE TABATA
V pondelky o 17.00 cvičenie pre mamky 
s účasťou detičiek. Prihlasovanie sms 
najneskôr deň vopred  
na t. č. 0915 937 167
príspevok: 4 €/osobu (mamku)

PoDvEČER PRE MAMKU
Piatky od 18.00 h relax pri maľovaní, 
arteterapia, tvorenie maličkostí (ručné 
práce) Prihlášku min. deň vopred  
na  t. č. 0903 493 922
príspevok: 3 €/osobu (mamku)

STRÁžEniE DETÍ
Info na t. č. 0903 493 922

DETSKÁ nARoDEninovÁ 
oSLAvA (SoBoTA, nEDEľA)
Objednávky: 0903 493 922
príspevok: 10 €/2 hod. (možnosť 
doobjednania animátorských aktivít, 
maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

PoRADEnSTvo PRi DoJČEnÍ
PhDr. J. Novotná ‑ 0902 221 295, 
A. Ogurčáková ‑ 0903 740 739, 
S. Pramuková ‑ 0948 040 203

PoRADEnSTvo 
v noSEnÍ DETÍ 
Mgr. B. Vajová ‑ 0948 480 510 
alebo barbora.vajova@gmail.com,  
MUDr. V. Smiková ‑ 0910 554 177  
alebo veronika.smikova01@gmail.com

PRoGRAM MATERSKéHo
CEnTRA DiETKA

w
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prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, šafárikovo nám. 3

Posledná spoločná 
jazda sezóny 2018  

na Spiši 

13. 10. 2018
10:00 - 11:30 - Zraz pred Redutou

11:30 - 14:30 - SpoloCná jazda
14:30 - ObCerstvenie a tombola

pred Redutou v SNV

joGa v dennom Živote
www.jogavdennomzivote.sk

pozývame vÁs na kurzY joGY 2018/2019
Jogacentrum Spišská Nová Ves, Letná 55 

Cvičenia sú na poschodí vľavo. Info: 0907 477 955, e-mail: jvdz.snv@centrum.sk
deň čas zameranie kontakt
po  9.00 - 10.00  Joga pre seniorov 0904 232 392

16.30 - 18.00 Joga na posilnenie vitality 0904 232 392
18.00 - 19.30 Joga pre začiatočníkov 0907 477 955

ut 16.30 - 18.00 Joga pre začiatočníkov a  mierne pokročilých 0948 519 292
18.15 - 19.45 Joga ‑ sila tela a duše 0948 519 292

st 9.00 - 10.00 Joga pre seniorov ‑ pokročilí 0905 236 248
10.15 - 11.15 Joga pre seniorov ‑ začiatočníci, mierne pokročilí 0905 236 248
16.30 - 17.30 detská joga (od 1. 10.) 0949 604 723
17.30 - 19.00 Joga pre pokročilých (od 1. 10.) 0949 604 723

št 16.30 - 18.00 Joga pre začiatočníkov a mierne pokročilých 0903 605 696
18.00 - 19.30 Joga pre začiatočníkov a proti bolestiam chrbta 0949 266 517

pi 9.00 - 10.00 Joga pre seniorov ‑ pokročilí 0905 236 248
10.15 - 11.15 Joga pre seniorov ‑ začiatočníci, mierne pokročilí 0905 236 248

Kultúrny dom, Smižany
deň čas zameranie kontakt
po 18.00 - 19.30 Joga pre začiatočníkov 0910 224 447
st 18.00 - 19.30 Joga pre mierne pokročilých 0910 224 447
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Šport

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves

krytÁ plavÁreň T.: 053/416 63 53

20. ‑ 21. 10. 2018 13.00 - 20.30 Plavecké preteky Pre verejnosť 
ZATVORENé

Krytá plaváreň otvorená podľa nasledovného rozpisu:

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

sauna a ceragem T.: 053/416 63 54

SAUNA 1 SAUNA 2 CERAGEM
pondelok sanitár sanitár sanitár
utorok 14.00 - 20.00 M 14.00 - 20.00 Ž 13.00 - 19.00
streda 14.00 - 20.00 Ž 14.00 - 20.00 M 13.00 - 19.00
štvrtok 14.00 - 20.00 M 14.00 - 20.00 Ž 13.00 - 19.00
piatok 14.00 - 20.00 Ž 14.00 - 20.00 M 13.00 - 19.00

sobota
7.30 - 12.00 M 7.30 - 12.00 Ž

8.00 - 19.00
13.00 - 19.00 Ž 13.00 - 19.00 M

nedeľa
7.30 - 12.00 M 7.30 - 12.00 Ž

8.00 - 19.00
13.00 - 19.00 Ž 13.00 - 19.00 M

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

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

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

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

Cenník 
prenájmu

Športová 
príprava

pondelok - piatok
7.00 - 14.00 14 €/hod

14.00 - 22.00 28 €/hod
sobota - nedeľa 8.00 - 20.00 28 €/hod

Podujatie nešportového charakteru 780 €/deň

6. 10. sobota

11.00 ŠBK Sp. Nová Ves ‑ Poprad,  
basketbal, kadetky

14.00 young Arrows ‑ Košice, florbal, dorast

18.00 BK04 Sp. Nová Ves ‑ Svit,  
basketbal, extraliga muži

7. 10. nedeľa
12.30 young Arrows ‑ Žltý sneh, florbal, starší žiaci

15.00 young Arrows ‑ Záhorská Bystrica, 
florbal, extraliga muži

13. 10. sobota

8.30 BK04 Sp. Nová Ves ‑ Košice,  
basketbal, starší žiaci

11.00 ŠBK Sp. Nová Ves ‑ young Angels Košice, 
basketbal, juniorky

14.00 young Arrows ‑ Žilina, florbal, extraliga muži

18.00 BK04 Sp. Nová Ves ‑ Žilina, 
basketbal, extraliga muži

14. 10. nedeľa
9.00 ŠBK Sp. Nová Ves ‑ Ružomberok,  

basketbal, staršie žiačky

11.30 BK04 Sp. Nová Ves ‑ Michalovce,  
basketbal, starší žiaci

20. 10. sobota

9.00 BK04 Sp. Nová Ves ‑ Žiar nad Hronom,  
basketbal, kadeti

12.00 Vk sp. nová Ves - brusno, volejbal, juniorky

18.00 BK04 Sp. Nová Ves ‑ Handlová, 
basketbal, extraliga muži

21. 10. nedeľa 10.00 BK04 Sp. Nová Ves ‑ Prievidza, basketbal, kadeti

27. 10. sobota
14.30 BK04 Sp. Nová Ves ‑ Nitra, basketbal, juniori

18.00 BK04 Sp. Nová Ves ‑ Komárno,  
basketbal, extraliga muži

28. 10. nedeľa
9.30 BK04 Sp. Nová Ves ‑ Karlovka, basketbal, juniori

12.00 ŠBK Sp. Nová Ves ‑ Bardejov,  
basketbal, juniorky

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
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/hod

Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.

6. 10. sobota
14.30 Fk snV - Prešov b, Tipos, 3. liga Východ
13.00 FK SNV B ‑ Letanovce, žiaci U15, 6. liga 

7. 10. nedeľa 10.00/12.00 FK SNV ‑ Bardejov, U15 a U14, 
I. liga starší a mladši žiaci

12. 10. piatok 14.00/15.15 FK SNV ‑ Košice Barca,  
Prípravka SFZ U11 a U10

14. 10. nedeľa

10.00 FK SNV ‑ Poprad, 2. liga ženy

10.00/11.30 Fk snV - snina,  
I. liga mladších žiakov U13 a U12

10.30 Fk snV - stropkov, 2. liga žiačky U15

20. 10. sobota
13.00 FK SNV B ‑ Jamník, žiaci U15, 6. liga 
14.00 FK SNV ‑ Giraltovce, Tipos, 3. liga Východ

21. 10. nedeľa 10.00/12.00 FK SNV ‑ Michalovce, U15 a U14, 
I. liga starší a mladši žiaci

26. 10. piatok 14.00/15.15 FK SNV ‑ Michalovce, Prípravka SFZ U11 a U10

28. 10. nedeľa
10.00/11.30 Fk snV - stropkov,  

I. liga mladších žiakov U13 a U12
10.30 FK SNV ‑ Humenné, 2. liga žiačky U15

kolkÁreň T.: 0907 428 935
Cenník prenájmu: 16 €/hod./4 dráhy

13. 10. sobota 
11.00 TJ Tatran SNV A ‑ Podbrezová, extraliga muži
15.00 TJ Tatran SNV B ‑ Podbrezová, 1. liga východ

21. 10. nedeľa 10.00 TJ Tatran SNV ‑ Vrútky, dorastenecká liga

27. 10. sobota 
11.00 TJ Tatran SNV A ‑ Vrútky, extraliga muži
15.00 TJ Tatran SNV B ‑ Sučany, 1. liga východ

tenisovÉ kurty T.: 0903 403 459 ‑ rezervácie

Otváracie hod.: pondelok - nedeľa 9.00 - 21.00

Cenník vstupu: Verejnosť
9.00 - 14.00 4 €/hod./kurt

14.00 - 21.00 6 €/hod./kurt

zimný štaDión T.: 053/446 10 86
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
Rozpis verejného korčuľovania má len informatívny charakter, môže byť 
zmenený z dôvodu konania hokejového zápasu!
Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis)

2. 10. utorok 17.00 Lipt. Mikuláš ‑ Nové Zámky, Tipsport liga, muži
5. 10. piatok 17.30 HK SNV ‑ Michalovce, 1. liga muži
6. 10. sobota 15.00 HK SNV ‑ Zvolen, extraliga dorastu

7. 10. nedeľa
10.30 HK SNV ‑ Zvolen, extraliga dorastu
13.30 HK SNV ‑ Humenné, liga kadetov
17.30 VEREJNé KORČUľOVANIE

10. 10. streda 16.00 hk snV - liptovský mikuláš, extraliga dorastu
11. 10. štvrtok 16.00 hk snV - liptovský mikuláš, extraliga dorastu
13. 10. sobota 15.00 hk snV - martin, extraliga dorastu

14. 10. nedeľa
10.00 hk snV - martin, extraliga dorastu
13.00 Short track, Slovenský pohár
17.30 VEREJNé KORČUľOVANIE

17. 10. streda 17.30 HK SNV ‑ Nové Zámky B, 1.liga, muži
19. 10. piatok 17.30 hk snV - Prešov, 1. liga, muži

21. 10. nedeľa
 9.00 HK SNV ‑ Košice, liga kadetov

15.00 liptovský mikuláš - trenčín, Tipsport liga, muži
19.00 HK SNV ‑ Orange 20 SR, 1. liga muži

24. 10. streda 17.00 Liptovský Mikuláš ‑ Orange 20, Tipsport liga, muži
26. 10. piatok 17.00 Liptovský Mikuláš ‑ Budapešť, Tipsport liga, muži

28. 10. nedeľa
13.30 HK SNV ‑ Michalovce, liga kadetov
17.30 VEREJNé KORČUľOVANIE

30. 10. utorok 17.00 liptovský mikuláš - nitra, Tipsport liga, muži
31. 10. streda 17.30 HK SNV ‑ dubnica, 1. liga muži

www.stez.sk
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oznamY, pozvÁnkY

OZNÁMENIE  
O ZBERE OdPAdU  
Z OREZOV STROMOV A KROV
Konáre z orezov stromov a krov môžu občania odovzdať na Zber-
nom dvore na Sadovej ulici alebo v  rámci celomestského zberu, 
ktorý sa pre občanov bývajúcich v rodinných domoch v jednotlivých 
lokalitách mesta bude realizovať v nasledovných termínoch:

MsV č. 1; MsV č. 2 a MsV č. 3 dňa 2. 10. a 23. 10. 2018
(Novoveská cesta, Hnilecká cesta, Kvetná, Lúčna, Horská, Poľná, 
Rybničná, Tichá, Záhradná, Dúhová, Jasná, Slnečná, Snežná, Bron-
zová, Medená, Rudná, Sadrovcová, Železná, Stražanská, Vyšný Há-
mor, Kamenný obrázok, Karpatská, Šarišská, Zemplínska, Magurská, 
Spišská, Pieninská, Muráňska, Gemerská, Liptovská, Turčianska, 
Oravská, Čergovská, Kysucká, Rajecká, Považská, Pohronská, Det-
vianska, Trenčianska, Nitrianska, Podunajská, Predná Huta, Dunaj-
ská, Laborecká, Inovecká, Trnavská, Tatranská);

MsV č. 6 a MsV č. 7 dňa 3. 10. a 24. 10. 2018
(Kalinčiaka, A. Mickiewicza, Stojan, Malá, J. Bottu, Kukučínova, 
Obrancov mieru, Borovského, Tajovského, M. Gorkého, E. M. Šol-
tésovej, Elektrárenská, Šestnástka, Za Šestnástkou, Slobody, T. Van-
sovej, Borodáčova, F. Urbánka, Palárikova, R. Jašíka, F. Hečku, 
S. Tomášika, I. Stodolu, Tehelná, Letecká, S. Chalupku, J. Wolkera 
(rodinné domy), J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, Hurbanova, J. Ko-
stru, Záborského, Limbová, Jedľová, Mlynská, Brusník, Drevárska, 
Čsl. armády, Škultétyho, I. Krasku, Rybárska, Zábojského, Zvonár-
ska, Pod Tepličkou);

MsV č. 8 a Msv č. 9 dňa 4. 10. a 25. 10. 2018
(Vajanského, Chrapčiakova, Hviezdoslavova, J. Fabiniho, Ing. Stra-
ku, Duklianska 1 - 71, Ing. Rojkoviča, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, 
Krížova, Orlia, Jesenského, Tolstého, Mišíkova, Puškinova, Železnič-
ná, Mudroňova, Kollárova, Slovenská, Svätoplukova, Rastislavova, 
Levočská, Školská, Odborárov, Starosaská, Nad Medzou, Hron-
ského, Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, Kmeťova, 
Radlinského, Filinského cesta, Harichovský chodník, Jána Janského, 
Ľaliová, Púpavová, Astrová, Narcisová, Nezábudková).

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

odd. komunálneho servisu, MsÚ

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

Pre bytové domy formou pristavenia veľkokapacitných kontajnerov:

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

Vyzývame občanov bývajúcich v  bytových domoch, aby nepotrebný ob-
jemný odpad umiestňovali do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. 
Upozorňujeme, že kontajnery nie sú určené na ukladanie stavebného 
odpadu, zeminy, konárov z orezov stromov a krov, nebezpečného od-
padu (akumulátory, „vyjazdený“ olej, žiarivky, televízory, monitory…), 
elektroodpadu. Upozorňujeme, že pôvodcovi takéhoto odpadu môže 
byť uložená sankcia do výšky 1 500 €.

Termíny a podmienky zberu objemných odpadov pre občanov bývajúcich 
v rodinných domoch sú uvedené v Kalendári zvozu separovaných zložiek 
z komunálnych odpadov pre rok 2018. Z dôvodu celkovej uzávery Ulice 
J. Hanulu sa na tejto ulici zber objemných odpadov nebude realizovať.
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci pri bežných udržiava-
cích prácach sú občania v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mes-
ta č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území mesta Spišská Nová Ves povinní odovzdať na Zbernom dvore 
drobných stavebných odpadov  ‑  areál Regionálnej skládky odpadov 
Kúdelník II (ut - pi 8.00 - 16.00 h; so 8.00 - 12.00) a nebezpečný odpad na 
Zbernom dvore na Sadovej ulici (ut - pi 8.00 - 16.00 h; so 8.00 - 12.00 h). 
Tento odpad bude občanom prevzatý po predložení občianskeho preukazu 
a za podmienok určených vo všeobecne záväznom nariadení.

odd. komunálneho servisu, MsÚ

kLub dôcHodcov 
komenský
pozýva pedagogických pracovníkov 
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční  

11. 10. 2018 
(štvrtok) 
o 10.00 h  
v Klube dôchodcov  
na Levočskej ul.

Tešíme sa na vás.

Základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých Levočská 14, 
Spišská Nová Ves

pozýva svojich členov na posedenie

Úcta k starším,
ktoré sa uskutoční

13. 10. 2018 (sobota) o 16.00 h

v reštaurácii hotela preveza.

poplatok: členovia 10 €, 
nečlenovia 12 €

Základná organizácia č. 13, 

Slovenského zväzu  

zdravotne postihnutých 

Levočská ul. 14, Spišská Nová ves

Výlet do Poľska - Nový 
Targ, Bukovina - kúpanie

18. 10. 2018 (štvrtok)

Odchod autobusu: od DK o 7.00 h

Poplatok: členovia 6 €, nečlenovia 8 €.  

Tešíme sa na vás.
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21. ROČNÍK KVAdRATLONU 
V SLOVENSKOM RAJI
V sobotu 4. 8. 2018 sa uskutočnil XXI. ročník 
jedného z najťažších pretekov na Slovensku – 
Kvadratlonu v  Slovenskom raji. Organizo-
val ho horolezecký oddiel James klub Spiš 
v spolupráci s Horskou službou na Slovensku, 
oblasť Slovenský raj a  Asociáciou horských 
sprievodcov SR.
Pretek určený hlavne pre horolezcov, skialpi-
nistov, horských bežcov a cyklistov, triatlonis-
tov i  iných extrémistov sa uskutočnil v  južnej 
časti národného parku. Začal plávaním naprieč 
priehradou Palcmanská maša na Dedinkách. 
V pomerne príjemnej vode po 800 m vyplával 
ako prvý marek černý v  čase 12:52 minút. 
Potom pretekárov čakalo 40 km horského bi-
cykla náročným terénom Slovenského raja. 
Trasa Dedinky - Biele Vody - Chotárna dolka 
- Havrania dolina - Dobšinská Maša - Pod 
Čižmou - Voniarky - Dobšiná - Čuntava - sedlo 
Besník preverila štartujúcich pretekárov. Na 
horskom bicykli sa najrýchlejším stal martin 
Plačko za 1:58 hodiny. Zo sedla Besník pre-

tekári bežali späť k Starej Čuntave, potom pod 
Ondrejiskom cez Nižnú záhradu a  Sámelovu 
dolku k  Dobšinskej ľadovej jaskyni, hore na 
Duču a cez roklinu Tiesňavy do Stratenej a na 
Stratenskú pílu. Vo veľkom teple sa s náročnou 
traťou najlepšie vysporiadal miro kovalík za 
2:01 hodiny.
Teplom vyčerpaní pretekári sa dorazili na ska-
lách Stratenskej Píly. Čakali na nich tri cesty 
klasifikácie IV, V a VI. Mnohí z nich, aj napriek 
kŕčom, dokázali zmobilizovať zvyšné sily a od-
liezli aj tieto výstupy na horúcej skale. Naj-
rýchlejším lezcom sa stal Rudolf Golec. celý 
pretek po 4:25 hodinách víťazne zavŕšil 
Ján Šustr pred druhým Marekom Černým 
a  miroslavom kovalíkom. Medzi ženami sa 
najrýchlejšou stala Gabriela Thurská pred Ka-
tarínou Černou a treťou Štefániou Vargovou.
Podrobnejšie výsledky a fotografie z priebehu 
preteku môžete nájsť na facebook/kvadratlon 
slovenský raj. Poďakovanie patrí všetkým po-
mocníkom na vode, v teréne i v cieli (20 ľudí) 
a  tiež sponzorom, bez ktorých by bol pretek 
veľmi ťažko zrealizovateľný.

M. h.

Šport

dNI CyKLISTIKy NA SPIŠI 2018
Podľa pamätníkov sa cyklistické preteky s najdlh-
šou tradíciou organizujú v  Spišskej Novej Vsi. Aj 
v roku 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste 
ich organizoval Cykloklub v  spolupráci s  mestom 
Spišská Nová Ves, odd. školstva, PZ SR, mest-
skou políciou a Klubom mladých pri Centre voľ-
ného času. 49. ročník Majstrovstiev Slovenska 
sa uskutočnil 8. 9. 2018 (sobota) a na 63. ročníku 
kritérijnej ligy „O štít mesta Spišská Nová Ves“ 
si 231 cyklistov a cyklistiek zmeralo sily 9. 9. 2018. 
Počasie akoby splnilo želanie organizátorov. Neboli 
žiadne pády a úrazy. Súčasťou oceňovania bolo aj 
vyhodnotenie Slovenského pohára. Ceny odovzdá-
vali Ľuboš Chren, predseda komisie cestnej cyklisti-
ky SCZ, riaditeľ pretekov Ing. V. Spišák a Mgr. Jozef 
Kačenga, poslanec MsZ. Umiestnenie víťazov:
V časovke do vrchu na trati dlhej 6, 6 km v ka-
tegórii mladší žiaci zvíťazil Adam Mrocek z  CK 
EPIC Dohňany časom 0:17:17,05. Novoveský re-
prezentant Jakub Husár z Bika Team Spiš bol tre-
tí. Klaudia Varšová z Cyklo Spiš získala 1. miesto 
v kategórii žiačky 0:17:49,36. V kategórii Kadetky 
zvíťazila Terézia Kurnická z CyS Akadémia Petra 
Sagana 0:17:01,95, druhá sa umiestnila Nora Jen-

čušová zo Schwabik Cycling CEA 0:17: 18,86, zo 
starších žiakov zvíťazil tomáš sivok Kaktus Bike 
- Team 0:14:79,45.
dĺžka trate 11,2 km
Juniorky: Mariana Findurová CK DUKLA Banská 
Bystrica 0:29:02,67; Kadeti: martin svrček z CyS 
Akadémia Petra Sagana 0:23: 58,52; Juniori: marek 
Gajdula z CyS Akadémia Petra Sagana 0:24:10,74; 
Muži: Juraj Belan CK DUKLA Banská Bystrica 
0:22:34,64; V  tejto kategórii bola rýchlosť víťaza 
29,76,km/hod, najpomalší dosiahol čas 0:33:20,64.
Viac informácií nájdete na eww.cyklis-
tikaszc.sk/kalendar/vysledky/casov-
ca971156ffb3a89721b5f4aec.pdf
V časovke „O štít mesta Spišská Nová 
Ves“ (jeden okruh meria 1  500 m) boli 
dosiahnuté tieto výsledky: Mladší žiaci: 
4,5 km, rýchlosť víťaza 39,85 km/h, Adam 
Mrocek, CK EPIC Dohňany, 06:46,52; 
Staršie žiačky: Petra Hlbocká, CK Olym-
pik Trnava, 06:49,58; Starší žiaci: 14,4 km 
Martin Jurík, CK Spatrak Tlmače, 
19:19,83; Kadetky: Viktória Knapcová, 
CyS Akadémia Petra Sagana, 19:22,75. 

Štvrtá skončila Nora Jenčušová, Schwabik Cycling 
CEA, 19:22,97, Kadeti: 24 km, martin svrček, CyS 
Akadémia Petra Sagana, 30:11,78; Juniorky: Pet-
ra Machálková, CyS Akadémia Petra Sagana, 
31:07,16; Juniori: 33,6 km Adam Foltán, MŠK Žiar 
Nad Hronom, 34:58,15; Muži: 33,6 km Andrej Cul-
ly, Dukla Banská Bystrica, 40:45,56
Rýchlosť víťaza 46,36 km/hod.
Celkové umiestnenie v Slovenskom pohári nájdete 
na stránke http://www.cyklistika szc.sk/kalendar 
/poradie/sp201e06d224eda717387716a4e8b0.pdf

chlaPci  
ZO SPIŠSKEJ 
MAJSTRAMI SVETA
na prelome leta, od 30. júla do 11. augusta 2018, sa 
na 21. Majstrovstvách sveta v  leteckej navigácii ral-
ly, ktorých organizátorom bol Aeroklub Dubnica nad Vá-
hom v súčinnosti so Slovenským národným aeroklubom 
gen.  M.  R. Štefánika a  s  podporou Klubu navigačného 
lietania Air Sympatia zúčastnili dvaja občania nášho 
mesta. Slovensko reprezentovali štyri posádky, dve po-
sádky z Aeroklubu Spišská Nová Ves. Najúspešnejšou 
bola posádka Aeroklubu Spišská Nová Ves v zložení Ján 
Šabľa jr. – pilot, dalibor Gonda – navigátor. Spomedzi 
49 posádok dosiahli 3. miesto v  presnosti pristátia, 
2. miesto ako posádka v kategórii pilotov s náletom 
do 500 h. Zlaté ‑ 1. miesto ‑ v leteckej rally v súťažnej 
kategórii Národných teamov a stali sa tak majstrami 
sveta.
Dokázali tak svoju prípravu zúročiť maximálne, prvýkrát 
v histórii Slovenska získala posádka konečné 9. miesto 
a dostať sa medzi top 10 posádok sveta v konkurencii 
49 posádok z 15-tich krajín sveta.
Podrobné informácie o etapách spolu s výsledkami jed-
notlivcov i  družstiev, fotografickým i  video materiálom 
z miesta súťaže si môžete prezrieť na www.wrfc2018.sk.
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NORIKA JENČUŠOVÁ
MAJSTERKA SLOVENSKA V TRIATLONE
Na vodnej nádrži Domaša sa 25. 8. 2018 
uskutočnili za daždivého počasia Maj-
strovstvá slovenska v  šprint triatlone. 
V  disciplínach 750 m plávanie + 20 km 
bicykel + 5 km beh priniesla majstrovský 
titul do Spišskej Novej Vsi v kategórii do-
rastenky Nora Jenčušová. V Spišskej No-
vej Vsi sa 8. 9. 2018 uskutočnili Majstrov-
stvá Slovenska v  cyklistike – časovka 
do vrchu. Na týchto pretekoch Nora vy-
bojovala 2. miesto, a tým skompletizovala 
tohtoročnú úspešnú cyklistickú sezónu.
Majstrovstvá Slovenska v cyklistike:
Hromadný štart – 1. miesto
Časovka – 3. miesto
Časovka do vrchu – 2. miesto

ZLATO A STRIEBRO PRE STRELCOV
Sezóna 2018 bola pre športových strelcov domi-
niku Petkovú, Michala Gabonaia a Adama Maj-
chroviča mimoriadne úspešná. Sú členmi špor-
tovo‑streleckého klubu Rušňové depo Spišská 
nová Ves, odchovanci športovej stre-
leckej triedy ZŠ Z. Nejedlého SNV, pod 
vedením ich súčasného trénera Jána 
Mlynárčika. Počas celej sezóny vyhrá-
vali postupové súťaže. Svoje tvrdé celo-
ročné úsilie zúročili na Majstrovstvách 
Slovenskej republiky. Napätie opadlo 
až po vystrelení poslednej rany. Tá im 
však vyčarila úsmev na tvárach a nes-
miernu radosť, pretože až táto posledná 
rozhodla o medailách. Zlato si vybojo-
vala dominika Petková, Michal Gabo-
nai získal striebornú medailu, Adam 

Majchrovič 6. miesto. Konkurencia bola veľmi 
ťažká, keďže v tejto vekovej kategórii je už viacero 
reprezentantov Slovenskej republiky. O to viac si ich 
víťazstvo ceníme. Mp

VOLEJBALOVý KLUB SP. NOVÁ VES
Výborne organizačne zabezpečený turnaj písal svoj 7. ročník. Cez víkend 15. – 16. 9. 2018 
žila Športová hala v Spišskej Novej Vsi volejbalovým turnajom mládeže. V sobotu hrali 
juniorky a kadetky, v nedeľu zasa staršie žiačky.

V  sobotu mali halu pre seba juniorky (nar. po 
1. 9. 1999) a kadetky (nar. po 1. 9. 2001), ktoré sa 
pred vernými fanúšikmi vypli k veľmi dobrým výko-
nom. Celkovo sa turnaja junioriek zúčastnilo 6 druž-
stiev a turnaja kadetiek 4. družstvá.
Poradie družstiev:
Kadetky: 1. Spišská Nová Ves, 2. Elba Prešov, 
3. Liptovský Hrádok, 4. Slávia TU Košice
Juniorky: 1. Stropkov, 2. Kežmarok, 3. Banská Bys-
trica, 4. Spišská Nová Ves, 5. Liptovský Hrádok, 
6. Košice
Lenka Mihaliková, trénerka junioriek 
Vk snV: „Na začiatku sezóny máme dosť 
veľkú maródku, resp. zranenia, takže sme 
hrali v oklieštenej zostave. Teší ma účasť 
6‑tich družstiev z  našej časti ligy  – vý-
chod, čo bolo na preverenie schopností 
výborné. Umiestnenie nie je až také roz-
hodujúce“.
V  nedeľu si halu zobrali pre seba zasa 
staršie žiačky (nar. po 1. 9. 2003). Svo-
je umenie predviedli staršie žiačky pred 
slušne zaplnenou halou. Hralo sa s ver-
vou a veľkou bojovnosťou. Staršie žiačky 

mali zastúpenie v 6-tich družstvách a odohrali spolu 
11 zápasov. Poradie družstiev: 1. Liptovský Hrá-
dok, 2. Spišská Nová Ves, 3. Brusno, 4. Kežmarok, 
5. Martin, 6. Košice
Celkovo v  tomto dvojdňovom turnaji nešlo ani tak 
o výsledky, ako o súhru dievčat, vyskúšanie si her-
ných systémov, ale v neposlednom rade aj základ-
ných návykov pri volejbalových zápasoch či otesto-
vanie psychickej záťaže pred divákmi.

text a foto: igor Murko

Šport
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Budapešť open 2018, ktorý bol pre kategóriu ka-
detov, juniorov, U21 a seniorov zaradený ako nomi-
načný na Majstrovstvá sveta seniorov 2018 (Mad-
rid, Španielsko) a zároveň na Majstrovstvá Európy 
kadetov, juniorov a U21 2019 (Aalborg, Dánsko). Na 
tejto súťaži sa zúčastnili cvičenci z 39 krajín z ce-
lého sveta. Z  Karate klubu IGLOW Spišská Nová 
Ves sa tejto súťaže zúčastnilo 13 cvičencov, z nich 
štyria získali medaily, dve zlaté, jednu striebornú 
a jednu bronzovú.
1. miesto - Maroš Janovčík, KUMITE MALE CA-
DETS +70 (počet štartujúcich v kategórii: 18)
1. miesto - Peter mrovčák, KUMITE MALE U 14 - 
45 (počet štartujúcich v kategórii: 38)
2. miesto - Sára Krivdová KUMITE FEMALE 
JUNIORS +59 (počet štartujúcich v kategórii: 28)
3. miesto - Jakub Černický, KUMITE MALE CA-
DETS -52 (počet štartujúcich v kategórii: 46)

beH: Harhovská desiatka (Spišský Hrhov, 
18. 8. 2018; 10 km), muži 40 ‑ 49 r.: 2. T. Kamas (TJ 
Tatran SNV, 37:20), muži 60 r. a st.: 1. M. Hrušov-
ský (STEZ SNV, 45:01), ženy do 39 r.: 2. M. Tka-
čová (SNV, 48:05), ženy 40 r. a st.: 1. L. Baronová 
(SNV, 47:50).
Tomášovský beh (Sp. Tomášovce, 19.  8.  2018; 
7,7 km), muži 40 ‑ 49 r.: 2. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 
29:37), 3. M. Plačko (ŠK Iglovia, 31:19), muži 50 ‑ 59 
r.: 2. F. Lorinc (SNV, 36:56), 3. O. Chabada (STEZ 
SNV, 38:33), muži 60 r. a  st.: 1. M. Hrušovský 
(STEZ SNV, 36:25), 3. O. Kozák (SNV, 39:05), ženy 
40 ‑ 49 r.: 3. M. Berníková (ŠK Ferčekovce, 43:32).
Horský kros Gerlach (Gerlachov – Sliezsky dom, 
25. 8. 2018; 8,4 km; prevýšenie 880 m), ženy 50 ‑ 
59 r.: 2. E. Berníková (ŠKP SNV, 1:21:57).
Beh Kapušianskou pláňavou (Veľké Kapušany, 
25. 8. 2018; 12 km), muži 40 ‑ 49 r.: 1. T. Kamas (TJ 
Tatran SNV, 44:39).
Beh Margecanmi (26. 8. 2018; 10 km), muži 40 ‑ 
49 r.: 2. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 35:47), muži 60 
r. a st.: 1. M. Hrušovský (STEZ SNV, 42:56), 2. O. 
Kozák (SNV, 47:12).
Širocká pätnástka (Široké, okr. Prešov; 
29. 8. 2018; 15 km), muži 40 ‑ 49 r.: 1. T. Kamas 
(TJ Tatran SNV, 57:20), muži 60 r. a st.: 1. M. Hru-
šovský (STEZ SNV, 1:07:33).
Popradský polmaratón (1. 8. 2018; 21,1 km), muži 
60 r. a st.: 2. J. Tekely (MK SNV, 1:50:09), ženy 50 r. 
a st.: 2. E. Berníková (ŠKP SNV, 1:56:18).
20 mierových km okolo Spišského hradu (Sp. 
Podhradie, 2. 9. 2018; 22,3 km), muži 40 ‑ 49 r.: 2. 
T. Kamas (TJ Tatran SNV, 1:30:01), muži 60 r. a st.: 
12. J. Smolár (MK Tatran SNV, 2:29:08).
13. ročník Behu Novoveskou Hutou (2. 9. 2018), 
muži 18 ‑ 39 r. (15 km): 1. M. Gad (L. Mikuláš, 
56:34), muži 40 ‑ 49 r. (15 km): 1. J. Dubašák (Po-
prad, 55:07), 2. M. Bigoš (SNV, 1:10:29), muži 50 
‑ 59 r. (10 km): 1. V. Porubjak (L. Mikuláš, 39:41), 
muži 60 r. a  st. (10 km): 1. M. Hrušovský (STEZ 
SNV, 45:11), 3. O. Kozák (SNV, 49:46), ženy 18 ‑ 34 
r. (10 km): 1. K. Vlasová (Košice, 45:27), 3. L. Štir-
banová (SOŠE SNV, 54:30), ženy 35 ‑ 49 r. (10 km): 
1. J. Slámová (Košice, 49:00), 2. L. Baronová (SNV, 
49:02), 3. M. Tkáčová (SNV, 49:33), ženy 50 r. a st. 
(10 km): 1. E. Berníková (ŠKP SNV, 54:34). Beh 
Klubu dôchodcov (200 m): 1. J. Bigošová (N. 
Huta, 0:57.
Ganrun (Gánovce, 8. 9. 2018; 7,7 km), muži 40 ‑ 
49 r.: 2. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 29:47), muži 60 
r. a st.: 1. M. Hrušovský (STEZ SNV, 34:26), 3. O. 
Kozák (SNV, 38:02), ženy 18 ‑ 39 r.: 2. M. Tkáčová 
(SNV, 37:06).
drienovská desiatka (Drienov, okr. Prešov, 
9. 9. 2018; 10 km), muži 60 ‑ 69 r.: 1. M. Hrušovský 
(STEZ SNV, 43:38).

Michal Gabonai získal na Majstrovstvách SR striebornú medailu.

Kadetky VK SNV spolu s trénerkami Bodákovou a Marekovou.
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V súvislosti s novelou zákona o ochrane osobných údajov oznamujeme zrušenie Spoločenskej rubriky. 
Nakoľko zákon neumožňuje ďalej zverejňovať údaje o narodení a veku občanov mesta, od mája t. r. sú rubriky  
Vitajte medzi nami, Významné životné jubileá oslávili.

Taktiež nie je možné zo strany mesta odosielať občanom mesta pozvánky na uvítania narodených detí a slávnostné prijatia 
jubilantov. Vyzývame všetkých, ktorí majú záujem o slávnostné uvítanie dieťaťa a slávnostné prijatia jubilantov, aby svoj 
záujem oznámili na t. č. 053/417 66 25 – Mgr. Zuzana Kleinová, e-mail: zuzana.kleinova@mestosnv.sk.

Termíny obradov v najbližšom období: 6. a 20. október 2018
Mená zosnulých v rubrike „Navždy nás opustili” sú uverejnené so súhlasom pozostalých. kancelária primátora

v auGuste nÁs navŽdY opustiLi

poĎakovania a spomienkY

OZNAM

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti všetkým príbuzným, 
priateľom, bývalým kolegom, susedom a  známym, ktorí sa  
prišli rozlúčiť s  naším manželom, otcom, dedkom, bratom 
a švagrom Júliusom strakom, ktorý nás 8. 8. 2018 navždy 
opustil vo veku 74 rokov.
S úctou a vďakou manželka a deti s rodinami.

Neplačte, že som odišiel, len pokoj a milosť u Boha mi prajte, 
s modlitbou na perách si na mňa spomínajte.
S hlbokým zármutkom v  srdci vyslovujeme úprimné poďako-
vanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
susedom, bývalým kolegom a známym, ktorí sa prišli 9. 8. 2018 
rozlúčiť s  naším milovaným manželom, otcom, dedom, 
svokrom, švagrom, krstným otcom, ujom, príbuzným a známym 
Valentom FiliPom, ktorý nás náhle opustil vo veku 72 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV, kaplánovi dp. M. Bartošovi a diakonovi Patrikovi. 
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková. 
S úctou a vďakou manželka a deti s rodinami.
Už len kyticu na hrob Ti môžeme dať, zapáliť sviečku a s láskou 
na Teba spomínať.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom a  známym, kto-
rí sa 14.  8.  2018 prišli rozlúčiť s  naším ockom Ladislavom  
MAJCHROVIČOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 71 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková, PhDr. J. Lap-
šanskému, PhD., kaplánovi Patrikovi Miranovi za dôstojnú rozlúčku.
S  úctou manželka Monika, dcéry Monika, Adriana a  Alena  
s rodinami, 6 vnúčat a 2 pravnučky.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary 
všetkým, ktorí sa 15. 8. 2018 prišli rozlúčiť s našou mamkou,  
babkou a prababkou Františkou VykouPiloVou, ktorá nás 
navždy opustila 10. 8. 2018.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom a  známym, ktorí sa 
18. 8. 2018 prišli rozlúčiť s Ladislavom marchynom, ktorý 
nás navždy opustil 16. 8. 2018 vo veku 61 rokov.
Zároveň ďakujeme MUDr. T. Albertovej z Levoče a Pohrebnej 
službe R. Findura.
S  láskou spomínajú manželka Mária, dcéry Martina, Mirka  
s rodinami a Monika.

Možno hviezdy nie sú hviezdy, ale iba otvory 
v  nebi, cez ktoré prúdi láska našich blízkych 
zosnulých, svieti na nás a oznamuje nám, že 
sú v nebi šťastní.
13.  8.  2018 uplynul rok, čo nás opustila naša 
mamka, babka, prababka mária siantoVá 
a 12. 11. 2018 uplynie osem rokov, čo nás opustil 
náš ocko, dedko, pradedko slavomír sianta.
Spomínajú deti, vnúčatá, pravnúčatá a ostat-
ná rodina.

Odišiel tíško, už nie je medzi nami, ale v našich srdciach žije 
spomienkami.
2. 9. 2018 uplynul 1 rok od chvíle, keď nás navždy opustil môj 
manžel, otec, dedko a pradedko milan ondas.
S úctou spomínajú manželka Júlia, dcéry Júlia, Andrea, Marcela  
a syn Vladimír s  rodinami, vnučka Julka, vnuci Martin, Janík, 
Janko, Erik, pravnučka Julka a ostatná smútiaca rodina.
Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
9. 9. 2018 uplynulo 10 rokov, odkedy nás navždy opustila naša 
mamka, babka a prababka helena noVotná.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ju poznali 
a nezabudli. 
deti s rodinami, sestra Magdaléna

Tá rana v srdci bolí, zabudnúť nám nedovolí…
10. 9. 2018 uplynul smutný rok plný bolesti, žiaľu a nezodpove-
daných otázok nad stratou môjho manžela, nášho otca, deda 
Jána KRAJČIHO, ktorý nás opustil vo veku 87 rokov.
Neustále na Teba myslí a spomína manželka, deti s rodinami, 
ostatná smútiaca rodina a známi. 
Spomínajte s nami všetci, ktorí ste ho mali radi.

Život plynie ďalej… a stratu len prázdna stolič-
ka pripomína. K tej prázdnej po otcovi pribudla 
i mamina.
13.  9.  2018 sme si pripomenuli 30. výročie, 
kedy nás do večnosti predišiel náš otec Michal  
dutko a  14.  9.  2018 uplynul rok, čo nás 
opustila aj naša mama mária dutkoVá.
S úctou synovia a dcéry s rodinami.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba žiť, láska však 
smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
14. 9. 2018 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia našej mamky, 
babky, prababky Heleny ORINČÁKOVEJ.
S  úctou a  láskou spomínajú dcéry Monika, Zuzana, Alena,  
Lucia a syn Štefan s rodinami.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali.
16.  9.  2018 sme si s  bolesťou v  srdci pripomenuli 7. výročie 
úmrtia našej milovanej mamky, sestry, švagrinej a  tety Judity 
MIKOLAJOVEJ, ktorá nás navždy opustila vo veku 64 rokov.
Prosíme tých, ktorí ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
syn Marián s manželkou Jarmilou, brat Ján s rodinou a ostatná 
smútiaca rodina

Slza smútku stečie po tvári, bolesť v srdci za-
bolí, no pekná spomienka ako večný plameň 
v našich srdciach zahorí.
18. 9. 2018 uplynulo 18 rokov, čo nás navždy 
opustil drahý otec a starý otec Ján REGEC.
6. 10. 2018 si pripomenieme 8. výročie úmr-
tia našej drahej mamky a starej mamky Anny 
REGECOVEJ.
S úctou a láskou smútiaca rodina.

Margita Panigajová 1929
Cyril Merkovský 1937

František Miklas 1939
Štefan Hurňanský 1945

Daniela Topoliová 1957
Beáta Žišková 1968
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sPomienky

V našich srdciach ste stále s nami.
21. 9. 2018 sme si pripomenuli smutné 2. výro-
čie rozlúčky s našou mamkou a starou mamou 
Veronikou MARóTyOVOU a  23.  9.  2018 
uplynulo 8 rokov od úmrtia nášho ocka a sta-
rého otca JUdr. Miloša MARóTyHO.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im, prosíme, 
tichú spomienku.
S  úctou a  vďakou spomínajú dcéry Vierka 
a Lucia s rodinami.

23. 9. 2018 si pripomíname 10. výročie od úmrtia nášho mi-
lovaného manžela, otca, deda a pradeda Milana GARČÁRA.
Ďakujeme, že mu spolu s nami venujete tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Gabriela, syn Štefan s rodinou, 
dcéra Zuzana s  rodinou, dcéra Gabriela s  rodinou a  ostatná 
rodina.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
26. 9. 2018 uplynulo 11 rokov, čo nás náhle navždy opustila 
naša milovaná manželka a mamka MUdr. Regina GULOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. S úctou, vďakou a láskou spomína manžel Viliam 
a synovia Martin a Števo.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
27.  9.  2018 si pripomenieme druhý rok, odkedy nás navždy 
opustil náš otec, starý otec a manžel Pavol sedlický.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
manželka Valéria, dcéra Renáta a Lívia s rodinou

Odišla tíško, niet jej medzi nami, no v našich srdciach žije spo-
mienkami.
1.  10.  2018 uplynie 17 rokov, keď nás navždy opustila naša 
milovaná mamka a babka mária drobná.
S láskou a úctou spomína dcéry Eva s rodinou.

Žil rád, a  predsa musel opustiť všetko, čo miloval. Bolestný  
pre nás bol odchod náhly.
2.  10.  2018 uplynú 4 smutné roky, kedy nás navždy opustil  
milovaný syn mgr. ľubomír duch.
Odišiel tam, kde nie je utrpenie ani bolesť, ale večný pokoj.
S láskou a úctou spomínajú mamka, dcéry s rodinami a ostatná rodina.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku 
sviečky spomíname.
3. 10. 2018 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil môj 
milovaný manžel Michal TARBAJ.
Ďakujeme, že mu venujete tichú spomienku spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú manželka Oľga a smútiaca rodina.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku 
sviečky na Teba s úctou spomíname.
6. 10. 2018 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil manžel, 
otec, dedko a kamarát ing. František šmelko.
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn a dcéra so svojimi 
rodinami.

Zlaté slnko za hory zašlo, súmrak ticho padá 
do polí, srdce vaše dobré večný pokoj našlo 
a viac vás už nič nebolí.
10.  10.  2018 si pripomíname 4. bolestný 
a  smutný rok, čo nás náhle opustili manžel  
a  otec Jozef PRACH, švagrinka Gitka  
kickoVá, rod. Prachová.
S bolesťou a úctou spomína celá rodina.

Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť, 
keď srdce stále bolí.
10. 10. 2018 uplynie 10 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil 
náš milovaný syn, brat roman kollár.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.  
Venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.

Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spo-
mienkami.
12. 10. 2018 si pripomíname 5. výročie, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, svokor, dedko Štefan PIPAN.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú manželka a deti s rodinami.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal, na krídlach anjela vzlietol si v diaľ. 
Ruky pracovité museli skrehnúť, žiadalo sa im v rodnej zemi od-
počinúť. Srdce ubolené prestalo biť, nebolo lieku, aby mohlo 
ďalej žiť. Už Ťa neprebudí slnko, ani krásny deň, na cintoríne 
spíš svoj večný sen.
12. 10. 2018 uplynú štyri roky, odkedy nás navždy opustil môj 
milovaný manžel Ján LESKOVIANSKý.
Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy 
budeš s nami.
S láskou a úctou spomínajú manželka Božena, dcéra Mária s rodi-
nou, dcéra Božena s rodinou, ostatná smútiaca rodina a priatelia.

Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká. 
12.  10.  2018 uplynú dva roky, čo nás opus-
tila naša milovaná mama, babka, prababka 
Terézia SLIVOŠOVÁ a 21. 11. 2018 si pripo-
míname desať rokov od úmrtia nášho drahého 
otca, dedka, pradedka Jána SLIVOŠA.
Už len kyticu na hrob môžeme vám dať, pri 
plamienku sviečky spomínať, za všetko krás-
ne ďakovať a s láskou v srdci na vás spomínať.
Vaše deti - Ľudmila, Mária, Anna, Ján, Štefan, 
Valéria s rodinami.
Ten, kto vás poznal, si spomenie, ten, kto vás 
mal rád, nezabudne.

Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci bolieť neprestáva…
12. 10. 2018 si pripomenieme prvé výročie úmrtia našej dra-
hej mamy, manželky, babky, sestry a  švagrinej ing.  márie  
HRICOVEJ.
Ďakujeme, že jej spolu s nami venujete tichú spomienku.
manžel Ivan, synovia Peter a Ivan a ostatná smútiaca rodina

14.  10.  2017 navždy odišiel do večnosti môj milovaný  
manžel, otec a  dedko Ing.  Eduard ŠKERLÍK, na ktorého 
s láskou a úctou spomína manželka a synovia s rodinami.

Prinášam biele ruže, majú biele lupienky. Ja som do nich vložila 
moje spomienky. Odišla si už, ale si v mojom srdci. Stále žiješ 
spomienkami, Katka moja.
14. 10. 2018 uplynie 1. výročie, keď si ma opustila, dcéra moja 
katka sViboVá.
S  úctou a  láskou spomínajú mama, brat Jožo a  smútiaca  
rodina.
Už len kyticu z lásky na hrob môžeme Ti dať, za všetko krásne 
ďakovať a s láskou v srdci na Teba spomínať.
15. 10. 2018 uplynul rok, odkedy nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec a dedko Jozef KySELA.
S  vďakou, úctou a  láskou spomína manželka Alžbeta, syn  
Jozef, dcéry Zuzana, Alžbeta s rodinami a ostatná rodina.

Už roky spíš večným spánkom, tmavý hrob Ti je domovom. Do-
tĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky, čo pre nás praco-
vali. Zhasli oči, stíchol hlas, vďaka Ti, mamka, za všetkých nás.
17.  10.  2018 si pripomíname smutné 8. výročie odchodu 
do večnosti našej drahej mamky, babky a  prababky Eleny  
CIBUľOVEJ.
S láskou spomínajú dcéry Anna, Mária a syn Jozef s rodinami.
Tak rýchlo ten čas letí, tak uteká. No každý deň myslíme na 
Teba.
20.  10.  2018 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil  
manžel, otec, dedko a svokor milan horVáth.
Tí, ktorí ste ho poznali a  mali radi, venujte mu spolu s  nami 
tichú spomienku.
manželka Ľudmila, syn Peter a dcéra Ľudmila s rodinou
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Ponúkame Vám možnosť odkúpiť si pozemok v okolí Vašej chaty  
v známom stredisku cestovného ruchu. Kancelária Reality 008 s.r.o.
exkluzívne zastupuje vlastníkov pozemkov. Zabezpečujeme kompletný
realitno-právny servis súvisiaci s odkúpením pozemkov. 

Vážení vlastníci chát v rekreačnom stredisku Čingov !

info@reality008.sk
tel.: 0917 112 304

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všet-
kým príbuzným, susedom, známym, priateľom, ktorí sa 20. 8. 
2018 prišli rozlúčiť s naším dedkom Štefanom HURňANSKýM,  
ktorý nás po ťažkej chorobe opustil 16. 8. 2018. Poďakovanie 
vyslovujeme provincialovi a pátrovi rehole dominikánov, Rím.-
-kat. a Grek.-kat. farskému úradu v SNV a PhDr. J. Lapšanské-
mu, PhD., za dôstojnú rozlúčku.
Zároveň poďakovanie patrí celému chirurgickému oddeleniu 
Nemocnice v  SNV pod vedením primára MUDr. Barlu a  on-
kologickému oddeleniu Nemocnice v  Levoči pod vedením  
MUDr. Albertovej, MUDr. Hudyovej, charite v SNV a Pohrebnej 
službe S. Badziková.
Odpočívaj v pokoji.
smútiaca rodina
21. 10. 2018 uplynie desať rokov, kedy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otecko, dedko a pradedko ing. albert klein.
Odišiel, zostal však v našich srdciach.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spo-
mienku.
Spomína manželka, dcéra a syn s rodinami a ostatná rodina.

Už len kyticu z lásky na hrob Ti môžeme dať, za všetko krásne 
ďakovať a s láskou v srdci spomínať.
21.  10.  2018 uplynie 6 rokov, ako nás navždy opustila moja 
mamička, dcéra, sestra, teta, kamarátka Adriana CAKOVÁ, 
rod. Podolinská.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomína dcéra Len-
ka, mamka, sestra Lýdia s rodinou a brat Ján s rodinou.
23.  10.  2018 uplynú 2  roky od úmrtia môjho manžela, otca, 
dedka a pradedka Andreja VARGU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka a deti s rodinami

Už len kyticu z lásky na hrob Ti môžeme dať, za všetko krásne ďakovať.
19. októbra 2018 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša mamka mária 
sedlačkoVá.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej spolu s nami tichú modlitbu.
S vďakou, úctou a láskou v srdci  spomínajú dcéry Eva, Alena a Mária s rodinami.

inzercia

poĎakovania a spomienkY
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. októbra na adresu 
redakcie s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. PRIEMySELNý dIZAJN, 2. SAKRÁLNy INTERIéR, 3. MASTNý A SUCHý PASTEL

osobnosti mesta

krÍŽovka

Ján Polom (1905 – 1993)

Významná osobnosť nášho výtvarného diania, 
akademický maliar a  pedagóg Ján Polom sa 
narodil a  aj umrel v  Spišskej Novej Vsi. Hneď 
po ukončení štúdia na Učiteľskom ústave (1926) 
v  našom meste predstavil svoje práce prvou 
samostatnou výstavou. Výtvarné umenie štu-
doval v  ateliéroch známych umelcov  – Jozefa 
Hanulu, Ľudovíta Čordáka, prof.  Júliusa Törö-
ka aj u prof. Barna Ilony v Budapešti. V r. 1944 
sa stal členom spolku východoslovenských 
výtvarníkov (1. tajnička) a  neskôr Českoslo-
venskej galérie v Prahe. V roku 1962 založil vý-
tvarný odbor na Ľudovej škole umenia, kde sa 
so zanietením jemu vlastným venoval výchove 
mladých výtvarníkov. Citlivým prístupom, nad-
šením a optimizmom mnohých absolventov vý-
znamne ovplyvnil v ich ďalšej kariére. V r. 1968 
mu bola udelená (2. tajnička) Spišská Nová Ves 
za umeleckú činnosť a propagáciu mesta. Ob-
razy (3. tajnička). Touto technikou, sviežosťou 
a  mäkkou farebnosťou vedel najlepšie precítiť 
a vystihnúť atmosféru prírody rodného Spiša.
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www.avon.sk/sutaz

CITROËN C3

1x
iPhone SE

32 GB 

21x
KEDY A KDE:

VYHRAJTE

 10. 10. 2018
OC MADARAS, Spišská Nová Ves
10. 10. 2018 od 10:00 do 20:00WWW.HOTEL-PREVEZA.SK

REZERVÁCIE 2 DNI VOPRED
         053 41 66 301            RECEPCIA@HOTEL-PREVEZA.SK

OKTÓBER - NOVEMBER 2018

inzercia

Chcete predať alebo kúpiť

BYT, DOM ČI POZEMOK ?

Okamžitý výkup Vašej nehnuteľnosti v hotovosti
(zadĺžená, družstevná, exekuovaná... ).

Chcete vedieť koľko stojí Váš byt?
Kontaktujte nás a my Vám zdarma vypracujeme

odborný odhad ceny.

0915 140 759 | www.alphareality.sk 
Navštívte našu realitnú kanceláriu

na Duklianskej ulici 38 (R11) v Sp. Novej Vsi!

MÁME PRE
VÁS RIEŠENIE

v novostavbe polyfunkčného domu v Smižanoch vhodné 
pre ambulancie všeobecného alebo odborného lekára

Priestory na Prenájom

Kontakt: 0903 900 661
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predÁm / prenajmem
 � Predám tehlový 2-izb. byt, čiastočne rekonštruovaný, v  centre mesta. 

T.: 0944 496 544.
 � Dám do dlhodobého prenájmu 3-izb. byt na sídl. Mier. T.: 0910 373 872.
 � Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti Červený jarok. V  spodnej 

časti záhradkárskej osady preteká potok. T.: 0903 621 805, 0911 693 447.
 � Predám drevenú chatku so záhradkou, nad potokom, v  oblasti Červený 

jarok. T.: 053/446 12 34.
 � Ponúkam na predaj záhradku v  ZO na Iliašovskej ceste v  SNV o  rozlohe 

375 m2, svahovitý terén, vodovodná a elektrická prípojka. T.: 0915 580 769.
 � Prenajmem garáž na Chrapčiakovej 34 v oplotenom pozemku bez elektriky 

40 €/mesačne. T.: 053/442 73 72, volať večer.
 � Kúrite tuhým palivom? Potrebujete kox? Mám ho približne 2 m3. Predám 

lacno. T.: 0907 585 817.
 � Zo zdravotných dôvodov predám lacno málo jazdené auto ŠKODA Favorit 

v dobrom stave. Spišská Nová Ves. T.: 0948 025 204.

HĽadÁm / prÁca
 � Hľadám prácu osobného asistenta na 4 h alebo ako pomoc k  staršej 

nevládnej osobe (nakúpiť, uvariť a pod.), zn. spoľahlivosť. T.: 0949 254 945.
 � Hľadám pani na výpomoc v záhrade a občas v domácnosti. Dohoda možná. 

T.: 053/442 73 72, volať večer.
 � Hľadám dlhodobý podnájom 2-izb. bytu v  cene do 320 € v  SNV. 

T.: 0944 456 528.
 � Prijmem čašníčku - brigádničku do krčmy v Odoríne. T.: 0918 686 532.
 � HOTEL ČINGOV prijme na TPP MASéRKU do wellness centra. 

T.: 0905 272 551.

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  nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených 
či zmazaných dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ 
PREHLIAdKA U VÁS ZA 1 €! Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! 
E‑mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu

 � NOVOOTVORENÁ KOZMETIKA PASSAGE, Lipová 20 (Od dRUŽBA, 
TARČA), SNV ponúka širokú škálu služieb: hĺbkové čistenie pleti (ručne, 
ultrazvukom) * pleťové masáže * rôzne pleťové ošetrenia * chemický 
píling * trvalú na riasy, aplikáciu trsov * profesionálne líčenie * ošetrenie 
rúk (masáž, parafín, japonská manikúra) * géllak manikúra * depilácie * 
mikrodermabrázia * anti‑age ošetrenia dracula Terapia a  dracula Lift * 
aplikácia Mezobotoxu a ďalšie služby. T.: 0905 388 917.

 � Ponúkam komPletné staVebné Práce: www.rekonstrukcie.eu / 
fb.rekonstrukcie.eu / T.: 0917 562 510.

 � MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNýCH KRyTÍN za rozumnú cenu 
ponúkajú klampiari a tesári z Jamníka. Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť 
zákazníka zaručená. T.: 0905 539 419 ‑ Tomáš Jančík.

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

 � ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie s.  r.  o. za 
bezkonkurenčné ceny, akékoľvek zmeny v s. r. o., založenie živnosti, zápis 
dopravcov 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. Prestavba bytového jadra na kľúč 
od 3 000 €, zatepľovanie, všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných 
krbov. Rezanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe 
materiálu až do 20 %. T.: 0903 373 486.

 � ÚČTOVNÍCTVO, dPH, MZdy, dAňOVé PRIZNANIA. T.: 0905 936 156 * 
info: www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com

 � TANEČNÁ ŠKOLA LadANZA v  SNV organizuje:  * večery tanca pre 
mladomanželov a  dospelých * cvičenie rodičov s  deťmi od 2 do 4 r. * 
prípravu stredoškolákov na ples * rôzne tanečné štýly pre deti a juniorov, 
Informácie: 0905 635 792, FB: LadanzaSnv, LadanzaSNV@gmail.com

 � nemáte čas na Písanie Vašej dIPLOMOVEJ, BAKALÁRSKEJ či 
ROČNÍKOVEJ PRÁCE? Nechajte to na nás a  naše 6‑ročné skúsenosti 
v  tejto oblasti. Zaručujeme serióznosť, zodpovednosť, jedinečnosť 
a samozrejme diskrétnosť. Cena práce zahŕňa taktiež následné úpravy po 
konzultácii so školiteľom. T.: 0917 822 571.

 � dOUČUJEM ANGLICKý JAZyK ‑ všetky vekové kategórie, od 
najmladších po najstarších. Pripravujem na maturitu. Jednotlivo alebo 
vo dvojiciach. Mám bohaté skúsenosti s vyučovaním. V prípade pekného 
počasia hodiny v záhrade. T.: 0907 585 817.

 � TEPOVANIE BUBLINKA ‑ tepujem PROFESIONÁLNyM STROJOM 
(3 x procesy čistenia) hĺbkovým spôsobom ‑ sedačky, koberce, 
postele, matrace… + UMýVAM OKNÁ a  UPRATUJEM dOMÁCNOSTI. 
T.: 0950 511 616.

 � OPRAVA  – PREdAJ  – SERVIS  – POŽIČOVňA ELEKTR. RUČNéHO 
NÁRAdIA renomovaných značiek BOSCH ‑ HILTI ‑ dEWALT ‑ NAREX ‑ 
MAKITA, a i. / Predajňa ‑ náradie extra, Fabiniho 10, SNV (pri žel. stanici 
‑ budova RESA). T.: 0914 333 344.

 � MAľUJEME bytové a nebytové priestory ‑ INTERIéRy A EXTERIéRy. 
Máme dlhoročné skúsenosti. Zameriavame sa na detaily a  čistotu 
prevedenej práce. T.: 0948 823 223.

 � dOUČUJEM HUdBU ‑ zobcovú, priečnu flautu, gitaru. Mám bohaté 
skúsenosti s vyučovaním. T.: 0908 063 676.

 � Pečiem na objednávku čerstvo upečený ZdRAVý biely a tmavý CHLEBÍK 
A PEČIVO – bez LEPKU, vajec, laktózy, sóje, kvasníc, s NÍZKyM obsahom 
CUKRU, bez aditív a konzervantov. OBJEdNÁVKy na tel. č.: 0903 211 955.

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

 � Zadarmo v  meste Prehliadka krovu, starožitností, drevostavieb  
na odhaľoVanie čerVotoča v dreve – prístrojom. T.: 0904 865 262.

 � MASÁŽE ‑ Bolí Vás chrbát? Máte sedavé alebo namáhavé 
zamestnanie? doprajte si kvalitnú masáž profesionálnymi masérmi. SNV, 
Zimná 102 ‑ 0917 507 854 * Šafárikovo nám. 3, sídl. Mier ‑ 0918 272 005,  
www.masazesnv.sk + ponuka darčekových poukážok.

 � V októbri sa dni skracujú, domácnosti upratujú. Koberce, okná, podlahy, 
dá to trochu námahy. Riešenie tu máme. PROFESIONÁLNy UPRATOVACÍ 
SERVIS zavoláme. T.: 053/444 01 19, 0903  100  508, 0903  661  891 *  
www.upratovaniesnv.sk

drobnÁ inzercia, inzercia
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Pozývame Vás do nášho nového showroomu aj na predvádzacie jazdy.
Váš Citroën Brantner Nova, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 

tel.č.: 053/446 30 33, citroennova@stonline.sk



skoda-auto.sk

Nová ŠKODA RAPID SPACEBACK EXTRA je tu pre vás teraz s�EXTRA výbavou, 
ktorú ocení celá vaša rodina.

A    navigačný systém AMUNDSEN
A   automatická klimatizácia CLIMATRONIC
A   elektrické ovládanie všetkých okien
A   parkovacie senzory
A   svetelný a�dažďový asistent

 A    trojramenný multifunkčný volant 
s�ovládaním telefónu a rádia

 A   štýlové 16“ disky EVORA
 A   tempomat 
 A   a�oveľa viac

Rozhodnite sa pre modely EXTRA s bonusom EXTRA až do 1 700 € 
a získajte 5-ročnú záruku a možnosť financovania s 0 % úrokom.

BONUS EXTRA

1 700 € 
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA RAPID EXTRA: 

4,0 – 4,9 l/100 km, 103 – 115 g/km. Ilustračné foto.

ŠKODA RAPID 
  V EDÍCII EXTRA 
   MÁ VŠETKO

Kto by ju nemiloval.

extra 210x297 dealer rapid.indd   1 19/01/2018   17:12

skoda-auto.sk

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

zatial stary


