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KEĎ SI MYSLÍŠ, ŽE UŽ NEMÔŽEŠ,
MÔŽEŠ EŠTE TRIKRÁT TOĽKO!

Spišských 333 EXTREME sú preteky bez podpory určené cyklistom odhodlaným zabojovať na bicykli s prírodou Spiša. Sú obrovskou 
výzvou, pri ktorej otestujete sami seba, zabojujete so svojím ja na extrémne náročných tratiach. Nezáleží na poradí v cieli, nezáleží 
na cenách. Víťazstvom bude absolvovanie tohto krásneho extrémneho podujatia po vybraných existujúcich cyklotrasách Spiša. 
Je to akcia nielen na otestovanie cyklistického umenia, ale aj športová i spoločenská udalosť na podporu a propagáciu Spiša, 
zaujímavého  cykloturistického regiónu pre všetkých, ktorí radi aktívne trávia svoj voľný čas. 

www.333extreme.sk / www.vraji.sk 
info@333extreme.sk / info@raj-spis.sk / OOCR +421 948 846 506

Všetkých nadšencov horskej cyklistiky (MTB), ktorí sú odhodlaní 
na hraniciach svojich možností zabojovať  s krásnou prírodou 

Spiša pozývame 2. - 3. 8. 2019 do Spišskej Novej Vsi 
na 7. ročník extrémnych nonstop MTB pretekov 

miesto štartu a cieľa:  Spišská Nová Ves, Športová Hala, Za Hornádom 898/15,                     
48.937894, 20.564220            časový limit 333 km trate:        33 hodín
kategórie:                        muži, ženy  / 333 km, 222km, 111 km, 55km a 55 km e-bike  /
                                                            pre účastníkov mladších ako 18 rokov je potrebný súhlas zákonne zástupcu 
štart kategórií :             333 km a 222 km – piatok 2.8.2019 o 8:00 h
                                               111 km a 55 km plus 55 km e-bike – sobota 3.8.2019 9:00 h
slávnostné vyhodnotenie všetkých kategórií:  sobota 3. 8. 2019 o 17:00 h  

www.hunadyreality.sk

Dušan HUŇADY
0908 64 35 35

Po 8 rokoch 
v novom šate
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z rokovania Msz
Záverečný účet mesta za rok 2018 schválený. Mesto v minulom roku investovalo 1 690 544 €. Prvá zmena navýšila rozpočet mesta na rok 2019 
o 1 031 028 €. Obchodné spoločnosti hospodárili v minulom roku so ziskom. Spoločnosť Lesy mesta SNV v minulom roku odviedla 130 282 € za 
prenájom pozemkov, Emkobel zaplatil za tepelno‑energetický komplex celkom 420 896 €. Po novom si poberatelia obedov z domova dôchodcov 
zaplatia za racionálnu stravu 2,40 €/obed, za diabetický obed 2,75 € a za rozvoz jedného obeda 0,50 €. Dochádza k navýšeniu mesačného príspevku 
rodičov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na štúdium v ZUŠ, na činnosti školského klubu detí a na činnosti centra voľného času. Novým riaditeľom 
STEZ sa stal Vladimír Hovaňák. Mesto založilo novú obchodnú spoločnosť MEPOS SNV, s. r. o., ktorej hlavnou činnosťou bude zabezpečenie 
komunálnych a technických služieb. Poslanci odhlasovali zloženie a obsadenie členov riadiacich a kontrolných orgánov Lesov mesta SNV 
a spoločnosti Emkobel.
Štvrté riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva 
sa konalo vo štvrtok 25. apríla 2019. Po otvorení za-
sadnutia primátorom mesta Pavlom Bečarikom zložil 
poslanecký sľub Oliver Búza, ktorému kvôli dlhodobej 
práceneschopnosti bol odovzdaný dekrét poslanca až 
na tomto zasadnutí.

Prvým materiálom, ktorý bol poslancom predložený na 
schválenie, bol Návrh VZN mesta Spišská Nová Ves 
č.  1/2019 o  poskytovaní sociálnych služieb v  pô-
sobnosti mesta a o spôsobe určenia úhrady a výške 
úhrady za sociálne služby. Okrem iného dochádza 
k zvyšovaniu cien za stravu pre klientov v domove 
dôchodcov, ako i  pre cudzích stravníkov pobera-
júcich obedy z domova dôchodcov. Cena obeda pri 
racionálnej strave je 2,40 € (+0,33 €), pri strave dia-
betickej je to 2,75 € (+0,37 €). Za rozvoz obedov do 
domácností si klienti zaplatia 0,50 €/obed (+0,10 €). Za 
celodennú racionálnu stravu klienti domova dôchodcov 
zaplatia 4,35 € a za diétnu stravu 5,35 €. „Ceny obedov 
v domove dôchodcov sa nemenili od r. 2008, rast cien 
ovplyvnila celková inflácia, rast cien potravín, energií, 
ako i mzdových nákladov,“ zdôraznila vedúca sociálne-
ho oddelenia MsÚ Júlia Jančurová. Súčasťou schvá-
leného VZN v rámci pomoci občanom je nová sociálna 
služba Monitorovanie a  signalizácia potreby pomoci 
formou SOS náramkov, o  ktorej sme už informovali 
v minulých číslach Informátora. VZN bolo všetkými prí-
tomnými poslancami schválené.
Ďalším prerokovaným a  schváleným materiálom bol 
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017, ktorým sa upravuje 
s  účinnosťou od 1.  9.  2019 mesačná výška prí-
spevku rodiča za pobyt dieťaťa v materskej škole 
v závislosti od veku dieťaťa, na štúdium v ZUŠ, na 
činnosti školského klubu detí a na činnosti centra 
voľného času. Zavádza sa príspevok na denné a po-
bytové tábory realizované počas hlavných školských 
prázdnin v centre voľného času. Pre rodiny so 4 a viac 
deťmi vo veku od 3 do dovŕšenia 15 rokov veku, ktoré 
navštevujú príslušné školské zariadenia, sa príspevky 
na MŠ, ZUŠ, ŠKD a CVČ znižujú o 50 %. Viac na str. 8.
„Naše mesto nad rámec podielových daní školy 
a  školské zariadenia dofinancováva z  vlastných príj-
mov. V  roku 2019 je to suma 583 000 €, pričom na 
financovanie bežnej prevádzky škôl a školských zaria-
dení mesto bolo nútené použiť aj prostriedky určené 
na správu budov škôl v objeme 663 000 €. Vzhľadom 
na potrebu ďalších investícií a  zabezpečenie bežnej 
údržby budov škôl a školských zariadení a priľahlých 
športovísk nie je možné naďalej všetky finančné pro-
striedky určené na správu budov spotrebovávať na 
bežnú prevádzku. K  zvýšeniu mesačných príspevkov 
rodičov detí navštevujúcich školské zariadenia sme 
museli pristúpiť aj z dôvodov, že od 1. 1. 2019 vstúpili 
do platnosti legislatívne zmeny v odmeňovaní zamest-
nancov, rastú ceny energií, vznikli neplánované ďalšie 
výdavky na zamestnancov v oblasti sociálnej politiky 
zamestnávateľa, menia sa podmienky v  oblasti po-
skytovania stravy deťom a  žiakom škôl a  školských 
zariadení (predpokladaný ročný nárast počtu obedov 
o 250 000),“ uviedla Dana Mrnková, vedúca oddele-
nia školstva MsÚ.
„Veľmi dlho sme sa s týmito bodmi v našom klube za-
oberali. Pohrávali sme sa aj s myšlienkou tento krok 
nepodporiť, pretože sa ukazuje, že populistické obedy 

zadarmo, ktoré rozdáva vládnuca strana, až tak zadar-
mo nie sú. Napokon však zvíťazila zodpovednosť, ne-
chceme byť svedkami toho, ako sa naše mesto aj vďa-
ka nášmu rozhodnutiu bude rútiť do finančnej záhuby. 
Rokovania s  primátorom napokon priniesli dohodu. 
V tejto súvislosti treba pripomenúť, že len naprávame 
pokrivený smer, ktorý udali minulé zastupiteľstvá, kto-
ré k tomuto kroku jednoducho nenabrali odvahu. Ve-
rím, že to naši voliči pochopia a v konečnom dôsledku 
naše zodpovedné správanie aj ocenia,“ skonštatoval 
predseda Spoločného klubu (SpK) Ladislav Ruttkay.

Vedúca finančného oddelenia MsÚ Iveta Topolio-
vá uviedla Záverečný účet mesta Spišská Nová 
Ves za rok 2018. Po troch zmenách bol celkový 
rozpočet 2018 zostavený ako vyrovnaný na strane 
príjmov a  výdavkov v  objeme 33 033 279 €. Mesto 
investovalo 1 690 544 €. Najväčší objem prostried-
kov (433 946,46 €) si vyžiadalo rozšírenie cintorína, 
212 206,95 € sa investovalo do projektovej doku-
mentácie a  rekonštrukcie futbalového štadióna. Na 
realizáciu stavieb sa použilo 221 646,05 €, napríklad 
na výstavbu parkovísk na Rázusovej ul. 153 960,14 €, 
na Slovenskej ul. 26 - 28 to bolo 42 801 €, parkovis-
ko pri MŠ na Slovenskej ul. si vyžiadalo 11 292,30 €. 
Na rekonštrukciu stavieb sa použilo 307 950,43 €, 
v  tom je rekonštrukcia mosta na Ul. Ing. O. Kožucha 
164 469,79 €, prístupová komunikácia Červený jarok 
110 152,30 €r, rekonštrukcia a  bezbariérový prístup 
na chodníku na Lipovej ul. 29 368,18 €, rekonštrukcia 
dažďovej kanalizácie na Dubovej ul. 3 960,16 €.

Poslanci vzali na vedomie Správu o hospodárení ob-
chodných spoločností mesta za rok 2018. Lesy mes-
ta Spišská Nová Ves,  s.  r.  o., dosiahli celkové výnosy 
2 426 351,81 € a  náklady 2 410 092,94 €. Hospodár-
sky výsledok po zdanení bol 16 258,87 €. Spoločnosť 
mestu v minulom roku odviedla 130 282 € za prenájom 
pozemkov.
Hlavnou činnosťou BIC Spišská Nová Ves,  s.  r.  o., je 
lokálne televízne vysielanie. Spoločnosť dosiahla zisk 
vo výške 386,01 €.
Emkobel, a. s., zaplatila mestu za tepelno-energetický 
komplex celkom 420 896 €. Celkové výnosy spoloč-
nosti za minulý rok boli vo výške 5 212 159 €, náklady 
vo výške 5 040 566 €, spoločnosť dosiahla hospodár-
sky výsledok po zdanení 134 451 €.

Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2019 navýši-
la rozpočet o 1 031 028 €, celkovo sa tak zvýšil na 
strane príjmov i výdavkov na 34 683 356 €.

Ďalej poslanci MsZ súhlasili so zaradením Materskej 
školy sv.  Maximiliána Mária Kolbeho do siete škôl 
a školských zariadení.

Mestské zastupiteľstvo menovalo Vladimíra Hovaňáka 
do funkcie riaditeľa Správy telovýchovných zariadení.

Vedúci odd. komunálneho servisu MsÚ Tomáš Hamrá-
ček predstavil Návrh na založenie obchodnej spo-
ločnosti MEPOS SNV, s. r. o., ktorého zakladateľom 
a jediným vlastníkom je mesto Spišská Nová Ves. 
Prioritným cieľom založenia spoločnosti je zabez-
pečenie komunálnych a  technických služieb, opráv 
a údržby detských ihrísk, spolupráce na organizovaní 
kultúrnych a športových podujatí a zimnej údržby ko-

munikácií. Poslanci jednohlasne schválili nielen jeho 
založenie, ale i  zástupcov mesta SNV zvolených do 
orgánov obchodnej spoločnosti.

Súčasťou programu rokovania bola i Správa o výsled-
ku kontroly a Správa o výsledku ročnej inventarizácie 
majetku mesta za rok 2018.

Tradične najrozsiahlejším bodom zasadnutia bolo vy-
sporiadanie vzťahov k  nehnuteľnostiam. Inštitút 
osobitného zreteľa bol uplatnený pri predaji pozemku 
s  výmerou 590 m2 v  katastrálnom území Mlynky za 
cenu 3 177,70 €, nakoľko ide o  pozemok, ktorý vý-
znamným spôsobom ovplyvňuje bezpečnostnú situáciu 
priľahlých stavieb vo vlastníctve budúcich kupujúcich. 
Rovnaký inštitút bol uplatnený pri schválení ďalších 
dvoch zámerov predaja pozemkov v  katastrálnom 
území Mlynky a  jedného zámeru predaja pozemkov 
v Novoveskej Hute. Ide o pozemky tvoriace časť dvora 
a priľahlú plochu domov žiadateľov o ich odkúpenie.
Schválené bolo i odkúpenie pozemkov v súkromnom 
vlastníctve pri novom cintoríne, na ktorých sa nachá-
dza cesta vo vlastníctve mesta ako i  plochy priľahlé 
k cintorínu.
Schválený bol i priamy odpredaj pozemkov majiteľom 
na nich nachádzajúcich sa garáží.
Súčasťou predkladaného materiálu boli i  žiadosti 
o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bre-
mena v  súvislosti s  umiestnením stavby spoločnosti 
Východoslovenská distribučná, a. s., a stavby Podtat-
ranskej vodárenskej spoločnosti.

V záverečných dvoch bodoch programu poslanci od-
hlasovali zloženie a  obsadenie členov riadiacich 
a  kontrolných orgánov v  obchodných spoločnos-
tiach so 100% účasťou mesta, a to v Lesoch mesta 
SNV, s. r. o., a vo firme Emkobel, a. s.

„Ono to naoko vyzeralo ako bezproblémové zastupi-
teľstvo, ale za jeho hladkým priebehom treba hľadať 
hodiny tvrdej práce. Všetky materiály prešli odbornými 
komisiami, kompromisy sú výsledkom náročných, no 
korektných rokovaní medzi primátorom a zástupcami 
SpK. Hovorí sa: ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku, 
a tento slogan presne vystihuje súčasnú situáciu. Bolo 
naším primárnym cieľom, aby materiály prichádzali na 
zastupiteľstvo „preverené“ komisiami a  ukazuje sa, 
že tento model prináša želaný efekt. Zároveň chcem 
sňať pomyslený klobúk pred pracovníkmi MsÚ, doku-
menty boli pripravené a  odprezentované brilantným 
spôsobom. Teší ma fakt, že do orgánov obchodných 
spoločností prišla nová krv, verím, že táto transfúzia 
prinesie ich prosperitu a  akýsi reštart, ktorý podľa 
nášho názoru súrne potrebovali. Nominovali sme za 
náš klub zodpovedných ľudí a  som presvedčený, že 
si svoje miesto dôstojne zastanú. Na záver chcem 
poďakovať aj primátorovi mesta, ktorý zatiaľ dodržuje 
všetky dohody a ak bude spolupráca takto pokračovať 
a napredovať, poslanci nášho SpK určite nebudú brz-
dou k rozvoju nášho mesta. O jeho progres by malo ísť 
v prvom rade,“ dodal Ladislav Ruttkay.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlaso-
vanie poslancov a  zvukový záznam nájdete na  
www.spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – Sa-
mospráva – MsZ.

Viera Nováková, Andrea Jančíková
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čik 13.  4. pomôcť s  upratovaním vonkajších 
priestorov zoologickej záhrady. Akcie sa zúčast-
nilo 45 členov nielen zo Združenia rodičov a priate-
ľov diabetických detí  nášho mesta, ale i  zo Svitu, 
Popradu, Levoče i Košíc. Areál prišli takto pomôcť 
upratať už po trinásty raz. Súčasťou akcie bolo aj 
obnovenie adopčných listín. OZ Spišiačik ostal ver-
ný svojim dikobrazom, ktorých ostne „symbolicky“ 
pripomínajú ihly.

MO MS v spolupráci so Spišskou knižnicou - J. Du-
bajovou a Mgr. M. Krajňákovou uskutočnili 15. 4. 
stretnutie s poéziou Jána Brocka. Básne recito-
vali členovia DS Hviezdoslav, recitátori a  študenti 
Gymnázia na Školskej ul. a  Hotelovej akadémie. 
Z bohatej tvorby autora odznelo 16 básní.

Pódium v  KD Mier sa 17.  4. zaplnilo najmenšími 
obyvateľmi. Tí sa predviedli na tradičnom podujatí, 
ktoré organizovala Materská škola na Komenské-
ho ul. pod názvom Deň spevu a tanca. Podľa slov 
riaditeľky školy hlavným cieľom tohto podujatia 
je zachovanie ľudových tradícií, ľudových piesní 
a tancov. Najmenšie deti vítali jar spevom a tancom 
už po sedemnásty raz. V programe účinkovalo viac 
ako 150 detí vo veku od 3 do 6 rokov zo šiestich 
materských škôl mesta.

Veľká noc je každý rok príležitosťou pre študen-
tov Hotelovej akadémie ukázať prípravu veľ-
konočných stolov či dekorácií. Aj v  tomto roku 
pripravili majsterky odborného výcviku spolu so 
svojimi žiačkami ukážky slávnostného veľkonoč-
ného prestierania v  modernom štýle, ktorý hral 
pestrými jarnými farbami. Súčasťou prezentácie 
boli ukážky vytvárania veľkonočných dekorácií 
priamo na mieste, ktorého sa zhostili druháčky 
školy. Vo  svojej tvorbe využívali najmä prírodné 
motívy ako drevená kôra, škrupiny z vajíčok, mach, 
konáriky, kamienky či rastlinky.

Otužilci zo Spišskej Novej Vsi a okolia ukončili svo-
ju sezónu slávnostne. Veľkonočná kupačka sa 
konala na ich zvyčajnom mieste na Zelenej lávke 
v  Slovenskom raji. Dodržať tradíciu, zabaviť sa 
a urobiť niečo pre svoje zdravie naplánovali počas 
veľkonočnej nedele. Takmer dvadsať členov ob-
čianskeho združenia Pstruhy Slovenského raja ne-
odradil ani sedemstupňový Hornád. Podľa slov za-
kladateľa P. Kleina touto akciou ukončili tohtoročnú 
sezónu. Nechýbali ani vedrá, korbáče či výslužka 
určená najmä pre najmladších otužilcov, ktorými 
boli len šesťročná Alžbetka zo Spišskej Novej Vsi 
a jej kamarát Samko (9) zo Smižian.

Pred osemdesiatimi rokmi sa narodil v SNV Ján 
Melkovič (24. 4. 1939). Bol to hudobný skladateľ 
a  herec, dlhoročný člen Radošinského naivného 
divadla (RND). Do RND nastúpil v  roku 1983 ako 
výhradný skladateľ hudby vo všetkých divadelných 
hrách. Ako filmový herec sa predstavil už v  roku 
1970, keď stvárnil jednu z hlavných úloh v „trezo-
rovom” filme režiséra Juraja Jakubiska Dovidenia 
v  pekle, priatelia, ktorý bol dokončený až začiat-
kom 90. rokov minulého storočia. V RND účinkoval 
aj ako herec, napríklad v predstaveniach Nevesta 
predaná Kubovi, Pavilón B, Nebo, peklo, raj, Žen-
ské oddelenie, Kino Pokrok, Súpis dravcov, Ako 
som vstúpil do seba, Kronika komika. Ako výrazná 
postava sa objavil aj v ďalších významných sloven-
ských celovečerných filmoch: Ľalie poľné, Montiho 
čardáš, Záhrada či Krajinka. Zomrel 21. 3. 2004.

Popredný slovenský horolezec Michal Sabovčík 
a  paraglidista Juraj Koreň budú patriť medzi 5 
ľudí zo Slovenska, ktorí sa zúčastnia akcie Seven 
virgin summits. Počas nej sa chystajú vyliezť na 
sedem nedotknutých vrcholov na siedmych sveta-
dieloch a potom z nich zletia na padákoch. Začiatok 
ich cesty sa plánuje na 14. jún.

MeMorandá o spolupráci
Mesto Spišská Nová Ves, zastúpené primátorom 
Pavlom Bečarikom, podpísalo 15. mája memorandá 
o spolupráci s mestami Rzeszow v Poľsku a ukra-
jinským Ľvovom. V  nich obe strany deklarujú, že 
budú rozvíjať vzájomne výhodnú spoluprácu v oblasti 
vzdelávania, kultúry, športu a cestovného ruchu, ako 
aj v ďalších oblastiach v rámci svojich kompetencií.
Zaväzujú sa k výmene informácií v oblasti organizova-
nia výstav (expozícií) a trhov, prioritných investičných 
potrieb regiónu, návrhov konkrétnych objektov, kto-
ré môžu byť atraktívne pre zahraničných investorov. 
Rozvíjať spoluprácu chcú v oblasti trhu práce, kultúry, 
vzdelávania, ochrany zdravia, špor-
tu a cestovného ruchu a iniciovanie 
spoločných hospodárskych podujatí, 
rozvíjať mestá v  problematike do-
movov sociálnej starostlivosti, sa-
natórií, úradov práce, knižníc, jedno-
tiek verejnej dopravy, obchodných 
jednotiek a samospráv.
S  poľským Rzeszowom sme tak 
rozšírili doterajšiu formu spolupráce 
a  ukrajinské 720-tisícové centrum 
Ľvovskej oblasti je naším prvým 
partnerom na území nášho východ-
ného suseda.

„Okrem toho sa s  Ľvovom plánujeme zapojiť do 
program ENI CBC Maďarsko  – Slovensko  – Rumun-
sko  – Ukrajina, ktorý je zameraný predovšetkým na 
podporu miestnej kultúry a  zachovanie historické-
ho dedičstva, ale aj na ochranu životného prostredia 
a zmiernenie vplyvov klimatických zmien a prispôso-
benie sa im. Plánujeme riešiť obnovu kultúrno-histo-
rických pamiatok, vytvoriť uličku remesiel a realizovať 
ďalšie cyklotrasy v meste. S obomi mestami je možné 
rozvíjať spoluprácu, svojím spôsobom otvárame ďalšie 
dvere pre spoločný rozvoj,“ uviedol Pavol Bečarik.

Tomáš Repčiak

oznaM o uzávere 
cesTnÝcH koMunikáciÍ
Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi oznamuje verej-
nosti, že z dôvodu konania podujatia Mesto plné detí 
a medzinárodného festivalu Živé sochy dôjde k uzá-
vere cestných komunikácií nasledovne:
• Zimná ulica od križovatky s Elektrárenskou ul. po 
budovu Reduta 7. 6. 2019, 4.00 – 18.00 h
• Letná ulica od križovatky pri budove Reduta po kri-
žovatku na Školskej ul. 7. 6. 2019, 7.00 – 18.00 h
• Zimná ulica od križovatky s Elektrárenskou ul. po 

budovu Reduta 28. 6. 2019, 15.30 – 21.00 h
Zároveň upozorňujeme, že v sobotu 1. 6. 2019 bude 
na cestnej komunikácii na Leteckej ulici dočasné 
dopravné značenie – zákaz státia z dôvodu konania 
podujatia Deň detí s Ozbrojenými silami SR. Parkova-
nie pre návštevníkov tejto akcie bude vyčlenené na 
ploche vedľa letiska – vjazd cez hlavnú bránu.
Vzhľadom na tieto podujatia žiadame vodičov o disci-
plinovanosť a trpezlivosť.

novÝ vicepriMáTor 
nasTúpil do funkcie
Po dohode Spoločného poslaneckého klubu a primá-
tora mesta v máji t. r. nastúpil do funkcie 2. zástupca 
primátora Ing. Jozef Gonda: „Úlohou nasledujúceho 
obdobia je pre mňa a kolegov z poslaneckého klubu 
snaha o novú kvalitu a kultúru vo vzťahoch, viac otvo-
renosti v  komunikácii medzi poslancami a  vedením 
mesta tak, aby to občania v  našom meste aktívne 
pocítili. Opätovne priznať elementárnu vážnosť posla-
neckému mandátu aj s uplatnením zodpovednosti pri 
rozhodovaní. Zapojiť poslanecký zbor cestou komisií 
pri MsZ a cestou mestských výborov už do tvorby zá-
kladných rozvojových aktivít v  meste. Na rokovania 
zastupiteľstva predkladať materiály, ktoré budú mať 
podporu podstatnej časti poslancov bez ohľadu na ich 
politickú príslušnosť. Nepolitikárčiť, vytvoriť v  mest-
skom zastupiteľstve a,  hlavne, na mestskom úrade 
tvorivú pracovnú atmosféru s  využitím kreatívneho 
potenciálu všetkých poslancov a pracovníkov úradu.
Prial by som si, aby Novovešťania aktívne reagovali 
na dianie v  našom meste. Aby na „najkrajšie mesto 

na Slovensku“ 
boli hrdí a po-
chválili sa ním, 
ale aby sa tiež 
zbavili strachu 
a našli odvahu 
poukázať na 
zlé rozhodnu-
tia a skutky.
Ako zástup-
ca primátora 
by som chcel 
p o k r a č o v a ť 
v  práci pre 
mesto a  jeho 
obyvateľov. Rád využijem svoje znalosti a  skúsenosti 
získané z pôsobenia v samospráve z predchádzajúcich 
období. Pre naplnenie myšlienky: „Všetko pre mesto 
a jeho ľudí“ ponúkam pracovitosť, odborné schopnosti, 
zodpovednosť a cieľavedomosť.“ T. Repčiak
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Klub spoločnosti M. R. Štefánika SNV sa 24.  – 
26. 4. zúčastnil v Piešťanoch vedeckej konferencie 
Milan Rastislav Štefánik ‑ Muž Slnka. Účastní-
ci v  Ivanke pri Dunaji položili veniec k pamätníku 
a zúčastnili sa sadenia ruže Generál Štefánik.

ZŠ Nad Medzou oslavovala 25.  4. svoje 55. na-
rodeniny. Súčasťou osláv bol aj kultúrny program 
v DK Mier, ktorý si precízne pripravili žiaci školy pre 
pozvaných hostí.

V trávnatom poraste nad obcou Jamník sa nachá-
dza jeden z  vojenských bunkrov, ktorý na Spiši 
vybudovali v 60. až 70. rokoch minulého storočia. 
Mal slúžiť na pozorovanie prípadných jadrových úto-
kov na našom území. Bunker mal aj pancierové časti 
ako dvere, komíny, vetracie šachty. Keďže nedoš-
lo k  žiadnemu konfliktu, nemal praktické využitie. 
Stavba je opustená a zničená. Záujem o ňu prejavili 
ochranári. Ako uviedol riaditeľ Správy Národného 
parku Slovenský raj Tomáš Dražil, keďže sa stavba 
nachádza v chránenom území NATURA 2000, tak 
oň prejavili záujem. Na Spiši sú takéto bunkre dva, 
oba v chránených územiach. V území, na ktorom sa 
bunker nachádza, sa vyskytujú prírodovedne hod-
notné trávnato-bylinné teplomilné porasty.

Počas osláv Sviatku práce (1. 5.) MKC pripravilo 
kultúrny program pre starších i mladších občanov 
mesta v  Madaras parku. Súčasťou podujatia bolo 
bábkové predstavenie Ako išlo vajce na vandrov-
ku, vystúpenie členov folklórneho súboru Čačina či 
stánky s cukrovou vatou a perníkmi pre najmenších.

Študenti zubného lekárstva už pravidelne 1.  5. 
počas akcie v ZOO s názvom Za zdravý a krásny 
úsmev zvyšovali povedomie o  správnej starostli-
vosti chrupu nielen u detí.

Súťaž v športovom hľadaní zlata s názvom Spiš-
ská karbitka sa konala 4. 5. na Čingove. Súťaže 
sa zúčastnilo 52 hľadačov. Princípom športového 
ryžovania zlata je nájsť utajený počet zlatiniek za 
čo najkratší čas. Organizátorom súťaže bol Pod-
tatranský klub zlatokopov, ktorý tento rok bude 
oslavovať 20. výročie vzniku.

Približne mesiac po premiére v Banskej Bystrici si 
dokumentárny film Cesty medi mohlo pozrieť aj 
spišskonovoveské publikum 7. 5. v DK Mier. Pre-
mietanie filmu zorganizoval Banícky spolok Spiš  
za účasti scenáristu, producenta a  režiséra filmu 
v jednej osobe Stanislava Manca.

Šesť profesionálnych družstiev hasičov z  Košic-
kého kraja a  jedno družstvo z Nového Mesta nad 
Váhom si preverilo svoje schopnosti na hasičskej 
súťaži v utorok 7. 5. Cieľom súťaže bolo precviče-
nie si možných havarijných situácií a pripravenosť 
družstva na budúce zásahy.

Sté výročie úmrtia M. R. Štefánika si pripomenuli 
4.  5. členovia Klubu spoločnosti M. R. Štefánika, 
zástupcovia MO MS, vedenia mesta, členovia polí-
cie a armády za prítomnosti predsedu KSK R. Trnku 
a  ostatných hostí pietnou spomienkovou slávnos-
ťou. Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta, 
pozdrav za spoločnosť predniesol člen jej správnej 
rady RNDr. V. Rušin, DrSc. Duchovné slovo odovzdal 
senior ECAV Mgr. J. Matys. Podujatie bolo ukončené 
vernisážou výstavy v Múzeu Spiša.

Najmenšia ZOO na Slovensku oslavovala svoje 
30.  výročie. Počas nedele (12.  5.) bol pripravený 
okrem otvoreného areálu samotnej ZOO aj program 
pre všetkých návštevníkov. Deti si pozreli vystúpe-
nie škôlkarov a žiakov ZUŠ, nechýbala tiež kome-
diálna šou Sranda banda, ako aj hudobno-zábavný 
koncert Paci-pac. Dospelým návštevníkom zahrala 
skupina 13násť ciest, ľudová hudba Romana Bara-
basa a FS Krompašan.

na veľkÝcH podujaTiacH v MesTe 
sa občersTvÍTe bez plasTov
Hoci zákon o zákaze používania plastových výrobkov 
na jedno použitie začne platiť až od roku 2021, Spiš-
ská Nová Ves chce začať už počas tohto leta. Na naj-
masovejších akciách v meste sa rozhodlo stánkarom 
zakázať používanie plastov. Prvou lastovičkou bolo 
používanie papierových pohárov počas minuloroč-
ných novoročných osláv. „Pri príležitosti začiatku roka, 
počas ktorého sme si pripomínali 750. výročie prvej 
písomnej zmienky o našom meste, sme primátorsky 
punč podávali občanom a návštevníkom novoročného 
podujatia v  papierových pohároch,“ uviedla vedúca 
kancelárie primátora Andrea Jančíková.
Tento rok túto myšlienku už mesto uplatní na najma-
sovejších podujatiach, prvou bude podujatie Deň detí 
s Ozbrojenými silami SR konané 1. 6. 2019 na letisku, 
ďalšou bude festival Živé sochy.
Aj organizačný poriadok tohtoročného Spišského trhu 
obsahuje povinnosť poskytovať potravinárske výrobky, 
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu podávané 
v jednorazových nenávratných obaloch vrátane príbo-
rov vyrobených z biodegradovateľných kompostovateľ-
ných plastov (PLA). „Vítam ekologické myslenie ľudí 
v Spišskej Novej Vsi, registrujem aj aktivity gymnazis-
tov v tejto oblasti, ako i niektorých poslancov mestské-
ho zastupiteľstvá. Do budúcnosti musí mesto zmeniť 
všeobecne záväzné nariadenie o používaní plastov na 
verejných akciách. Dôležité však je, podľa môjho názo-

ru, zmeniť myslenie nás všetkých, a to nielen v otázke 
recyklovania, ale v udržiavaní čistoty a poriadku v mes-
te a okolí, v minimalizovaní čiernych skládok a podob-
ne,“ hovorí primátor Pavol Bečarik.
S nápadom urobiť zo Spišskej Novej Vsi prvé bezslam-
kové mesto na Slovensku prišla skupina ambicióz-
nych a  environmentálne zmýšľajúcich gymnazistiek 
(ako uvádza portál Novejsa.sk). Projekt realizujú pod 
záštitou OZ Nespi-Spiš. „Naším cieľom je eliminovať 
spotrebu jednorazových plastových slamiek v  pod-
nikoch a  ponúknuť prevádzkarom ich ekologickejšiu 
alternatívu,“ opísala zámery iniciatívy študentka Gym-
názia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi Alexandra 
Geletová. Tento projekt sa nedá uskutočniť zo dňa 
na deň a vyžaduje si množstvo práce a príprav pred 
samotnou realizáciou. „Teraz sme v štádiu, keď oslo-
vujeme majiteľov podnikov a snažíme sa zistiť, koľko 
slamiek, poprípade jednorazových pohárov spotrebujú. 
Na základe získaných informácií chceme v spoluprá-
ci s firmami vypracovať konkrétne ponuky, s ktorými 
opäť oslovíme majiteľov,“ povedala Ema Gromovská, 
členka realizačného tímu projektu. Podľa slov štu-
dentiek, predloženie konkrétnych návrhov uľahčí a aj 
urýchli celý proces. Ako alternatívu chcú prevádzkam 
ponúknuť kovové, bambusové, papierové a komposto-
vateľné slamky z bioplastu.

Tomáš Repčiak

košickÝ župan absolvoval 
pracovnú návšTevu spiša
Vo štvrtok 2. mája 2019 absolvoval predseda Košic-
kého samosprávneho kraja Rastislav Trnka výjazd do 
Spišskej Novej Vsi. Okrem pracovných povinností sa 
zúčastnil aj pietneho aktu kladenia vencov pri Pamät-
níku M. R. Štefánika.
„Predseda Košického samosprávneho kraja si ob-
hliadol nové priestory Správy ciest v  Spišskej Novej 
Vsi. V našom meste je viac ako sto kilometrov ciest, 
z  ktorých najdôležitejšie spojnice má v  správe vyšší 
územný celok. Rokovali sme o úprave komunikácie pri 
železničnom priecestí sídliska Západ I, ktorá je v sprá-
ve kraja,“ uviedol primátor mesta Pavol Bečarik (foto).
V  intraviláne Spišskej Novej Vsi plánuje vyšší územný 
celok rekonštruovať aj cestu od veľkej križovatky v cen-
tre až po spomínané železničné priecestie. Jednou zo 
zastávok bolo aj Stredisko správy ciest, kde 
zrekonštruovali podlahu v  opravárenskom 
centre a chystajú rekonštrukciu kotolne.
Dôležitým bodom výjazdu bola aj polud-
ňajšia krátka obhliadka budovy historickej 
Reduty. Priestory, ktoré využíva Spišské di-
vadlo, sú v zlom technickom stave. Ide tak 
o  jediné profesionálne divadlo na Sloven-
sku, ktorého priestory neprešli rekonštruk-
ciou. Podľa primátora Pavla Bečarika by si 
vyžiadala komplexná rekonštrukcia Reduty 
približne 3,5-milióna eur, a preto chce nájsť 
prostriedky aspoň na najnutnejšie opravy.
„Musí byť v našom záujme starať sa o túto 
budovu, ktorej časť využíva zariadenie 
kraja. V blízkej budúcnosti nájdeme rieše-
nie,“ zdôraznil Rastislav Trnka.

Nezanedbateľnou návštevou bolo aj stretnutie s pred-
staviteľmi a zamestnancami najväčšieho zamestnáva-
teľa v regióne stredného Spiša – spoločnosti Embraco 
Slovakia. Tá prechádza v súčasnosti zmenami vo vlast-
níckych vzťahoch a v spolupráci s mestom pripravuje 
nový tréningový program pre budúcich zamestnancov 
z radov marginalizovaných skupín. „Je to štvrtý najväč-
ší zamestnávateľ v našom kraji. Dáva prácu viac ako 
2 300 ľuďom, pričom až pätinu tvoria Rómovia. Firma 
spolupracuje s detskými domovmi a má program za-
mestnávania odchovancov. Radi by sme pri rozhýba-
vaní kraja spojili sily práve s  touto firmou a mestom, 
a  tak zlepšili podmienky aj v  oblasti zamestnávania 
znevýhodnených,“ dodal R. Trnka.

Tomáš Repčiak

Jednou z prerokovaných tém bolo rozšírenie cestnej komunikácie 
pri železničnom priecestí pri sídl. Západ I pre zabezpečenie 
zmeny dopravného riešenia (pridanie jedného cestného pruhu)
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zMos pocHválilo MesTo 
za sprejerov
Na konci apríla prezentoval predseda Združenia 
miest a  obcí Slovenska (ďalej ZMOS) Michal Sýkora 
na stretnutí v našom meste tri príklady dobrej praxe 
slovenských miest v rôznych oblastiach rozvoja, medzi 
nimi nechýbala ani Spišská Nová Ves.
„Častokrát sa stáva, že nové fasády budov sú lákadlom 
pre sprejerov, ktorí ich môžu znehodnotiť nevkusnými 
obrázkami a vulgárnymi nápismi. Mesto Spišská Nová 
Ves však našlo s touto komunitou spoločnú reč a svo-
jím prístupom ukazuje mimoriadne zaujímavú a oboj-
stranne výhodnú spoluprácu. Mladí umelci za aktív-
nej podpory mesta a občianskych združení skrášľujú 
mestské prostredie moderným alternatívnym spôso-
bom. Samospráva na sebarealizáciu začínajúcich ta-
lentov a umelcov vyčlenila graffiti stenu a podporuje 
dve kreatívne aktivity, jednu od roku 2007 a druhú od 
roku 2017. Samospráva okrem vytvorenia pôsobivého 

vzhľadu zanedbaných plotov či budov dáva príležitosť 
writerom prejaviť sa a šíriť dobré meno mesta o tejto 
subkultúre aj za hranicami krajiny,“ uvádza sa vo vy-
jadrení ZMOS.
Príklady dobrej praxe sledujú princípy, akými sú 
transparentnosť, efektívnosť, účelnosť či prínos pre 
komunitu. „V  každom meste sú zaujímavé prístupy 
k  činnostiam, ktoré samospráva zabezpečuje. Opäť 
sme vybrali tri príklady, ktoré sa dajú odporučiť pred-
staviteľom samosprávy,“ hovorí Michal Sýkora.
Podujatia Graffiti Spiš a  Graffiti Villa Nova jam sú 
príkladmi, ako sa dajú negatívne dopady sprejerov 
a writerov v meste eliminovať. Zaujímavým spôsobom 
prispeli sprejeri k  zatraktívneniu mesta, keď v  roku 
2017 vytvorili galériu interaktívnych objektov na stene 
tunajšieho Domu služieb (foto).

Tomáš Repčiak

b
le
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v

k
y Materská škola na Stolárskej ul. zorganizovala 7.  5. 

Deň otvorených dverí. Rodičia si mohli prezrieť 
priestory, vybavenie škôlky, ako i ponúkané služby ešte 
pred nástupom ich detí do predškolského zariadenia.

Žiaci základných a stredných škôl sa zúčastnili ré-
torickej súťaže s názvom Štúrov Zvolen. Súťažiaci 
boli rozdelení do troch kategórií. Najmladší boli 
žiaci 4. – 6. ročníka, druhú kategóriu tvorili žiaci 
7. – 9. ročníka a 2 stredoškoláci zastupovali tretiu 
kategóriu. Súťaž organizovaná Spišským osveto-
vým strediskom sa konala 7. 5. 2019.

Motorkári otvorili tohtoročnú motorkársku se-
zónu 8. 5. Po požehnaní nasledovala ich spoločná 
jazda z námestia v Spišskej Novej Vsi do Levoče, ďa-
lej do Kežmarku, Spišskej Belej, Tatranskej Lomnice, 
Starého Smokovca a končiaca v meste Poprad.

Po dvoch knihách kulinárskych poviedok v  spiš-
skom nárečí predstavil Michal Buza st. 10. 5. svo-
ju tretiu (podľa jeho slov poslednú) knihu s názvom 
Pod šurcom šmakuje. Zároveň v tento deň otvoril 
vo vestibule SOS svoju výstavu s názvom S Mišom 
Spišom, ktorá pozostáva zo 40 fotografií scenérií 
okolitej prírody. Výstava potrvá do 10. 7.

Už 25 rokov udržuje Technická akadémia s  prí-
buznou školou v Alsfelde aktívne partnerské vzťa-
hy. Pri tomto významnom jubileu prebehlo 13.  5. 
slávnostné prijatie zahraničných študentov 
a  ich profesorov na Radnici mesta. Podľa slov 
riaditeľa Technickej akadémie L. Ruttkaya hlavným 
cieľom tohto partnerského programu pre študentov 
je spoznávanie jednotlivých krajín navzájom.

Pri príležitosti Dňa matiek si pripravili deti zo 
Základnej školy Cyrila a  Metoda pre svoje mamy 
nielen darčeky, ale aj kultúrny program v DK Mier. 
Za pomoci pedagogických pracovníkov v programe 
účinkovalo 150 žiakov z prvého stupňa, ktorí si pri-
pravili spevácke, tanečné i  divadelné vystúpenia. 
Program obohatili a doplnili svojím tanečným čís-
lom aj najmenší škôlkari.

V kaštieli v Smižanoch súťažili 9. 5. mladí gita-
risti. Jej zakladateľkou bola pred 14 rokmi E. A. Ku-
kurová. Po prvýkrát súťaž v tohtoročnom jubilejnom 
15. ročníku predstavili na celoslovenskej úrovni. Aj 
vďaka tomu sa prihlásilo 74 veľmi šikovných súťa-
žiacich z 19 umeleckých škôl, ktorí boli rozdelení do 
jednotlivých súťažných kategórií podľa veku.

Denný stacionár pre seniorov je ambulantná 
forma sociálnej služby. Od roku 2017 tieto služby 
poskytuje stacionár na Slovenskej ul. a zastrešu-
je ho Spišská katolícka charita. Hlavnou náplňou 
denného stacionára je poskytovať klientom rôzne 
činnosti na skvalitnenie ich pobytu. V tomto zaria-
dení je kapacita pre 35 klientov. Čas tu trávia nielen 
seniori, ale aj zdravotne handicapovaní ľudia.

ekasa
Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa 
týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť 
a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla 2019. Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti 
nasledovný oznam:
Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladni-
ciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa 
klient, a to čo najskôr.
O pridelenie kódu je potrebné požiadať čo najskôr aj v prípade, 
ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla 2019. Vyhnú sa 
tak potenciálnemu náporu počas posledných dní. Pokladnicu si 
totiž po pridelení kódu do 1. júla 2019 zinicializujú kedykoľvek 
podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.
Každá pokladnica musí mať svoj kód. Žiadosť je potrebné po-
dať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny na 
portáli finančnej správy. Formulár je dostupný v časti Katalóg 
formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po 
spracovaní žiadosti si podnikateľ v osobnej internetovej zóne 
v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček, a svoju poklad-
nicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1. júla 2019, resp. 
do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu. Táto povinnosť 
sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a  musia 
prejsť na tzv. online registračné pokladnice, prípadne bezplatnú 
virtuálnu registračnú pokladnicu.
Viac informácií na telefónnom čísle 048/431  72  22 alebo  
na www.financnasprava.sk.

Graffiti na objekte domu služieb vznikli v roku 2017 počas Dni humoru na Spiši
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Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných 
súborov Košického kraja pod názvom XXII. Divadelný 
Trebišov sa uskutočnila v dňoch 9. a 10. apríla 2019 
aj za aktívnej účasti Divadelného súboru Hviezdoslav 
pri MKC Spišská Nová Ves. Totálne omladený súbor sa 
trebišovskému obecenstvu a krajskej odbornej porote 
predstavil inscenáciou 
Výrobca Štastia v  réžii Al-
bína Medúza, ktorý upravil 
dramatizáciu Milana Lasicu 
na rovnomenný román Vla-
dimíra Mináča. Hodnotenie 
výkonu súboru v konkuren-
cii ďalších piatich súborov 
vyznelo pre  Hviezdosla-
vovcov priaznivo – obsadil 
2. miesto v kategórii I. Prú-
dy súčasného divadla vráta-
ne návrhu postupu na ce-
loslovenskú prehliadku 
ochotníckych divadelných 
súborov Belopotockého Mi-
kuláš, ktorá sa uskutoční 
začiatkom júna t. r. V prípra-
ve na trebišovkú divadelnú 
žatvu sa súbor predstavil 
poslednú marcovú sobotu 

obecenstvu v Spišských Vlachoch. Pred predstavením 
si súbor uctil 170. výročie narodenia P. O. Hviezdosla-
va položením venčeka k  buste tohto velikána našej 
poézie, ktorá je umiestnená na námestí v Spišských 
Vlachoch.

Peter König

Na základe požiadania personálu reštaurácie Tatra 
14.  3. o  14.35 hod. hliadka MsP zisťovala totož-
nosť občana, ktorý odmietol zaplatiť účet za skon-
zumované nápoje. Po predvedení bolo zistené, že 
ide o K. M. Počas zisťovania totožnosti menovaný 
komunikoval s  hliadkou nesúvisle a  javil známky 
psychickej choroby. Na útvare MsP mu bola po-
skytnutá zdravotnícka starostlivosť privolanými 
zdravotníkmi RZP.

Hliadka MsP riešila 15. 4. o 17.15 hod. na ulici Me-
dza zistený priestupok, ktorého sa dopustil T. S. 
tým, že prenášal 2 ks chladných zbraní (meče) bez 
obalu a nezakryté v rukách.

Hliadka MsP na základe telef. oznamu riešila 17. 4. 
o 22.40 hod. na Sládkovičovej ul. zistený priestu-
pok, ktorého sa dopustil T. M. Ten sa pod vplyvom 
alkoholu pokúsil poškodiť vývesnú tabuľu na sta-
nici SAD. Po príchode hliadky od protiprávneho 
konania upustil.

Na základe telef. oznamu hliadka MsP riešila 18. 4. 
o  11.10 hod. na parkovisku pred Kauflandom na 
Duklianskej ul. priestupky, ktorých sa dopustili 
M. G. a P. E., ktorí bez potrebných povolení vyko-
návali trhový predaj kobercov. Ďalší predaj im bol 
pozastavený.

Na základe telef. oznámenia riešila hliadka MsP 
20. 4. o 3.50 hod. na Letnej ul. priestupok, ktorého 
sa dopustil P. L. tým, že rušil nočný pokoj hlasnou 
hudobnou produkciou v prevádzke nočného baru.

Hliadka MsP 26. 4. o 17.10 hod. na Lipovej ul. rie-
šila priestupok, ktorého sa dopustil K. V. Ten nedo-
volene zaberal verejné priestranstvo vozidlom vy-
kazujúcim známky vraku. Hliadka majiteľa vyzvala 
na odstránenie vraku z  verejného priestranstva 
v zákonnej lehote.

Hliadka MsP riešila 30. 4. o 6.30 hod. v rámci kon-
troly evidencie psov na sídl. Mier zistené priestup-
ky, ktorých sa dopustili L. J. a  J. B. Menovaní 
nemali psov označených evidenčnou známkou. 
Priestupky boli riešené v kompetencii MsP.

V  prevádzke rýchleho občerstvenia na ul. Odbo-
rárov č. 37 poškodil páchateľ 15. 4. o 23.00 hod. 
pokladničnú kasu a  drevený pult tým, že vytr-
hol pokladničnú kasu z  napájania, zdvihol ju nad 
hlavu a následne prevrátil pult na zem, čím takto 
spoločnosti spôsobil škodu vo výške 500 €. Vec 
je realizovaná OO PZ SNV, kde bolo začaté trest-
né stíhanie za prečin poškodzovania cudzej veci. 
Z uvedeného skutku je podozrivý L. S.

Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV začal 30. 4. trestné 
stíhanie za prečin porušovania domovej slobody. 
V  čase okolo 23.00 hod. doposiaľ NP zaklopal na 
vchodové dvere jedného z bytu na Námestí Iglovia, 
kde po tom, ako majiteľ bytu pootvoril dvere, mu 
páchateľ nasilu vstúpil do bytu, kde ho chcel fyzicky 
napadnúť. Poškodený stihol páchateľa zložiť na zem 
a  vyzval ho, aby odišiel z  jeho bytu preč. Poško-
dený nakoniec páchateľa z  bytu vyviedol, pričom 
k zraneniu poškodeného nedošlo. Podozrivý z uve-
deného skutku je M. B., ktorý bol vyšetrovateľom 
zadržaný a boli s ním vykonané procesné úkony.

Príslušník OO PZ SNV 2.  5. vzniesol obvine-
nie voči M. P.  za prečin krádeže. Páchateľ ešte 
30. 12. 2018 v HM TESCO SNV naložil na predajnej 
ploche rôznym tovarom nákupný košík, s  ktorým 
prešiel mimo pokladní bez zaplatenia a  smeroval 
k východu, kde košík ponechal. Pracovník SBS sa 
za páchateľom rozbehol a košík s ukradnutým to-
varom v hodnote 765 € zadržal.Hviezdoslavovci pri buste P. O. Hviezdoslava

cvičná ferraTa na čingove je 
lákadloM pre deTi i dospelÝcH
Známy aktivista, záchranár a nadšenec turizmu Karol 
Dzurik je tvorcom ferraty Kyseľ a  myšlienky cvičnej 
ferraty na Čingove. Nápad na túto atrakciu vznikol na 
jar minulého roka a dnes je záujemcom čingovská fer-
rata k dispozícii. Celkovo 77 metrov cvičnej dráhy pre-
pája dve malé jaskynky a bude lákadlom pre domácich 
i návštevníkov Slovenského raja. „Ľudia, ktorí sa chys-
tajú na ferratu v Kyseli, si môžu tento spôsob prechodu 
roklinou vyskúšať na našej cvičnej ferrate. Vidia, ako to 
vyzerá a čo ich v Kyseli čaká. Ďalším dôvodom, prečo 
sme sa rozhodli ferratu postaviť, bola mládež, ktorá 
má na Čingove ďalšiu možnosť adrenalínovej zábavy,“ 
hovorí K. Dzurik.
Spoločne s  Ladislavom 
Cvengrošom a  Jozefom 
Rychnavským obetovali 
mesiac práce na to, aby celý 
projekt zrealizovali. Okrem 
potrebných povolení a čiste-
nia zarasteného kopca tro-
jica celú ferratu inštalovala 
a  Karol Dzurik do nej sám 
investoval približne 3 000 €. 
„Je ťažko vyčísliť prácu, 
môžeme hovoriť iba o  ná-
kladoch na materiál, ale sme 
radi, že sa podarila dobrá 
vec, ktorú nám odobrila aj 
obec Spišské Tomášovce 
či Správa Národného parku 
Slovenský raj,“ približuje 
postup realizácie K. Dzurik.

Nová atrakcia by mohla byť ešte zaujímavejšia, ak sa 
aktivistom podarí nájsť prostriedky na figurínu jasky-
niara a pravekých ľudí, ktorí by sa stali novými oby-
vateľmi maličkých jaskýň. „To sú iba plány, na ktoré 
nemáme prostriedky. Zatiaľ nás teší záujem verejnosti 
o  cvičnú ferratu. Myšlienkou ferraty sa zaoberajú aj 
Hrabušice, a to v časti Hrdla Hornádu,“ dodáva K. Dzu-
rik. Pripomína, že vstup na každú ferratu je povolený 
iba s  ferratovým setom, ktorý si môžu záujemcovia 
požičať na spodnom parkovisku Čingova.

Tomáš Repčiak
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poplaTky školy
Schváleným Dodatkom č. 2 k VZN č. 4/2017 o určení 
výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
s účinnosťou od 1. 9. 2019 dochádza k úprave výšky 
príspevkov rodičov za pobyt detí/žiakov v školách 
a  školských zariadeniach a  výšky príspevku na 
úhradu stravy v  školských stravovacích zariade-
niach.
Od 1. 9. 2019 sú mesačné príspevky rodičov v školách 
stanovené nasledovne:
Mesačný príspevok na dieťa v materskej škole:
a) od 2 do 3 rokov veku dieťaťa: 40 €
b) od 3 do 5 rokov veku dieťaťa (okrem MŠ Tehelná, 

MŠ I. Krasku): 18 €
c) od 3 do 5 rokov veku dieťaťa počas hlavných škol-

ských prázdnin (okrem MŠ Tehelná, MŠ I. Krasku): 
40 €

d) MŠ, Tehelná: 5 €
e) MŠ, I. Krasku: 5 €
Za predškolákov a za deti z rodín v hmotnej núdzi sa 
v zmysle platnej legislatívy príspevok za pobyt dieťaťa 
v MŠ nevyberá.

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov 
na štúdium v základnej umeleckej škole:
od 5 do dovŕšenia 25 rokov pre žiakov, ktorí odovzdali sú-
hlas na započítanie do zberu údajov (čestné prehlásenie)
a) prípravné a  základné štúdium individuálne vyučo-

vanie: 11 €
b) prípravné a základné štúdium skupinové vyučova-

nie: 8 €
c) rozširujúce štúdium individuálne vyučovanie: 14 €
d) rozširujúce štúdium skupinové vyučovanie: 11 €
od 5 do dovŕšenia 25 rokov pre žiakov, ktorí odovzdali 
súhlas na započítanie do zberu údajov (čestné prehlá-
senie) a  navštevujú viac ako jeden skupinový odbor 
alebo dva hudobné nástroje
a) prípravné a  základné štúdium individuálne vyučo-

vanie: 25 €
b) prípravné a základné štúdium skupinové vyučova-

nie: 15 €
c) rozširujúce štúdium individuálne vyučovanie: 30 €
d) rozširujúce štúdium skupinové vyučovanie: 20 €
od 5 do dovŕšenia 25 rokov pre žiakov, ktorí odovzdali 
súhlas na započítanie do zberu údajov (čestné prehlá-
senie) základnej umeleckej škole iného zriaďovateľa
a) prípravné a  základné štúdium individuálne vyučo-

vanie: 50 €
b) prípravné a základné štúdium skupinové vyučova-

nie: 35 €
c) rozširujúce štúdium individuálne vyučovanie: 60 €
d) rozširujúce štúdium skupinové vyučovanie: 45 €
pracujúci od dovŕšenia 25 rokov pre každý jeden odbor 
a hudobný nástroj
a) základné štúdium individuálne vyučovanie: 80 €
b) základné štúdium skupinové vyučovanie: 50 €
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosti školského klubu detí: 8 €

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosti centra voľného času:
a) deti od 5 do dovŕšenia 15 r. veku za každý záujmový 

útvar: 1 €,
b) žiaci a  študenti od 15 do dovŕšenia 25 r. veku za 

každý záujmový útvar: 3 €,
c) osoby od dovŕšenia 25 r. veku a pracujúci dospelí za 

každý záujmový útvar: 5 €,
d) denné a pobytové tábory počas hlavných školských 

prázdnin:10 €.

Úhrady za bežnú stravu a stravu pre športovcov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni:
BEŽNÉ STRAVOVANIE od 1. 9. 2019

Kategórie stravníkov
Finančný limit 

na nákup potravín, 
1. finančné pásmo

Príspevok 
rodiča na 
úhradu 

režijných 
nákladov

SPOLU 
úhrada 
rodiča

Desiata Obed Olovrant
Materská škola (deti 2 - 5 rokov) 0,34 0,80 0,23 0,40 1,77
Materská škola predškoláci a deti z rodín v hmotnej núdzi 0,34 0,80 0,23 0,40 0,57
Základná škola (žiaci 6 - 11 rokov) - 1,08 - 0,50 0,38
Základná škola (žiaci 11 - 15 rokov) - 1,16 - 0,50 0,46
Žiaci so športovým zameraním (žiaci 6 - 11 rokov) - 1,30 - 0,50 0,60
Žiaci so športovým zameraním (žiaci 11 - 15 rokov) - 1,39 - 0,50 0,69
Dospelí stravníci (zamestnanci) - 1,26 - 1,40 2,66
Dôchodcovia - 1,26 - 1,40 2,66

Bezlepkovú a diabetickú stravu poskytujeme deťom 
v školskej jedálni pri Materskej škole na Jilemnic-
kého ulici 2. V školskej jedálni pri Základnej škole 
na Komenského ulici 2 poskytujeme žiakom diabe-
tickú stravu, v školskej jedálni pri Základnej škole 
na Ul. Z. Nejedlého 2 poskytujeme bezlepkovú stra-
vu. Rodičia žiakov, ktorí vyžadujú poskytovanie takejto 
diétnej stravy, majú možnosť umiestniť deti do týchto 
škôl. Ak rodič takéto dieťa umiestni do školy, ktorá diét-
nu stravu nevarí, môže dieťaťu stravu nosiť v obedári 
do školskej jedálne, kde mu ju uskladnia, v čase obeda 
ohrejú a dieťa sa naobeduje v školskej jedálni. Rodič za-

platí len príspevok na režijné náklady vo výške 0,10 €/
obed a školu požiada o zasielanie príspevku štátu na 
stravu (1,20 €/obed) na svoj účet. Alebo rodič takéhoto 
dieťaťa nevyužije služby školskej jedálne vôbec a die-
ťa sa bude diétne stravovať doma. Aj v tomto prípade 
požiada školu o  zasielanie príspevku štátu na stravu 
(1,20 €/obed) na svoj účet. Vo všetkých prípadoch musí 
rodič podpísať žiadosť o diétne stravovanie, ktorú majú 
školy k dispozícii. Súčasťou žiadosti je potvrdenie od 
lekára – špecialistu (gastroenterológ, diabetológ…), že 
žiak má diagnostikované ochorenie vyžadujúce bezlep-
kovú, diabetickú alebo šetriacu diétu.

DIÉTNE STRAVOVANIE od 1. 9. 2019
Kategórie stravníkov

Finančný limit 
na nákup potravín, 
1. finančné pásmo

Príspevok 
rodiča na 
úhradu 

režijných 
nákladov

SPOLU 
úhrada 
rodiča

Desiata Obed Olovrant
Materská škola (deti 2 - 5 rokov) 0,41 0,96 0,27 0,40 2,04
Materská škola predškoláci a deti z rodín v hmotnej núdzi 0,41 0,96 0,27 0,40 0,84
Základná škola (žiaci 6 - 11 rokov) - 1,30 - 0,50 0,60
Základná škola (žiaci 11 - 15 rokov) - 1,39 - 0,50 0,69
Dospelí stravníci (zamestnanci) - 1,51 - 1,40 2,91
Dôchodcovia - 1,51 - 1,40 2,91

Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní umožňuje rodičom predškolákov a žiakov, ktorí predložia doklad 
o tom, že sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi požiadať zriaďovateľa o:
možnosť zníženia alebo odpustenia príspevku ZUŠ, ŠKD, CVČ,
alebo odpustenia úhrady nákladov na stravu a réžiu.
O spôsobe podania žiadosti budú školy rodičov včas informovať.
Pre rodiny so štyrmi a viacerými deťmi vo veku od 3 do dovŕšenia 15 rokov veku sa príspevky podľa bodov 1, 
2, 3 a 4 znižujú o 50 %. O znížení príspevku rozhodne riaditeľ školy alebo školského zariadenia po predložení 
žiadosti zákonného zástupcu a overení uvedených skutočností. Zníženie sa uplatní od nasledujúceho mesiaca po 
doručení žiadosti.

Ing. Dana Mrnková

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO č. 2, Levočská 14, Spišská Nová Ves

Srdečne vás pozývame na autObuSOVý ZájaZd, ktorý sa uskutoční 15. júna 2019
okolie Svidník - drevené kostolíky Hervartov a bodružal, Slovenské národné múzeum Svidník, kúpanie aquaruthenia Svidník

Odchod autobusu: o 7.00 h z Fabiniho ul. Poplatok: 7 € - člen, 9 € - nečlen. Nahlásiť a zaplatiť môžete do 12. 6. 2019 na Levočskej ul. 14.

Zároveň vás pozývame na OkreSNé šPOrtOVé Hry, ktoré sa uskutočnia 8. júna 2019 o 10.00 h
na futbalovom ihrisku v Rudňanoch. Poplatok: 3,50 €, doniesť pohár na kávu.
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21. 4. 2019 o 14.20 h bol na Bezručovej ul. náj-
dený kľúč (karta) od OMV Renault. IC 557/2019

16. 4. 2019 bol na Starej ceste nájdený zväzok 
kľúčov s 2 kovovými príveskami (2 ks FAB, 1 ks 
kľúč od schránky + otvárací čip). IC 523/2019

8. 4. 2019 bol na Gaštanovej ul. nájdený kľúč 
od OMV zn. RENAULT. IC 483/2019.

29.  3.  2019 bol na Mlynskej ul. nájdený zvä-
zok kľúčov v  počte 5 ks, v  čiernom koženom 
puzdre. IC: 434/2019

7.  3.  2019 o  16.35 h boli na útvare MsP odo-
vzdané slnečné okuliare v puzdre nájdené pred 
ZŠ Ing. O. Kožucha. IC 313/2019

27.  2.  2019 bol pri OC STOVA na Leteckej ul. 
nájdený mobilný telefón XIAOMI čiernej farby. 
IC 260/2019

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

novinky v činnosTi 
MesTskÝcH skauTov a skauTiek
Skauting v  Spišskej Novej Vsi funguje nepretrži-
te už 27 rokov, počas ktorých pravidelne poskytuje 
veľkému počtu detí, mládeže, ale i  dospelým Spiš-
skonovovešťanom priestor pre rozvoj vlastnej osob-
nosti i  okolitého prostredia, budovanie priateľstiev, 
dobrodružstvo a  zmysluplné trávenie voľného času. 
V  súčasnosti sa skauti a  skautky zo 75. zboru o. b. 
Jána Vojtaššáka zo Spišskej Novej Vsi členia do šies-
tich oddielov, pričom dokopy počítajú vyše 160 duší.
Aj keď o  nich možno nepočujete každý deň, vôbec 
neleňošia a za posledný polrok majú mnoho noviniek. 
Popri letných táboroch, výletoch, výpravách a  iných 
akciách v  prírode tvoria gro skautského programu 
takzvané „družinovky“. Tie sa odohrávajú najmä 
v skautskej klubovni v budove pri futbalovom štadió-
ne. Klubovni sme dopriali nový 
náter, vybavenie a  nábytok 
a vďaka tomu skauti a skautky 
nášho zboru trávia voľný čas 
v  čistejšom, lepšie vybavenom 
a  krajšom prostredí. Oficiálne 
sme novú vizáž našej klubovne 
uviedli do života na akcii zva-
nej Koleda v klubovni, kde bola 
popri rôznorodom kultúrnom 
programe klubovňa požehnaná 
duchovným otcom Jozefom An-
derákom. Už tradičným podu-
jatím organizovaným naším 
zborom sú Skautské Vianoce. 
Tie minuloročné sa konali v KD 
v  obci Smižany. Počas vianoč-

ných sviatkov sa naši skauti a  skautky zúčastňujú 
odovzdávania Betlehemského svetla na viacerých 
stanovištiach v našom meste, ako aj v okrese. Novin-
kou v skautskom programe bolo podujatie „Odborne 
k odborke Prvá pomoc“, kde sa skauti a skautky nau-
čili základy prvej pomoci a viacero vecí si vyskúšali aj 
pri praktických workshopoch. Nedávno ste tiež členov 
nášho zboru mohli vidieť v  uliciach mesta ako dob-
rovoľníkov počas Dňa narcisov. To je však stále len 
štipka z rozmanitej činnosti nášho skautského zboru. 
Momentálne sa už väčšina pripravuje na letné tábory 
a  nezabudnuteľné chvíle v  objatí prírody. Po nich sa 
však opäť tešíme na stretnutia v zrekonštruovanej klu-
bovni či v uliciach nášho krásneho mestečka.

Mgr. Peter Kováč

košickÝ 
kucHár 2019
Súťaž vo varení Košický kuchár 2019 sa konala 
16.  4.  2019 v  Košiciach. Vyhlasovateľom súťaže 
bol Košický klub Slovenského zväzu kuchárov 
a  cukrárov. Jednou zo súťažných kategórií bola: 
„Kuchár pre školské zariadenia a  vývarovne“, do 
ktorej sa mohli zapojiť profesionálni kuchári škol-
ských jedální. Naše mesto reprezentovala v  tejto 
kategórii pani Viera Čechová, hlavná kuchárka 
zo ŠJ pri MŠ na Gorazdovej ulici. V  súťaži ob-
stála veľmi dobre a odniesla si diplom za 4. miesto 
v  súťažnej disciplíne  – Teplá kuchyňa  – varenie 
naživo. Súťažnou úlohou bolo navariť 2 porcie se-
zónneho moderného inovatívneho teplého pokrmu 
v časovom limite 45 minút. Pani kuchárka navarila: 
Špaldové cestoviny so špargľou a prosciuttom. 
Srdečne blahoželáme.

Ing. Eva Štubňová, odd. školstva, MsÚ

ricHard rikkon a TalenTy MesTa
Úspešný projekt Richarda Rikkona a Karola Farkašov-
ského putuje po celom Slovensku. Jeho zastávkou 
bola aj Spišská Nová Ves. Projekt podporuje mladé hu-
dobné talenty zo základných umeleckých škôl a moti-
vuje ich k lepšiemu výkonu. S myšlienkou jeho realizá-
cie prišiel známy klavírny virtuóz Richard Rikkon pred 
niekoľkými rokmi. Tento projekt nie je len o spoločnom 
koncerte, ale aj spoločnom stretnutí, ktoré sa konalo 
deň pred samotným vystúpením, na ktorom žiaci do-
stali mnoho cenných rád. V pondelok 15. apríla 2019 
praskala koncertná sieň vo švíkoch. Každý z návštev-
níkov očakával nielen výborné výkony našich žiakov, 
ale aj bravúrne vystúpenie samotného umelca. Za ZUŠ 

Spišská Nová Ves sa predstavilo 11 žiakov hudobného 
odboru, komorné zoskupenie MOKAMA a  o  spestre-
nie programu sa postarali aj členky tanečnej skupiny 
Dance sapiens. Pre žiakov, ktorí na koncerte vystúpi-
li, bolo veľkým zážitkom stáť so známym klaviristom 
na jednom pódiu. Výkony účinkujúcich a  aj sólové 
čísla v podaní hosťujúceho klaviristu zožali obrovský 
úspech. Koncert moderoval známy moderátor Karol 
Farkašovský. Záštitu pod celým projektom prevzal 
primátor mesta Pavol Bečarik, ktorému touto cestou 
vyslovujeme vďaku za to, že naša ZUŠ mohla spolu-
pracovať s takouto osobnosťou hudobného sveta.

Mariana Kacvinská
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Erasmus+
Fínsko a Portugalsko
V rámci projektu Erasmus + KA1 Vzdelávacia mobilita 
jednotlivcov, štruktúrovaná návšteva škôl vzdelávacích 
inštitúcií a školiacich seminárov, sa rozhodli p. učiteľ-
ky S. Hamráčková a K. Špirková zo ZŠ Nad Medzou 
zistiť, v čom je tajomstvo úspechu fínskeho vzdeláva-
cieho systému. Fínske deti majú jedny z najlepších 
výsledkov spomedzi krajín OECD. Počas 7-dňové-
ho kurzu na seminároch získali i množstvo informácií 
o svetovo uznávanom školskom systéme tejto krajiny. 
Kurzu sa celkovo zúčastnilo 120 učiteľov z 12 krajín. 
Navštívili 3 základné školy, univerzitu, metodické 
centrum pre vzdelávanie dospelých a verejné knižni-
ce. Po ukončení kurzu pochopili, že úspech fínskeho 
vzdelávania je úplne jednoduchý. Začína to kvalitným 
učiteľom. Na pedagogickú univerzitu sa dostane 1 z 10 
uchádzačov. Povolanie pedagóga je vysoko vážené. 
V spoločnosti je povolanie učiteľ porovnávané s profe-
siou lekára, právnika či ekonóma. Z toho vyplýva, že je 
aj primerane finančne ohodnotený. Školstvo sa zame-
riava viac na vzdelávanie ako na testovanie. V školách 
vládne pozitívna atmosféra. Žiaci sú nútení myslieť 
kriticky a zodpovedne, aby sa vedeli vynájsť a orien-
tovať sa v množstve informácií. Kvalita prevláda nad 
kvantitou a  v duchu menej je viac je skutočne efek-
tívnosť. Každý, aj menej zdatný žiak, má možnosť cítiť 
sa rovnocenne a  užitočne. Slušnosť,  spravodlivosť 
a podpora medzi žiakmi a učiteľmi je samozrejmosťou.

Na prelome marca a apríla sa žiaci a učitelia ZŠ Nad Me-
dzou zúčastnili ďalšej mobility v projekte „Let’s myth 
together“. Tentokrát bolo hosťujúcou krajinou Por-
tugalsko, severoportugalské starobylé mesto Gui-
maraes. Pripravený bol bohatý a  kultúrne zaujímavý 
program pre všetkých projektových partnerov z Talian-
ska, Litvy, Bulharska, Poľska a Slovenska. Konverzácia 
v anglickom jazyku prepájala ľudí rôznych národností.

Púť po stopách sv. Maximiliána  
Mária Kolbeho
29.  –  30.  4.  2019 sa zamestnanci Spojenej školy 
sv. Maximiliána Mária Kolbeho a Spišskej katolíc-
kej charity pri príležitosti 20. výročia založenia školy 
zúčastnili Púte po stopách sv. Maximiliána Mária Kol-
beho - patróna školy, katolíckeho kňaza, františkán-
skeho rehoľníka, mučeníka, ktorý ponúkol svoj život 
za otca rodiny v koncentračnom tábore. Prvý deň púte 
navštívili kláštorné mestečko Niepokalanów (Teresin 
pri Varšave), ktoré založil sv. Maximilián. Druhý deň 
navštívili dedinku Harmęže, blízko Oswienčima, kde je 
Centrum sv. Maximiliána a výstava obrazov jeho spo-
luväzňa z koncentračného tábora Mariána Kolodzeija. 
Výstava má veľmi silnú výpovednú hodnotu hrôz, kto-
ré sa tam diali, ale tiež podáva svedectvo o osobnosti 
sv. Maximiliána, ktorý bol spoluväzňom oporou nielen 
po duchovnej, ale aj po ľudskej stránke – pomohol im 
zachrániť „ich človečenstvo”. Takto sa vyjadril autor 
výstavy. Celá výstava má aj silný duchovný rozmer – 
trpiaceho Krista – spolu so všetkými trpiacimi. V zá-
vere púte sa zastavili a oddýchli v Krakove.

Dejepisná exkurzia
Žiaci 8. ročníka ZŠ Z. Nejedlého zažili 26.  4.  2019 
vyučovanie dejepisu doplnené exkurziou zameranou 

na dejiny východného Slovenska, osobitne na obdo-
bie 2. svetovej vojny. Cieľom exkurzie bolo priblíženie 
historických udalostí, názorné prevedenie a možnosť 
„dotknúť sa“ histórie. Žiaci navštívili Vojenské múze-
um vo Svidníku, prehliadku obohatenú o  zaujímavý 
výklad a  krátke dokumentárne filmy, zoznámenie sa 
s  vojenskou technikou. Poslednou zastávkou bol Pa-
mätník 1. československému armádnemu zboru na 
Dukle a  priľahlé vojenské pohrebisko, na ktorom je 
pochovaných 565 príslušníkov zboru, ktorí zahynuli 
počas Karpatsko-duklianskej operácie.

Sedem titulov Technickej akadémie
Študenti Technickej akadémie veľmi úspešne repre-
zentovali školu, mesto aj kraj na úrovni Slovenska 
a  v  tomto šk. roku získali 7 najvyšších umiestnení. 
Autorský tím v zložení L. Kopaničáková, L. Iľašová, 
M. Boženko a A. Širila získal 1. miesto v celosloven-
skej súťaži žiackych projektov Roadshow 2018. Štu-
dent 4. ročníka D. Čech sa stal najlepším strojárom na 
Slovensku – zvíťazil v krajskom kole a taktiež aj v ce-
loštátnom finále súťaže Zenit v strojárstve. 21 škôl zo 
Slovenska sa zapojilo do súťaže Meď 2019. Zvíťazilo 
družstvo Technickej akadémie. Žiaci školy domino-
vali aj v celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej čin-
nosti, kde v súťažnom odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo 
a doprava zvíťazili M. Baláži a L. Neupauer s prácou 
„Multifunkčný nízkozdvižný vozík“. V súťažnom odbore 
12 Elektrotechnika, hardware a  mechatronika zvíťa-
zili P. Mlynár a A. Jackovič s prácou „3D tlačiareň“ 
a v odbore 15 Ekonomika a riadenie zvíťazila P. Jaseč-
ková s prácou „Využitie softvéru pre analýzu ziskovosti 
vybraných výrobkov spoločnosti“. Do 5. ročníka Maj-
strovstiev SR v CNC sústružení a frézovaní sa prihlásilo 
30 tímov zo 69 pozvaných škôl. Majstrom Slovenska sa 
stal študent Technickej akadémie D. Čech.

Úspechy žiakov SOŠ ekonomická
V  tomto roku na 41. ročníku krajského kola SOČ 
školu reprezentovali D. Hockicková, M. Hurajtová, 
E.  Miháliková a  M. Kucajová. Všetky úspešne ob-
hájili svoje projekty. V  súťažnom odbore Ekonomika 
a  riadenie získala veľmi pekné 2. miesto Michaela 
Kucajová. So svojím projektom MM delivery postúpila 
na celoštátne kolo.

Na regionálnu súťaž žiakov stredných škôl „Najlepší 
podnikateľský plán“, ktorú vyhlasuje Košický samo-
správny kraj sa prihlásilo 12 súťažných prác. Školu re-
prezentovali A. Pavľáková, S. Suchá a B. Almášio-
vá, ktorá obsadila 1. miesto so svojím podnikateľským 
plánom. V závere porota konštatovala, že prihlásené 
práce majú rastúcu odbornú úroveň a vzrástli aj pre-
zentačné schopnosti súťažiacich žiakov.

Výborné výsledky ZUŠ
V  obrovskej konkurencii 116 choreografií na celo-
slovenskom festivale moderného tanca v  Bojniciach 
bola J. Javorská so sólovým tancom „V zajatí“ oce-
nená 2.  miestom,  tanečná choreografia „Carmen“ 
1.  miestom a  tretiu choreografiu „Bla, bla, bla…“ 
porota ohodnotila 3. miestom. Všetky choreografie 
pripravila uč. K. Čikkelová,  DiS.  art. Zlaté pásmo na 
celoslovenskom festivale tanca Humenné – Srdcom - 
Pohybom získala A. Livorová s  choreografiou „Hlas“ 

a  zo zlatého pásma sa tešili „I  am going“ a  „Slip“. 
Strieborným pásmom porota ocenila naše najmladšie 
tanečníčky „Myšky“ a bronzové pásmo si odniesli cho-
reografie „Sen“ a  „Easy“. Tanečníčky sa pripravovali 
pod vedením Mgr. G. Váradi, DiS. art. Na celoslovenskej 
gitarovej súťaži v konkurencii 75 súťažiacich D. Mušu-
ta sa umiestnil v  zlatom pásme na 1. mieste, H. Bi-
zub v zlatom pásme na 3. mieste, J. Jaško v zlatom 
pásme na 3. mieste, ďalšie zlato získala P. Sedláková 
a strieborné pásmo S. Hudáková. Žiakov pripravili pani 
učiteľky: Bc. Z. Lukáčová, DiS. art., Mgr. Z. Dudžáková, 
DiS. art. a Bc. A. Mušutová, DiS. art.

Výmenný pobyt v Nemecku
Dvanásti študenti sa spolu so svojimi učiteľmi z Gym-
názia na Školskej ulici zúčastnili výmenného pobytu 
v partnerskej škole Robert-Koch-Schule v nemeckom 
Clausthal-Zellerfelde. Dlhoročná participácia medzi 
našimi školami sa uskutočnila v rámci klubu Amavet 
833 v dňoch 27. 4. – 4. 5. 2019. V priebehu spoloč-
ne prežitého týždňa navštívili krajinské hlavné mesto 
Hannover, banícke múzeum v Clausthal-Zellerfelde aj 
centrum historického mesta Goslar, zažili dobrodruž-
nú cestu po starej baníckej šachte Ottiliae-Schacht 
a prešli časť vodných kanálov oblasti Oberharz zapísa-
ných v kultúrnom dedičstve UNESCO. Zúčastnili sa aj 
jedinečných osláv s názvom Walpurgisnacht, ktorá má 
v oblasti Harzu stáročnú tradíciu. Posledný deň strávili 
v Drážďanoch – v meste nazývanom Florencia na Labe.

Študenti Gymnázia na Javorovej ul. využívajú pravi-
delne možnosť neformálne sa vzdelávať v spoločnosti 
mladých ľudí z celej Európy.

Pod vedením p. uč. D. Bašistovej sa 4-členná skupi-
na zúčastnila mládežníckej výmeny:  Just be Your-
self!  v  programe Erasmus+. Projekt sa konal  na 
Cypre v meste Oroklini. Organizátori projetku pripra-
vili zaujímavú tému: Dôležitosť budovania pozitívneho 
prístupu a sebarozvoja u mladých ľudí. Iní študenti zas 
boli súčasťou 30-členného tímu na medzinárodnom 
Erasmus+ projekte:  Training course  – Working for 
You(th)! v meste Salerno, v Taliansku. Témou projek-
tu bola nezamestnanosť mladých ľudí v EU s cieľom za-
merať sa na ich problémy a vytvárať nástroje, ktoré ich 
udržia mimo najviac ohrozených skupín tzv. N.E.E.Ts.

Posledné dva aprílové dni venovali študenti 8-ročného 
a bilingválneho gymnázia Javorky exkurziii vo Vied-
ni. I  takouto neformálnou a  zážitkovou formou mali 
možnosť overiť si a  zdokonaliť jazykové zručnosti 
v nemeckom jazyku.

Z Markušoviec do Izmiru 
prostredníctvom eTwinningu
18. – 20. 4. 2019 sa v tureckom Izmire konala zaujíma-
vá multilaterálna konferencia s názvom Using technolo-
gy in education through eTwinning. Tohto významného 
podujatia sa zúčastnilo približne 120 pedagógov z ce-
lej Európy. Cieľom konferencie bolo priblížiť európsky 
program eTwinning, naučiť sa plánovať a  pripraviť 
v ňom kvalitný projekt. Zastúpenie na konferencii mala 
i Základná škola s materskou školou v Markušov-
ciach, kde pán učiteľ Dr. Michal Pankevič prezentoval 
na škole realizovaný etwinningový projekt s  názvom 
Selfie (proud to be me) ako príklad dobrej praxe.

Riaditeľstvo ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

oznamuje budúcim piatakom, že v školskom roku 2019/2020
OPäTOVNE ZRIAďUJE TRIEDU SO ŠPORTOVOU PRíPRAVOU 

SO ZAMERANíM NA FUTBAL A PLÁVANIE
Záujemcovia sa môžu hlásiť u vedenia školy osobne alebo na tel. č.: 053/442 62 77,

kde vám budú poskytnuté bližšie informácie.
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Hľadáme záujemcu 
o funkciu predsedu 
klubu dôchodcov 

v novoveskej Hute.
viac info na odd. sociálnych 

vecí MsÚ, tel. č.: 053 415 21 12.
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Učenie je radosť. Radi (sa) učíme.
ponuka celoročnÝcH kurzov 
4 Hodiny TÝždenne popoludnÍ

pre deti od 10 r., študentov a dospelých
• anglický • nemecký • taliansky • španielsky • ruský • francúzsky jazyk

OD ZAČIATOČNíKOV AŽ PO POKROČILýCH
U NÁS AJ ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA A KONVERZAČNÉ KURZY PRE MATURANTOV A DOSPELÝCH

zápis do kurzov: jún 2019 – osobne (12.00 – 16.00), telefonicky, mailom 
júl – august 2019 – telefonicky, mailom

začiatok vyučovania v kurzoch: september 2019
NOVINKY: • japonský • poľský • maďarský jazyk • slovenský jazyk pre cudzincov

• 3‑mesačné a 6‑mesačné kurzy (pre opatrovateľov a opatrovateľky, turistov, iné)
Vyskúšajte si svoju jazykovú úroveň v online teste na našej www.jssnv.sk

Poplatky: celoročný kurz pre deti a študentov – 120 €, pre dospelých – 180 €
Kontakt: www.jssnv.sk, tel. č.: 0905 727 558, 0917 801 457, 053/381 01 88, e-mail: js@jssnv.sk

eMbraco sa zapojÍ do duálneHo vzdelávania
Máte doma nastávajúcich stredoškolákov? Núka sa im 
príležitosť zapojiť sa do štátom podporovaného systé-
mu duálneho vzdelávania. K programu sa plánuje už 
od najbližšieho školského roka pripojiť aj spoločnosť 
Embraco Slovakia.
Podstatou systému je vyučovanie, ktoré bude 
sčasti prebiehať tradične v  školskom prostredí 
a sčasti na pôde partnerskej firmy. Embraco dote-
raz uzavrelo dohodu o spolupráci v duálnom vzdeláva-
ní so štyrmi strednými školami:
• Stredná odborná škola ekonomická v Spišskej 

Novej Vsi (odbor obchodná akadémia a ekonomic-
ké lýceum)

• Súkromná spojená škola EDURAM Krompachy 
(nástrojár, elektromechanik – silnoprúdová technika)

• SOŠ Markušovská Sp. Nová Ves (programátor obrá-
bacích a zváracích strojov a zariadení, elektromecha-
nik – silnoprúdová technika, mechanik - elektrotechnik)

• SOŠ Prakovce (nástrojár)
Embraco bude podľa zmluvy, ktorú podpíše so školou 
i s rodičmi žiaka, poskytovať študentom praktické vyu-
čovanie s možnosťou zamestnania po skončení školy. 
Študenti budú mať zabezpečenú stravu, príspevok na 
cestovné vo výške polovice ceny lístka z miesta byd-
liska a späť, pracovný odev, obuv a ochranné pomôcky 
a tiež podnikové štipendium.

„Je to všestranne výhodná spolupráca aj z  hľadiska 
budúcnosti. Nástrojári či údržbári nám o niekoľko ro-
kov začnú odchádzať do dôchodku. Práve programom 
duálneho vzdelávania si môžeme pripraviť pôdu pre 
to, aby k nám prišli ich nástupcovia. Študenti zasa zís-
kajú neoceniteľný kontakt s každodenným praktickým 
životom vo firme,“ hovorí Ingrid ďurková z personál-
neho oddelenia Embraco Slovakia.

Prví študenti by sa mohli zapojiť do systému už v škol-
skom roku 2019/2020. Pôjde o prvákov zo spomenu-
tých škôl.

klub MladÝcH
Dlhé roky v našom meste chýbal klub mladých ako 
jedna z možností, kde by sa mohla realizovať naj-
mä stredoškolská mládež. Mesto pred tromi rokmi 
vypočulo potreby mladých a  tento rok náš Klub 
mladých na čele s aktivistom Matejom Farkalínom 
oslávi tri roky svojej činnosti. Ako by ste činnosť 
klubu za toto obdobie zhodnotili?
„V prvom rade ďakujeme mestu za priestor a možnosť 
mať takýto klub. Tešíme sa z toho, že za tri roky si na 
nás mladí zvykli a klub je miestom, kde sa stretávajú. 
Sú študenti, ktorí sú v klube každý deň a pravidelne sa 
objavujú nováčikovia. Pri klube sme otvorili kanceláriu 
mladých, ktorú bezplatne využívajú iné organizácie ale-
bo študenti na svoje projekty. Postupne sme prišli na to, 
že mladí nepotrebujú mať organizovanú činnosť každý 
deň a vyhovuje im systém, že prídu do klubu – posedia 
si, pokecajú, čosi si zahrajú a nie sú obmedzovaní ne-
jakým časovým harmonogramom. Pravidelne však pri-
pravujeme zaujímavé podujatia a akcie v klube alebo 
v parku na námestí a tie sa tešia vysokej návštevnosti.“

Možno, že viacerí mladí nevedia, kde vás nájdu 
a aké máte v klube portfólio aktivít. Mohli by ste 
im ho priblížiť?
„Klub mladých sa nachádza v bráne na Zimnej ulici 48. 
Ako zvykneme hovoriť: „tá zelená brána oproti tomu 
modrému (evanjelickému) kostolu“. Otvorené máme 
každý deň od 13.30 do 19.00 h a v piatok do 21.00 
hod. Čo sa týka aktivít, tak mladí si u nás môžu pose-
dieť a bezplatne si spraviť kávičku či čaj. K dispozícii 
je X-BOX, PS4, stolný futbal, stolové spoločenské hry 
a  tiež množstvo kníh. Ak je von fajn počasie máme 
terasku a  v  zadnej časti klubu sa dá hrať volejbal, 
badminton, zahádzať si lietajúci tanier alebo vyskúšať 

lukostreľbu. Klub je miestom, kde môžete prísť kedy-
koľvek, nie je tu žiadne zápisné a všetko je zdarma.“

Mládež má veľa invenčných nápadov na to, ako by 
sa Klub mladých mohol ďalej rozvíjať. Čo je vo va-
šich možnostiach a kam sa Klub mladých v Spiš-
skej Novej Vsi bude v ďalších rokoch uberať?
„Klub v  poslednom roku prešiel výraznou obmenou 
interiéru. Máme nový stolný futbal, nábytok, vyma-
ľovali sme si. Vo vonkajších priestoroch sme si sami 
zmajstrovali sedenie z paliet. Samozrejme, snažíme sa 
naďalej modernizovať a prinášať zaujímavosti. V klube 
napríklad pravidelne organizujeme večer s virtuálnou 
realitou. Okrem klubových aktivít plánujeme v spolu-
práci s ostatnými organizáciami, ktoré sa venujú mla-
dým, ďalšie podujatia v centre mesta. Je to vynikajúca 
možnosť ako študentom ukázať vhodné alternatívy 
voľného času a  zároveň prezentovať šikovných mla-
dých ľudí v našom meste. Budeme radi, ak nám pošlú 
nejaký nápad, ako klub ešte vylepšiť alebo, akú akciu 
by chceli zažiť. Chystáme sa dokončiť našu paletovú 
terasku. Počas prázdnin budeme spolu s kamošmi z 
OZ Mladí ľudia a život organizovať zaujímavé podujatia 
na troch sídliskách. Tešiť sa môžu na tanec, šport aj 
Chill out zónu. V lete – 10. augusta – bude v meste 
Lepšejší deň a my tam určite nebudeme chýbať. Ve-
ríme, že tak ako minulý rok sa podarí odprezentovať 
šikovných mladých ľudí. Aj tento rok spolu s kolega-
mi z CVČ pripravujeme pobytové aj denné tábory. Ak 
sa chcete dozvedieť viac o novinkách a podujatiach, 
ktoré chystáme, sledujte Facebookovú stránku: Klub 
mladých SNV.“
Ďakujeme za rozhovor.

Tomáš Repčiak

Deň detí s
BAVENDOM

obrovské detské nafukovacie atrakcie
BDSkrew - vystúpenie + workshop s deťmi

animačný program a skvelá hudba
wafle, čerstvé šťavy, kvalitná káva ...

8. jún.2019 od 900

Spišská Nová Ves
Zimný štadión
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GENERÁLNY PARTNER: HLAVNÍ PARTNERI:

REKLAMNÍ PARTNERI: MEDIÁLNY PARTNER:

Michal Hudák
9 finalistiek
Fats Jazz Band 

exkluzívna porota

LEVOČA
STARÁ  

ĽUBOVŇA
SPIŠSKÁ  

NOVÁ  VESKEŽMAROK

23. ročník

2019

PRVÁ REPUBLIKA

14. 6. 2019 • 19.00 hod. • Spišské divadlo  
Spišská Nová Ves • www.agenturastyl.sk

Sprievodca festivalom 
Živé sochy

mobilná aplikáciawww.caritas.sk

SPIŠSKÁ
NOVÁ

VES9.-15. 9

1. júna 2019,
Letisko Spišská Nová Ves

8.35 Koncert Vojenskej hudby pred Radnicou
10.00 – 12.45 Súťažno‑zábavné dopoludnie sprevádzané statickými 

a dynamickými ukážkami vojenskej techniky
10.00 Otvorenie podujatia / prelet vrtuľníka
10.10 Hudobné vystúpenie – ZUŠ Smižany
10.30 Boj zblízka
10.40 Vojenská polícia – zadržanie páchateľa
10.55 Demonštrácia zasadenia Skupiny špeciálnych operácií vzdušnou 

cestou z vrtuľníka UH-60 Black Hawk metódou FRIES
11.00 Prezentácia pretekárov na Beh pre zdravie (deti od 5 - 10 rokov)
11.05 Vojenská hudba
11.20 Showprogram Čestnej stráže OS SR
11.30 Deti deťom - program materských škôl Gorazdova a Stolárska
11.55 Kynológia – Vojenská polícia
12.00 Štart Behu pre zdravie (D, CH, 5 - 6, 7 - 8, 9 - 10 rokov)
12.10 Showprogram Čestnej stráže prezidenta SR a Vojenskej hudby BB
12.30 Weapon Handling
12.45 Hudobné a tanečné vystúpenie ZUŠ SNV
13.00 – 17.00 Hlavný program dňa
13.00 – 13.30 Otvárací ceremoniál hlavného programu:
 prelet stíhačiek
 Privítanie detí deťmi - detský folklórny súbor Spišanček, ZUŠ SNV
 prelet vrtuľníka
 zoskok výsadkárov s vlajkami SR, EÚ, NATO, Spišská Nová Ves a 5. Pšu
 vystúpenie detí MŠ Stolárska
13.30 – 17.00 Súťažno‑zábavné popoludnie sprevádzané statickými 

a dynamickými ukážkami vojenskej techniky
13.30 Hudobné vystúpenie - HS HRDZA
13.50 Vojenská polícia
14.00 Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže „Vojaci očami detí“
14.15 Kynológia – Vojenská polícia
14.30 Showprogram Čestnej stráže prezidenta SR a Vojenskej hudby BB
14.45 Boj zblízka
15.00 Showprogram Čestnej stráže OS SR
15.15 Hudobné vystúpenie HS HRDZA
15.50 Krátka rozlúčková diskotéka pre všetkých

Sprievodné aktivity: súťaže pre deti, nafukovacie atrakcie, statické ukážky 
vojenskej techniky a výzbroje – možnosť vyskúšať a fotografovať vojenskú 
výzbroj, techniku a materiál, prezentácia Vojenského športového centra 
Dukla Banská Bystrica, výstava súťažných prác „Vojaci očami detí“
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28.- 29. 6. 2019
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

TERRAINCOGNITA.SK

Vino & Delicato

Vinoteka - Bar- Restaurant, Letná 76, Spišská Nová Ves

www.zivesochyfestival.sk | www.spisskanovaves.eu

Radnica – Miesto prianí, Radničné nám. 7
15:00 – 15:30, 17:00 – 17:30
Pink People – DS Studio, Košice
15:30 – 16:00, 17:30 – 18:00
Baroko – DS Studio, Košice
18:30 – 19:00
Spievajúce živé sochy BIG Names (SK)

Priestor pred Radnicou, Radničné nám. 7
14:15 – 15:00, 16:15 – 17:00, 18:15 – 19:00 
Živé sochy – Frans Vogels & Rachael Lindeman

Pred Evanjelickým kostolom, Radničné nám. 8
15:00 – 16:00, 17:00 – 18:00
Color Cirkus a Morské Koníky (SK)

Pred Levočskou bránou, Letná 50
15:00 – 16:00
Jozef Banáš – živá socha

Centrum mesta
14:00 – 15:00, 16:00 – 17:00, 18:00 – 19:00
Živé sochy – BIG Names (SK)

Gastro stage, Radničné námestie 4
14:00 – 14:30
Bábkové divadlo Hoki Poki: Chlebík, Poprad
14:30 – 15:00
Magic Alex – ilúzie pre deti (ČR)
15:30 – 16:00
BDSKrew – tanečné vystúpenie, SP. N. Ves
16:00 – 17:30
DJ 
17:30 – 18:00
Spievajúce živé sochy BIG Names (SK)
18:30 – 19:00
Magic Alex – ilúzie pre dospelých (ČR)
19:00 – 19:30
Slávnostné ukončenie festivalu
20:00 – 21:00
Heľenine Oči – koncert slovenskej kapely

Radnica – Miesto prianí, Radničné nám. 7
16:00 – 16:30
Slávnostné otvorenie festivalu
17:00 – 17:30, 18:30 – 19:00
Pink People – DS Studio, Košice
17:30 – 18:00, 19:00 – 19:30
Baroko – DS Studio, Košice
20:00 – 20:30
Spievajúce živé sochy BIG Names (SK) 

Priestor pred Radnicou, Radničné nám. 7
16:30 – 17:00, 17:45 – 18:30, 19:30 – 20:15
Živé sochy – Frans Vogels & Rachael Lindeman

Pred Evanjelickým kostolom, Radničné nám. 8
17:00 – 18:00, 18:30 – 19:30
Color Cirkus a Morské Koníky (SK)

Pred Levočskou bránou, Letná 50
17:00 – 18:00
Jozef Banáš – podpisovanie a predaj kníh

Centrum mesta
16:30 – 17:00, 17:30 – 18:30, 19:30 – 20:30
Živé sochy – BIG Names (SK)

Gastro stage, Radničné námestie 4
17:00 – 17:30
Bábkové divadlo Hoki Poki: Chlebík, Poprad
17:30 – 18:00
Magic Alex – ilúzie pre deti (ČR)
18:00 – 18:30
Denzz Industry – tanečné vystúpenie, Sp. N. Ves
18:30 – 19:00
Spievajúce živé sochy BIG Names (SK)
19:30 – 20:00
Magic Alex – ilúzie pre dospelých (ČR)
20:00 – 22:00
DJ

28. jún 2019 / piatok 29. jún 2019 / sobota

V prípade nepriaznivého počasia:
Slávnostné otvorenie sa uskutoční v Koncertnej sieni Reduty, 28. 6. 2019, 16:00 h
Vystúpenie živých sôch budú prebiehať v týchto inštitúciách: 
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46  Múzeum Spiša, Letná 50  Galéria netradičných umení, Letná 49  
Radnica, Radničné námestie 7
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2. 6. (nedeľa) o 16.00 h 60 min.

LADISLAV FARKAŠ:

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

3. 6. (pondelok) o 9.00 a 11.00 h od 6 rokov, 80 min.

ĽUBOMÍR FELDEK: 20. repríza

PERINBABA
Nesmrteľný príbeh o Perinbabe, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť.

5. 6. (streda) o 10.00 h 70 min.

HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK:

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

6. 6. (štvrtok) o 10.00 h od 6 rokov, 80 min.

20. 6. (štvrtok) o 10.00 h
ĽUBOMÍR FELDEK:

PERINBABA
Nesmrteľný príbeh o Perinbabe, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť.

7. 6. (piatok) o 19.00 h od 15 rokov, 150 min.

JÁN KALINČIAK / VLADIMÍR HURBAN VLADIMÍROV: v predstavení sa fajčí

REŠTAVRÁCIA
Brilantná komédia o tom, že aj vo voľbách na konci bič plieska.

11. 6. (utorok) o 9.00 a 11.00 h od 6 rokov, 70 min., 45. repríza

13. 6. (štvrtok) o 14.00 h
PETER PALIK:

KRÁSKA A NETVOR
Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.

12. 6. (streda) o 10.00 h 80 min.

FRANTIŠEK PAVLÍČEK:

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

18. 6. (utorok) o 14.00 a 19.00 h od 15 rokov, 80 min.

IVAN BUKOVČAN: v predstavení sa fajčí

SNEH NAD LIMBOU
Silný napínavý dramatický príbeh o viere v človeka a hľadaní ľudskosti vo vojnovej skaze.

21. 6. (piatok) o 19.00 h od 16 rokov, 90 min.

MATJAŽ ZUPANČIČ: v predstavení sa fajčí

MANŽELSKÉ HRY
Každá palica má dva konce – aj palica manželskej nevery.

28. 6. (piatok) o 19.00 h PREMIÉRA

29. 6. (sobota) o 19.00 h
BOŽENA SLANČÍKOVÁ TIMRAVA:

HRDINOVIA
Majstrovské dielo o najnižších pudoch človeka, ale aj o láske a veľkosti ľudského ducha.

Štúdio SD

19. 6. (streda) o 10.00 h 70 min.

PATRICK HAMILTON: SLOVENSKÁ PREMIÉRA

PLYNOVÁ LAMPA
Kriminálny príbeh plný napätia a manipulácie s nečakaným rozuzlením.

Zmena programu vyhradená!
Predpredaj a rezervácie vstupeniek online: www.spisskedivadlo.sk

Informácie o predstaveniach na tel. čísle: 053/417 32 75, 053/417 32 71, 

0903 613 259, 0948 194 643 alebo e-mailom na: prevadzka@spisskedivadlo.sk

o koníkovi oblakovi
Tvorivá dramatika, o veľkej túžbe koníka stať sa bielym obláčikom.

9. 6. 2019 o 16.00 h

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

Zimná 68, Spišská Nová Ves
Rezervácia vstupeniek: 0910 134 720

lilit
komédia nonsensu

8. 6. 2019 o 19.00 h
v podkroví Domu Matice slovenskej, Zimná 68. Vstupné: 5 € 

Rezervácie: divadlonaopatkoch@gmail.com, fb: Divadlo na opätkoch, 
pokladňa 1 h pred predstavením.

p R e M i é R a

WoMen cenTre sTage 
o ženácH, ale nielen pre ne

Cyklus scénických čítaní hier od najzaujímavejších súčasných britských 

autoriek, ktoré sa zaoberajú miestom a úlohou žien v dnešnom svete: 

ich túžbami, trápeniami, ambíciami, fascináciami i frustráciami

9. 6. 2019 o 19.00 h

liz locHHead: perfecT days
Preklad: Danica Hričová, réžia: Klaudyna Rozhin

Hit festivalu v Edinburghu a londýnskeho West Endu. 

Nominácia na cenu Olivier za najlepšiu novú hru v roku 2000.

Romantická komédia, ktorá si získala srdcia divákov od Brazílie až po Fínsko.

Barbs Marshall je kaderníčka - celebrita: vedie najnavštevovanejší 

salón v meste, má v televízii svoj vlastný program, kopec priateľov 

a fanúšikov i luxusný apartmán v najlepšej štvrti. Ale nič nemože prehlušiť jej 

biologické hodiny, ktoré začínajú tikať čoraz hlasnejšie! Vstupné: 6 €

22. 6. 2019 o 19.00 h

saraH kane: psycHóza 4.48
Preklad: Svetlana Žuchová. Réžia: Klaudyna Rozhin

Hra, ktorá zmenila tvár divadla. Nie je to záznam umierania, ale heroický boj 

o život, ktorý hrdinka vedie voči svetu, ktorému na nej nezáleží. 

Hra, ktorá navždy ostane v tvojom srdci. Len pre tých, ktorí očakávajú 

od divadla viac, ako len zábavu. Vstupné: 6 €

Kapacita sály v Kontre je len 30 miest.
Je lepšie si rezervovať miesto vopred!

rezervácie: 0907 908 986
cena dosky 2018: najobľúbenejšie divadlo na slovensku

jún 2019

DivaDlo
Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68
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16. 6. 2019 (nedeľa) o 18.00 h  |  Dom kultúry Mier  |  Vstupné: 17 €

Tri leTušky v parÍži
Francúzska komédia o tom, čo sa môže stať, keď si muž chce užívať 

výhody ženáča, no do svadby sa mu príliš nechce. A naviac je náruživým 
fanúšikom letušiek. Svoj život si usporiada podľa letového poriadku. 

Avšak iba do chvíle, keď nastanú zmeny v príletoch a odletoch.
Jedna z najúspešnejších komédií, ktorá útočí na bránice divákov.
Účinkujú: Viki Ráková, Henrieta Mickovičová, Ivana Kubačková, 

Mária Breinerová, Richard Stanke a Ján Dobrík.

p r i p r a v u j e M e
Jún ‑ august 2019  |  Dom kultúry Mier - foyer

vÝsTava Made in belgian carToons
tvorba úspešných belgických autorov 

kresleného humoru známych 
z medzinárodnej súťaže Kýchanie mozgu 
- od kalokagathie k hypochondrii a späť. 
Ich obrázky odkrývajú mystifikácie autorít 

i recesný pohľad na situácie bežného 
života. Výstava je pripravená v spolupráci 

s European Cartoon Center, Galériou 
Kýchania mozgu v Prešove a PRERAG o. z.

Zúčastnení autori: Luc Vermeersch, Luc 
Vernimmen, Ludo Goderis, Nikola Hendrickx, 

Norbert Van Yperzeele, O-SEKOER, 
Constantin Sunnerberg, Stefaan Provijn, 

Tony Houbrechts

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)

jún 2019

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

6. 6. 2019 o 16.30 h ‑ vernisáž  |  Multifunkčné energetické a banícke centrum

aMfo 2019
Krajské kolo celoštátnej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby.

Výstava potrvá do 6. 7. 2019. Vstup voľný.

13. 6. 2019 o 10.00 h  |  Výstavná miestnosť SOS

kulTúrny koloToč / reMeselná Tvorba
Workshop vyrezávania ľudových motívov do dreva pre žiakov 2. stupňa ZŠ.
Účastníkmi sú vopred prihlásení žiaci ZŠ. Vstupné: 1 €, kultúrny poukaz

18. 6. 2019 o 16.30 h  |  Výstavná miestnosť SOS

HoMo universalis / farebné HarMónie
Výtvarný workshop pre dospelých. Témou bude teória farieb a farebných 

harmónií s praktickými ukážkami. Účastníci si svoje nadobudnuté znalosti 
vyskúšajú maľbou na plátno. Vstupné: 5 €/osoba. Max. počet: 10 osôb.

29. a 30. 6. 2019 od 14.00 h  |  Spišský salaš, Spišské Podhradie

47. spišské folklórne slávnosTi
Nadregionálny folklórny festival, na ktorom sa prezentuje tradičná ľudová kultúra 

z regiónu Spiša a Slovenska vo všetkých formách a podobách  
(hudba, spev, tanec, prezentácia remesla a gastronómie).

Predstaví sa FS Železiar z Košíc a mnoho ďalších…
Festival je známy svojou atmosférou v prostredí Spišského salaša.

Vstupné: dospelý 5 €/deň, dieťa do 6 r. vstup voľný, žiak a študent 6 ‑19 r. 
a dôchodca 2 €/deň, akceptujeme kultúrne poukazy

do 28. 6. 2019  |  Výstavná miestnosť SOS

našÍM krokoM, celÝM rokoM
Výstava kreatívnych prác žiakov Špeciálnej základnej školy 

v Spišskej Novej Vsi. Vstup voľný.

do 31. 7. 2019  |  Foyer SOS

s MišoM spišoM
Výstava fotografií, ktoré predstavujú krajinu Spiša očami Michala Buzu,  
člena Foto klubu Spiš pri Spišskom osvetovom stredisku. Vstup voľný.

Mestská organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku, SNV

pozýva svojich členov na tieto aktivity

5. 6. (streda)  |  turistická vychádzka 
Ľutina, Hanigovský hrad

Regionálny rýchlik 6.54 h. Kysak, Sabinov

12. 6. (streda)  |  Gelnica, banícke múzeum a štôlňa jozef
Osobný vlak 7.12 h

19. 6. (streda)  |  turistická vychádzka tomášovský výhľad
BUS o 9.20 h  Čingov

21. 6. (piatok)  |  šHS okresu SNV
areál ZŠ na Levočskej ul. o 9.15 h

26. 6. (streda)  |  turistická vychádzka Prosiecka 
a kvačianska dolina

Rýchlik 5.04 h do Liptovského Mikuláša

Na turistické vychádzky ide každý účastník na svoju vlastnú 
zodpovednosť. Ručí za svoju bezpečnosť a správanie.

Ešte sa môžete prihlásiť na: 
Pobyt do Hodkoviec od 20. 10. do 28. 10. 2019 

cena 180 €, autobus 20 €, 
Penzión pri Vinianskom jazere od 25. 8. do 30. 8. 2019, 

poznávanie Zemplína.
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Knižné
novinKy

Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

Centrálna budova, Letná 28
053/415 03 01
PRE DETi

Gabriela Futová: Hups, Rups a Šups
Chceš sa zahrať s písmenami? Vstúp do sveta rôz-
nych trikov tlačiarenských nezbedníkov. Títo malí 
škriatkovia ti doň dvere otvoria.
Abby Hanlon: Dorka Magorka
S hlavou v oblakoch. Dorka prežije jeden naozaj 
veľmi dlhý a  veľmi zlý deň. Musí si obliecť ten 
najotrasnejší kabát, aký kedy videla. Mama od nej 
chce, aby sa hrala potichu. Dorke vypadne prvý 
zub.
Tanya Stewner:  
Lili Vetroplaška – delfíny v núdzi
Lili cestuje s  rodičmi a kamarátom k moru. Nik-
to si nesmie všimnúť, že sa Lili vie rozprávať so 
zvieratami.
PRE DoSPELÝCH – beletria

Jane Robins: Biele telá
Tento napínavý triler navždy zmení spôsob, akým 
uvažujete o  láske, posadnutosti a násilí, ktorého 
sa dopúšťame na druhých – ale aj na sebe.
Gillian McAllister: Všetko okrem pravdy
Román o lžiach, zrade a o naliehavej potrebe jed-
nej ženy odhaliť pravdu.
Joy Fielding: Zlá dcéra
Román o  lúpežnom prepade, rodinných tajom-
stvách a vypätých ľudských vzťahoch.
PRE DoSPELÝCH – náučná literatúra

Michal Habaj: Objavné cesty staroveku
Autor opisuje objavné cesty Egypťanov, Peržanov, 
Grékov, Rimanov a  iných národov od polovice 
3. tisícročia pred n. l. až po 4. storočie n. l.
Miroslav Musil: Skutočný príbeh grófa 
Mórica Beňovského
Kniha prepája dobrodružné aj riskantné bádanie 
autora s novými objavmi o grófovej životnej púti.
Mel Robbins: 5 sekundové pravidlo
Ako si obohatiť život a  zbaviť sa pochybností za 
5 sekúnd.
Pobočka MiER, Šafárikovo nám. 7 
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk
PRE DETi

Anna Košková: Piešťanko a pani Nitková
Kúpeľný škriatok Piešťanko býva v kúpeľoch Pieš-
ťany. Každý deň stvára šibalstvá a neplechy. Zážit-
ky s ním majú kúpeľní hostia: pani Nitková, kuchár 
Gebuzina a veľa iných, o ktorých sa deti dozvedia 
v tejto knižke.
PRE DoSPELÝCH – beletria

Luke Allnutt: Nebo je naše
Rob Coates dosiahol v živote všetko, po čom túžil. 
Náhle však rodinu zasiahne neľútostná choroba 
a Robovi sa zrúti svet. Pomôžu mu spomienky na 
šťastné chvíle zmieriť sa s osudom a odpustiť?
PRE DoSPELÝCH – náučná literatúra

Svetozár Krno: Nepál v monzúnovom šate
Cestopis zaznamenáva zážitky, postrehy a úvahy 
zo štyroch výprav na konci monzúnového obdobia.

Galéria netradičných umení
vás pozýva na

výstavu diel 
Janky Brutovskej

z rÍše zvieraT
do 30. 6. 2019
od 9.00 do 16.00 h

Letná 49 v dufarte pri  
Turistickom Informačnom Centre

Vyhodnotenie kvízovej súťaže 
„Pripomíname si ich výročie“
vyhlásenej vo februári 2019 Úsekom beletrie Spiš-
skej knižnice v SNV. Cieľom bolo priblížiť dospelým 
čitateľom život a  tvorbu vybraných slovenských 
autorov poézie a prózy, ktorých výročie narodenia 
alebo úmrtia si v roku 2019 pripomíname.
Do súťaže sa zapojilo 47 čitateľov, ktorí písomnou 
formou odpovedali na 10 kvízových otázok. 42 
čitateľov odpovedalo správne, z nich boli vyžrebo-
vaní 4 čitatelia, ktorí boli 26. 4. 2019 ocenení kniž-
nými novinkami. Výhercovia: Mária J., Michaela 
O., Emília H., Ján J.

Výhercom srdečne blahoželáme.
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Moravská

Sobota / 22. 6. * 27. 7., 
24. 8. * 21. 9. * 26. 10., 
23. 11. * 21. 12. 2019

Spišská burza 
starožitností  

a kuriozít 2019

Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť 
starožitnosti a predmety minulých čias
od 8.00 do 15.00 hod na starom trhovisku 

oproti OC Sintra

Bližšie informácie: 
+421 910 149 926

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

Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h
Prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00 h

vstup voľný.
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
• ODKRYTÁ KRÁSA V KAMENI 

V TVORBE TIBORA GURINA
V ý s t a v a

100 ROKOV ČESKOSLOVENSKA 
V POŠTOVEJ ZNÁMKE
Výstava upriamuje pozornosť na to,  

že práve z poštových známok sa dajú „vyčítať“ 
významné a často i prevratné udalosti  

v dejinách oboch národov. 
Vernisáž 11. 6. 2019 o 16.00 h
Trvanie výstavy do 31. 8. 2019.

P r e d n á š k a

PRVÉ ZNÁMKY 
V NOVEJ REPUBLIKE

 11. 6. 2019 o 16.30 h
Prednášajúci: Pavol Rusnačko

Vstup voľný.

pLán pReMiÉR

6. 6.

Ted Bundy:  
Diabol s ľudskou tvárou

Môj Dedoo spadol z Marsu

X-men: Dark Phoenix

Psia duša

13. 6.

Muži v čiernom: 
Globálna hrozba

Rodičia pod parou

Uzly a pomaranče

20. 6.
Podfukárky

Tajný život maznáčikov 2

27. 6.
Aj slnko je hviezda

Yesterday

Annabella 3: Návrat

júN 2019

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

4. 6. 2019 (utorok)
14.00 do 17.00 h

JUNILIÁDA / MDD
Areál pred CVČ Hutnícka sídlisko Západ l

Súťažno-zábavné popoludnie pre deti a rodičov
Čo vás čaká: 

od 14.00 h - športový turnaj vo futbale 
pre žiakov ZŠ Hutnícka, predajné stánky - 

občerstvenie…, maľovanie na tvár 
od 15.00 h - zábavné a športové aktivity  

pre deti a rodičov
od 15.30 h - VYSTÚPENIA DETÍ 

CVČ, MŠ STOLÁRSKA 
ukážky z činnosti CVČ + PREKVAPENIE

Vstup voľný.
Informácie: Klaudia Bigošová, 

Bc. Katarína Štrauchová

Informácie nájdete na www.cvcadam.sk

j ú n  2 0 1 9
15. 6. (sobota) o 14.30 h.

slávnostné otvorenie pred KD

XXviii. sMižianske 
folklórne slávnosTi
Xiv. jarMok ľudovÝcH 

reMesiel
FSk Porubjan - Poruba pod Vihorlatom 

SpSk Šafolka - ZUŠ Smižany 
FSk Brižečky - Sp. Hrušov 

FSk Javorina - Torysky 
FSk Smižančanka - Smižany 
FSk Kliperčan - Žakarovce 
FSk Zavadčanka - Závadka 

Hosť programu: FS Ruthenia - Bratislava 
sprievodné podujatia

21. 6. (piatok) o 19.30 h.,
Kaštieľ- autorský koncert speváčky

zuzana klingová
30. 6. (nedeľa) o 16.00 h.

Spoločenská sála KD

koncerT priaTeľsTva
speváckeho zboru mesta Grójec (Poľsko) 

a speváckeho zboru Cantus Villa Nova

p r i p r av u j e M e :
júl, august

kulTúrne leTo
informácie a predpredaj vstupeniek:

KD - 053/429 89 39, 0919 316 508
www.okcsmizany.sk

j ú n  2 0 1 9
15. 6. (sobota) o 14.30 h

slávnostné otvorenie pred KD

XXviii. sMižianske 
folklórne slávnosTi
Xiv. jarMok ľudovÝcH 

reMesiel
FSk Porubjan - Poruba pod Vihorlatom 

SpSk Šafolka - ZUŠ Smižany 
FSk Brižečky - Sp. Hrušov 

FSk Javorina - Torysky 
FSk Smižančanka - Smižany 
FSk Kliperčan - Žakarovce 
FSk Zavadčanka - Závadka 

Hosť programu: FS Ruthenia - Bratislava 
sprievodné podujatia

30. 6. (nedeľa) o 16.00 h
Spoločenská sála KD

koncerT priaTeľsTva
speváckeho zboru mesta Grójec (Poľsko) 

a speváckeho zboru Cantus Villa Nova
Vstupné: 5 €

p r i p r av u j e M e :
júl, august

kulTúrne leTo
informácie a predpredaj vstupeniek:

KD - 053/429 89 39, 0919 316 508
www.okcsmizany.sk

7. jún (piatok) o 18.00 h

kvÍzovanie v alcHÝMke
Zábavné kvízové súťaženie v tímoch (2 - 4 hráči) 
v štyroch kolách - obrázkové, hudobné, tipovacie 

a vedomostné kolo. Víťazi si odnesú milé 
malé ceny. Kvízom tradične sprevádza Vierka 

Kubovčíková. Účastnícky poplatok: 1 €/osoba

8. jún (sobota) o 18.00 h

kinedok: každÝ Múr je 
bránou

„Na akých očakávaniach na konci života najviac 
záleží: naplnených alebo nenaplnených?“ 

Dobrovoľné vstupné.

Letná 63
SNV
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FiT BABy
Cvičenie pre detičky od 1 do 2 r.
V stredu o 9.30 h so Zuzkou, tel. č.: 0918 691 510*.
V piatok o 9.30 h s Jankou, tel. č.: 0905 151 054*.
Príspevok: 3 €/dieťa

BABy, BE A GiAnT- stretnutie v angličtine,
v utorok a vo štvrtok 15.00 - 16.00 h.
tel. č.: 0908 387 910. Príspevok: 2 €

vÝSTAvA A PREDAj  
USBoRnE LiTERATúRy PRE DETi
Štvrtok 13. 6. o 9.00 h
Prihlasovanie u p. Morávekovej, tel. č.: 0903 380 098

FyzioTRéninG S MAMičKAMi Po PôRoDE
Každý štvrtok o 17.00 h pod dohľadom trénerky 
Zuzky (fitLes) 0918 398 874* a fyzioterapeutky Zuzky 
Milčákovej 0948 138 082*. Príspevok: 4 €

BESEDA - Fyzio PoRADňA oD nARoDEniA
s fyzioterapeutkou Zuzkou Milčákovou, 0948 138 082
Utorok 11. 6. o 10.30 h. Príspevok: 5 €

BESEDA nA TéMU DiASTázA
Štvrtok 6. 6. o 10.00 h
ukážky cvičení po pôrode, tejpovanie bruška.
Prihlášky na tel. č.: 0918 398 874. Príspevok: 5 €

TECHniKA EBRU maľovanie na vodnej hladine  
pre deti od 3 r. spolu s rodičmi
Nedele od 15.00 h, tel. č.: 0903 649 845*
Príspevok: 10 €/dieťa

KURz noSEniA DETÍ A viAzAniA 
BAByŠATiEK i (záKLADnÝ)
Utorok 18. 6. o 15.30 h
Ak nemáte babyšatku, požičiame, príp. poradíme pri výbere.
Prihlášku a info: Mgr. B. Vajová, tel. č.: 0948 480 510
Príspevok: 12 €/rodina

STRETnUTiE PoDPoRnEj SKUPiny 
noSiACiCH RoDičov
V pondelok 10. 6. a 24. 6. o 9.30 h v šatkách 
a ergonomických nosičoch. tel. č.: 0910 554 177*.
Príspevok: 3 €/osoba

PoRADEnSTvo v noSEnÍ DETÍ
Mgr. Barbora Vajová, tel. č.: 0948 480 510 
alebo barbora.vajova@gmail.com,  
MUDr. Veronika Smiková, tel. č.: 0910 554 177  
alebo veronika.smikova01@gmail.com

STRETnUTiE PoDPoRnEj SKUPiny 
DojčiACiCH MATiEK A TEHULiEK
V pondelok 3. 6. o 9.00 h
tel. č.: 0902 221 295* formou sms
Príspevok: 3 €/osoba

PoRADEnSTvo PRi DojčEnÍ
PhDr. Júlia Novotná, tel. č.: 0902 221 295
Anna Ogurčáková, tel. č.: 0903 740 739
Silvia Pramuková, tel. č.: 0948 040 203

Materske centrum - DIETKA  
– Spisska Nova Ves 

a na oficiálnej web stránke mesta

*prihlasovanie najneskôr deň vopred

PRoGRAM 
MATERSKéHo 
CEnTRA DiETKA
Prevádzka: Zdravotné stredisko, 
sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3

KLUB DôCHODCOV 
KOMENSKý
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, 
ktoré sa uskutoční  

13. 6. 2019 
o 10.00 h  
pri príležitosti  
dňa matiek,  
v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. 1

Tešíme sa na vás.

Základná umelecká škola, 
J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

vás pozýva na

záverečnÝ 
koncerT

19. jún 2019 o 17.00 h
Koncertná sieň Reduty
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Informácie ohľadom adopcií psíkov, 
ich charakterového profilu, 

ale aj iné, vám radi poskytneme 
na t. č.: 

0905 349 152
Každý adoptovaný psík môže bezplatne 
absolvovať kurz výcviku v MKK Tatran, 

t. č.: 0949 351 119.

Aktuálna ponuka psíkov 
https://www.facebook.com/snvutulok

FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame vám mož-
nosť zakúpiť si nový členský preukaz, ktorý platí celý 
rok 2019 na celom Slovensku. Cena je 5 € a na každý 
klubový film je zľava. Vstup pre divákov, ktorí nie sú 
členmi FK, je neobmedzený. Tešíme sa na stretnutie 
s vami každý utorok pri dobrom filme v Kine Mier.

PROGRAM A VSTUPeNKy 
nájdete aj online na www.mkc.snv.sk
DeŇ DeTÍ V KINe MIeR
ROZPRÁVKA - SLOVeNSKÝ DABING
BLeSKOVÝ MANU 
1. 6. (sob) o 17.00 h / vstupné: 4 €
Nem., MP, 91 min.
1. 6. (sob) o 19.00 h / vstupné: 5 € / 4,50 €
GODZILA II.: KRÁľ MONŠTIeR 2D
USA, MP-12, titulky, sci-fi, 131 min.
ROZPRÁVKA - SLOVeNSKÝ DABING
2. 6. (ned) o 17.00 h / vstupné: 5 € / 4,50 €
BLeSKOVÝ MANU 
Nem., MP, 91 min.
2. – 3. 6. (ned, pon) o 19.00 h
vstupné: 5 € / 4,50 €
ROCKeTMAN
VB, USA, titulky, MP-15, 120 min.
FILMOVÝ KLUB
4. 6. (uto) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
VŠeTCI TO VeDIA
Špan., MP-15, dráma, české titulky, 132 min.
5. 6. (STR) KINO MIeR NePReMIeTA
ŠTVRTOK - DeŇ eURÓPSKeHO FILMU
6. 6. (štv) o 19.00 h / vstupné: 4,50 €
ROCKeTMAN
VB, USA, tit., MP-15, dráma, život., hud., 120 min.
7. – 9. 6. (pia, sob, ned) o 17.00 h
vstupné: 5 €, štud., dôch., ZŤP: 4,50 €
PSIA DUŠA 2 
USA, rodinný, český dabing, 106 min.
7. 6. (pia) a 9. 6. (ned) o 19.00 h
vstupné: 5 € / 4,50 €
8. 6. (sob) o 19.00 h / vstupné: 6 € / 5,50 € 
X-MeN: DARK PHOeNIX
USA, akčný, dobr., fant., MP-12, český dab., 120 min.
ROZPRÁVKA
8. 6. (sob) o 15.30 / vstupné: 4 €
CHROBÁČIKOVIA 2: 
ĎALeKO OD DOMOVA 
Fran., MP, 90 min.
ROZPRÁVKA - SLOVeNSKÝ DABING
9. 6. (ned) o 15.30 / vstupné: 4,50 €
BLeSKOVÝ MANU 
Nem., MP, slov. dabing, 90 min.
AKCIA PRe SeNIOROV
10. 6. (pon) o 16.00 h / vstupné: 3 €
TeRORISTKA
ČR, MP-12, 95 min.
FILMOVÝ KLUB
11. 6. (uto) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
ŠŤASTNÝ LAZZARO
Tal., MP-15, titulky, 125 min.
12. 6. (STR) KINO MIeR NePReMIeTA

ŠTVRTOK - DeŇ eURÓPSKeHO FILMU
13. 6. (štv) o 19.00 h / vstupné: 4,50 €
UZLy A POMARANČe
ČR, NR, SR, MP-12, česká verzia, romantický, 
dráma, 90 min.
ROZPRÁVKA PRe ŠKOLSKÉ KLUBy AJ PRe VeReJNOSŤ
14. 6. (pia) o 14.00 h / vstupné: 3 €
ROZPRÁVKA - SLOVeNSKÝ DABING
14. – 15. 6. (pia, sob) o 17.00 h / vstupné: 4,50 €
VeľKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODy 
Fran., Bel., slov. dabing, 2017, MP, 83 min.
14. 6. (pia) o 19.00 h / vstupné: 6 € / 5,50 € 
15. 6. (sob) o 19.00 h / vstupné: 5 € / 4,50 €
MUŽI V ČIeRNOM: GLOBÁLNA HROZBA
USA, akčná komédia, MP-12, titulky, 115 min.
DIVADeLNÉ PReDSTAVeNIe 
16. 6. (ned) o 18.00 h / vstupné: 17 €
TRI LeTUŠKy V PARÍŽI
17. 6. (pon) o 19.00 h / vstupné: 5 € / 4,50 €
RODIČIA POD PAROU
USA, komédia, titulky, MP-12, 97 min.
FILMOVÝ KLUB
18. 6. (uto) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
yAO
FRA., české titulky, komed. dráma, MP-12, 103 min.
19. 6. (str) o 19.00 h / vstupné: 5 € / 4,50 €
RODIČIA POD PAROU
USA, komédia, titulky, MP-12, 97 min.
ŠTVRTOK DeŇ eURÓPSKeHO FILMU
20. 6. (štv) o 19.00 h / vstupné: 4 €
DADDy COOL
Fran., komédia, český dabing, MP-12, 97 min.
21. 6. (PIA) KINO MIeR NePReMIeTA
ROZPRÁVKA - SLOVeNSKÝ DABING
22. 6. (sob) o 17.00 h / vstupné: 6 € / 5,50 € 
23. – 24. 6. (ned, pon) o 17.00 h
vstupné: 5 € / 4,50 €
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 
USA, rodinná animovaná komédia, MP, 86 min.
22. – 24. 6. (sob, ned, pon) o 19.00 h 
vstupné: 5 € / 4,50 €
PODFUKÁRKy
USA, MP-15, titulky, komédia, 94 min.
FILMOVÝ KLUB
25. 6. (uto) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
BOLeSŤ A SLÁVA
Špan., české titulky, MP-15, 114 min.
26. 6. (str) o 17.00 h / vstupné: 5 € / 4,50 €
PSIA DUŠA 2 
USA, rodinný, český dabing, 106 min.
ŠTVRTOK DeŇ eURÓPSKeHO FILMU
27. 6. (štv) o 19.00 h / vstupné: 4,50 €
yeSTeRDAy
VB, USA, titulky, MP-15, rom. hud. komédia, 117 min.
28. – 29. 6. (PIA, SOB)
KINO MIeR NePReMIeTA
ROZPRÁVKA - SLOVeNSKÝ DABING
30. 6. – 1. 7. (ned, pon) o 17.00 h
vstupné: 5 € / 4,50 €
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 
USA, rodinná animovaná komédia, MP, 86 min.
30. 6. (ned) o 19.00 h / vstupné: 5 € / 4,50 €
yeSTeRDAy
VB, USA, tit., MP-15, rom. hud. komédia, 117 min.
1. 7. (pon) o 19.00 h / vstupné: 5 € / 4,50 €
AJ SLNKO Je HVIeZDA
USA, titulky, MP-12, 93 min.
ZMeNA PROGRAMU VyHRADeNÁ!
Digitalizáciu a modernizáciu 
vybavenia Kina MIER 
finančne podporil
facebook.com/Kino.Mier.SNV

projekTy 
a plány 
MesTskéHo 
úTulku
Po niekoľkých už zrealizovaných 
projektoch zamestnanci útulku pokračujú 
v nových iniciatívach.
V  blízkej budúcnosti sa plánuje oplotenie zelenej 
plochy pred útulkom. Vďaka tomuto výbehu budú 
mať naši útulkáči možnosť ponaťahovať si stuh-
nuté svalstvo a prísť do kontaktu s novými pacho-
vými podnetmi. To nám uľahčí prácu pri učebnom 
procese našich zverencov a na formácii sociálnych 
skupín. V  neposlednom rade túto zelenú oázu si 
bude môcť užiť aj naša verejnosť a prísť sa podeliť 
o spoločné zážitky s útulkáčmi v čase vychádzok.
Vzhľadom na rastúci počet túlavých psíkov na na-
šom teritóriu plánujeme výstavbu nových kotercov 
v útulku a karanténnej stanici, opravu betónových 
plôch a nové zateplené búdy.
Novou iniciatívou útulku sú projekty aplikovanej 
zooantropológie pre školy a škôlky. Zooantropoló-
gia je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom 
vzťahov medzi človekom a  inými živými tvormi. 
Nestačí vnímať psa len ako živého tvora, no ne-
vyhnutné je poznanie jeho etologických vlastností, 
jeho komunikácie a  odlišností vo vnímaní sveta. 
Tieto základné vedomosti napomôžu školákom 
a škôlkarom k lepšiemu chápaniu daného jedinca 
a  k  následnému nekonfliktnému spolunažívaniu. 
Osveta v  tejto oblasti a  postupný proces zo zoo-
techniky do zooantropológie je v  tomto období 
veľmi potrebný nielen z  dôvodu prevencie pred 
rôznymi úrazmi a poraneniami, no je to zároveň je-
dinečná forma výučby spolupráce, pochopenia sa, 
empatie a rešpektu v školskom kolektíve.
Prvé stretnutie sme absolvovali so žiakmi ZŠ na 
Lipovej ul. Deti boli veľmi vnímavé a spolupracovali 
na jednotku. Touto formou sa im chceme zároveň 
poďakovať za bohatú nádielku prikrývok, maškŕt 
a hračiek pre našich útulkáčov.
V prípade záujmu o nové projekty sme k dispozícii 
a tešíme sa na spoluprácu.

Daniela Dzurňáková
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oznaMy, pozvánky

HarMonograM odsTávok  
TepelnÝcH zariadenÍ eMkobel, a. s.,
Spišská Nová Ves v letnom období (jún 2019)
Názov tepelného 
zariadenia

Ulice Termín 
odstávky

Mier 2 
J. Wolkera 9

J. Wolkera párne 14 - 24;  
J. Wolkera nepárne 9 - 31; 
Trieda 1. mája 13, 15, 17, 19

3. – 7. 6.

Tarča 3 
Topoľová

Lipová 14 - 19; Brezová 15 - 23; Gaštanová 
1 - 9; Topoľová 1 - 17; CHARITA, Dom 
dôchodcov

3. – 7. 6.

Mier 3 
Tr. 1. Mája 37

Trieda 1. mája; nepárne 1 - 11, 21 - 51; 
Bezručova 1 - 7; J. Wolkera 33, 35, 37, 39;  
ZŠ a MŠ Z. Nejedlého

10. 6. – 14. 6.

Mier 4 
Štúrovo Nábrežie

Štúrovo nábrežie 9; J. Matušku 2, 4, 6, 8; 
Trieda 1. mája 2, 4, 10, 12; DK Mier, Zdrav. 
stredisko, Pošta, Čistiareň, Spiš Market, Atrex

10. – 14. 6.

Mestský Úrad 17. – 21. 6.
Zimný Štadión 17. – 21. 6.
Východ 1 
Fr. Kráľa

Zimná 102 - 111, 130, 131; F. Kráľa; Reduta, 
Združena, Hotel. akadémia, Obch. stredisko

24. – 28. 6.

Východ 2 
Slovenská

Kolárova; Slovenská párne 32 – 54; 
Moravská; Česká

24. – 28. 6.

oznáMenie o zbere odpadov 
s obsaHoM škodlivÝcH láTok
Medzi tento odpad patria: použité batérie a akumulátory, elektroodpad z do-
mácností s  obsahom škodlivín (chladničky, televízory, monitory), žiarivky, 
odpadové motorové a prevodové oleje, rozpúšťadlá, staré farby, laky, handry 
a  rukavice znečistené olejom, obaly znečistené olejom a pod. V  rámci tohto 
zberu budú zbierané i elektroodpady z domácností bez obsahu škodlivých látok.
Pre občanov bývajúcich v bytových domoch sa zber bude realizovať prostredníc-
tvom mobilnej zberne, ktorá bude pristavená po dobu 20 minút na vybraných sta-
novištiach. Pri preberaní odpadu je potrebné sa riadiť pokynmi obsluhy mobilnej 
zberne a preukázať sa OP. Odpad bude prevzatý len od občanov mesta. Zber týchto 
odpadov je bezplatný. Zoznam stanovíšť v jednotlivých lokalitách mesta:
1. Nov. Huta - námestie (reštaurácia Poľovník) 11. 6. / 8.00 – 8.20
2. Ferčekovce - križovatka Trenčianskej a Muráňskej 11. 6. / 8.30 – 8.50
3. sídl. Tarča - parkovisko oproti OD, Lipová 20 11. 6. / 9.00 – 9.20
4. sídl. Mier - parkovisko OD Prima (Šafárikovo nám.) 11. 6. / 9.30 – 9.50
5. sídl. Západ - parkovisko za OD (Kolárska ul.) 11. 6. / 10.10 – 10.30
6. Blaumont - parkovisko Filinského 11. 6. / 10.50 – 11.10
7. Hurbanova ul. - pri kotolni 11. 6. / 11.30 – 11.50
8. Slovenská 44 - pri kotolni 11. 6. / 12.30 – 12.50
9. Mlynská ul. - MPC starý vchod 11. 6. / 13.00 – 13.20
10. Ing. O. Kožucha - parkovisko pred futbal. štadiónom 11. 6. / 13.40 – 14.00

Termíny a podmienky zberu týchto odpadov pre občanov bývajúcich v  rodinných 
domoch sú uvedené v kalendári zvozu separovaných zložiek z komunálnych odpa-
dov pre rok 2019. 
Počas celého roka môžu občania mesta horeuvedené odpady bezplatne odovzdať 
na Zbernom dvore na Sadovej ulici (Ut - Pi od 8.00 – 16.00 h; So 8.00 – 12.00 h). 
Tento odpad bude občanom prevzatý po predložení občianskeho preukazu.

odd. komunálneho servisu, MsÚ

Rozpis poHotovostnýcH sLužieb LekáRní  
v Meste spišská nová ves

1. – 2. 6.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00 Lekáreň NA TARČI, 
Agátová 2011/12 T.: 053/446 7568

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

3. – 7. 6.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

20.00 ‑ 22.30 Lekáreň STATIM, 
Štefánikovo nám. 10 T.: 053/442 82 77

8. – 9. 6.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00 Lekáreň STATIM, 
Štefánikovo nám. 10 T.: 053/442 82 77

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

10. – 14. 6.
(pon – pia)

16.00 ‑ 22.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

22.00 ‑ 22.30 Lekáreň NA SíDLISKU MIER, 
Šafárikovo nám. 6 T.: 053/446 59 37

15. – 16. 6.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00 Lekáreň NA SíDLISKU MIER, 
Šafárikovo nám. 6 T.: 053/446 59 37

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

17. – 21. 6.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

20.00 ‑ 22.30 Lekáreň SIGNUM, Nábrežie 
Hornádu 3416/11 T.: 053/441 01 92

22. – 23. 6.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00 Lekáreň SIGNUM, Nábrežie 
Hornádu 3416/11 T.: 053/441 01 92

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

24. – 28. 6.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

20.00 ‑ 22.30 Lekáreň ELIXíR, Zimná 205/70 T.: 053/446 82 25

29. – 30. 6.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00
Lekáreň ELIXíR, Zimná 205/70 T.: 053/446 82 25

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

ZO č. 13 Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, 
Levočská 14, pozýva svojich členov na

guláš
15. 6. 2019 (sobota) o 11.00 h

na Detskom dopravnom ihrisku, J. Hanulu - vchod zboku.
Poplatok: člen 4 €, nečlen 5 €, dieťa 3 €

Zároveň oznamujeme členom, že 
14. 8. 2019 pripravujeme výlet do Banskej Bystrice

odchod autobusu od DK o 7.00 h
Poplatok: člen 8 €, nečlen 10 €

Prihláste sa u svojich desiatkariek.

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, SNV
10. 6. autobusový zájazd kysuce – turzovka 

Poplatok: 10 €, prihlásiť sa do 3. 6. 2019 
Odchod o 5.30 h z parkoviska pri DK

19. 6. Stretnutie jubilantov 
Na osobné pozvanie o 10.00 h v klube.

22. 6. Stretnutie pri guláši 
na dopravnom ihrisku o 10.00 h 
Poplatok: 3,50 €,  
prihlásiť sa do 21. 6. 2019.
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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. júna na adresu redakcie s heslom 
„Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… V MÁJI KVAPKA DAŽďA, HODNÁ JE DUKÁTA.
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forišoviny v spišskej novej vsi pôsobil 
vÝznaMnÝ foToaTeliér 
Gusztáv Matz (3. 8. 1860 – 29. 10. 1903) v roku 1890 odkúpil od Karola 
Divalda ml. už zavedený ateliér v  Spišskej Novej Vsi. Postupne si spolu 
s manželkou Annou (12. 2. 1869 – 8. 2. 1945), rod. Hegenbartovou, otvorili 
pobočky v Levoči, Poprade, Spišskom Podhradí, Krompachoch, Rawitschi 
v Sliezsku (dnes Poľsko) a obchodných zástupcov mali v krajinách býva-
lej Juhoslávie. Hegenbartovci prišli na Spiš z  Čiech, prevádzkovali mlyn 
v Spišskej Novej Vsi, ktorý bol medzi prvými elektrifikovaný. G. Matz sa ve-
noval predovšetkým portrétnej fotografii, ale fotografoval Vysoké Tatry, Be-
liansku jaskyňu (v roku 1898 zostavil z fotografií album), mnohé pamiatky 
a udalosti na Spiši. Prispôsobil sa modernému trendu a vydával pohľadni-
ce, predovšetkým Novoveských kúpeľov, Thurzovských kúpeľov pri Gelnici, 
Čiernohorských kúpeľov pri Nálepkove, Vysokých Tatier a Spišskej Novej 
Vsi. Pohľadnice sú v čiernobielom prevedení alebo hnedo tónované, ale aj 
kolorované a mnohé čiernobiele zábery boli vsadené do maľovaných kar-
tuší s rastlinným motívom a sú dnes mimoriadne vyhľadávané zberateľmi. 
Po jeho smrti ateliér viedla manželka Anna s bratom Karolom, ktorý okrem 
fotografovania zabezpečoval technický chod (zostrojil komplex tlakových 
nádob, ktorými striekali a retušovali fotografie a do celého domu zaviedol 
telefón, čím prepojil jednotlivé pracoviská a  skonštruoval rádioprijímač, 
pravdepodobne prvý na Spiši, zároveň riadil fotoateliér v Poprade) a spo-
ločníkom Ferenczom Dittmarom starajúcim sa o výtvarnú stránku. Darilo 
sa im udržať firmu Matz na vysokej profesionálnej úrovni až do 40. rokov 
20.  storočia, o  čom svedčia medaily a  ocenenia získané na výstavách. 
V čase rozkvetu mal ateliér 30 pracovníkov a slúži ku cti, že väčšina z nich 
bola telesne postihnutých, akým bol aj samotný Gusztáv Matz.
Najväčšia zásluha o záchranu cca 6 000 sklenených negatívov firmy Matz, 
ktoré sú vo fonde Spišského archívu v Levoči, patrí Jozefovi Hegenbartovi, 
synovi Karola Hegenbarta st. Dana Rosová

Naše júnové akcie:
1. 6. - 1. tajnička
1. a 2. 6. - 2. tajnička
28. a 29. 6. - 3. tajnička
Festival...
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správa TelovÝcHovnÝcH zariadenÍ Sp. Nová ves správa TelovÝcHovnÝcH zariadenÍ Sp. Nová ves

leTné kúpalisko T.: 053/416 63 53
OTVORENIE LETNÉHO KÚPALISKA OD 15. 6. 2019

Otváracia doba 9.00 - 19.00
V prípade zlého počasia bude letné kúpalisko zatvorené!

kryTá plaváreň T.: 053/416 63 53
14. 6. 2019 / piatok Spišské športové hry Verejnosť od 15.00

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

sauna 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 - 19.00 M  7.30 - 19.00 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

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

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
9. 6. nedeľa 9.00 Basket Music Fest 2019

14. 6. piatok 9.00 
-13.00 Spišské športové hry - florbal

fuTbalovÝ šTadión T.: 0903 405 466
uMelá Tráva / Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 36 €/hod
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 60 €/hod
½ hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/hod

Podrobnejšie info u vedúceho štadióna.

1. 6. sobota 17.00 FK NOVES - Bardejovská Nová Ves, III. liga dospelí
2. 6. nedeľa 10.00 FK NOVES - Oravský Podzámok, II. liga žien

8. 6. sobota 10.00 
-12.15 FK NOVES - Sabinov, II. dorastenecká liga U19/U17

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

TenisovÝ areál T.: 0903 403 459 - rezervácie
Otváracie hod.: pondelok - nedeľa 10.00 - 21.00

Cenník vstupu tenisové 
kurty

10.00 - 14.00 4 €/hod./kurt
14.00 - 21.00 6 €/hod./kurt
Permanentka 50 €/10 hod./kurt

ziMnÝ šTadión T.: 053/446 10 86
Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis)

HoTel preveza** T.: 053/416 63 01, 0911 669 863

Pozývame vás na chutné DENNÉ MENU iba za 3,90 €
DENNÉ MENU podávané aj na letnej terase
Cez víkendy OBEDOVÉ MENU iba za 4,20 €
Vychutnajte si RANNÚ KÁVU na TERASE

Radi vám zorganizujeme:
* rodinnú oslavu * firemný večierok * svadbu * stužkovú slávnosť
www.hotel-preveza.sk, recepcia@hotel-preveza.sk

www.stez.sk

Tel.: 0908 026 369
Pet�a Polláková, BSBA.

OD Dr�žba, Lipová 20, SNV

Špony na zarastajúce nechty, 
úprava zhrubnutých a problémových nechtov, 

náhrada nechtovej platničky, kurie oká a praskliny na pätách 

Prístrojová, kombinovaná, wellness pedikúra

Prístrojová manikúra a modeláž nechtov, gellak...
 lak, gellak, predaj značkovej kozmetiky

Možnosť pedikúry pre imobilných klientov - priamo u nich doma

Pedikúra Lavender Levoča a Spišská Nová Ves
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eHokej
Július Hudáček (30) predĺžil kontrakt so Spar-
takom Moskva a  v  Kontinentálnej hokejovej lige 
(KHL) bude pokračovať aj v  nasledujúcich dvoch 
sezónach. Náš rodák pred príchodom do Moskvy 
pôsobil v KHL aj v Severstali Čerepovec a Sibire No-
vosibirsk. Svoje skúsenosti zbieral aj vo švédskej, 
českej a  slovenskej najvyššej súťaži. V  minulosti 
sa predstavil na šiestich svetových šampio nátoch 
a v roku 2012 získal s národným tímom striebornú 
medailu. Chýbal však v  slovenskej hokejovej re-
prezentácii počas májových Majstrovstvách sveta 
v Bratislave a Košiciach. Škoda.

beH:
Furčiansky maratón (13.  4.  2019; Košice; 
42,2 km): M 70 r. a st.: 2. J. Smolár (MK Tatran SNV, 
4:29:21). Budimírsky polmaratón (28.  4.  2019; 
Budimír, 21,1 km): M 40 ‑ 49 r.: 1. T. Kamas (MK 
Tatran SNV, 1:22:50). Podvihorlatský maratón 
(1. 5. 2019; Michalovce; 42,2 km): M 70 r. a st.: 
2. J. Smolár (MK Tatran SNV, 4:30:22). Pečovský 
šľapák (1.  5.  2019; Pečovská N. Ves, 18 km): M 
40 ‑ 49 r.: 2. T. Kamas (MK Tatran SNV, 1:06:29), 
M 60 r. a st.: 3. M. Hrušovský (STEZ SNV, 1:18:37). 
Beh Tulčíkom (4. 5. 2019; Tulčík, 8,3 km): M 40 
‑ 49 r.: 1. T. Kamas (MK Tatran SNV, 0:28:49). Ve-
černý beh Prešovom (8. 5. 2019; 8,8 km): M 40 ‑ 
49 r.: 1. T. Kamas (MK Tatran SNV, 26:43,6). Jarný 
kros (8. 5. 2019; Kamienka, 10 km): M 40 ‑ 49 r.: 
1. M. Koperdák (SNV, 48:45), M 60 r. a st.: 1. J. Te-
kely (SNV, 1:11:12), Ž 50 ‑ 59 r.: 2. Z. Kartusková 
(SNV, 1:07:00). Stropkovská 20‑ka (12. 5. 2019; 
20 km): M 40 ‑ 49 r.: 2. T. Kamas (MK Tatran SNV, 
1:21:53). Olcnavská osmička (12.  5.  2019; Olc-
nava; 7,6 km): M 40 ‑ 49 r.: 3. M. Koperdák (SPK 
Medveď SNV, 32:17), M 50 ‑ 59 r.: 2. J. Macko 
(SPK Medveď SNV, 31:28), M 60 ‑ 69 r.: 1. P. Pa-
vol (AŠK SNV, 36:26), 2. M. Fuker (SNV, 36:38), 
M 70 r. a st.: 1. J. Tekely (SNV, 40:56), 2. O. Kozák 
(SNV, 41:48), Ž 18 ‑ 34 r.: 3. L. Štirbanová (SNV, 
42:03), Ž 35 ‑ 49 r.: 1. L. Baronová (SNV, 37:09), 
3. M. Berníková (Ferčekovce, 40:22), Ž 50 r. a st.: 
3. Z. Fukerová (SNV, 49:13), dorastenci (3,5 km): 
1. T. Fuker (SNV), 2. Š. Širilla (SNV).

karaTe:
4. 5. 2019 sa cvičenci k Karate klubu IGLOW Spiš-
ská Nová Ves zúčastnili Majstrovstiev TAUKA 
v Kežmarku, kde vybojovali prvé miesto. Na súťa-
ži sa zúčastnilo 120 súťažiacich zo 7 klubov, kto-
rí absolvovali 275 štartov v  rôznych disciplínach. 
Z Karate klubu IGLOW sa 64 štartov zúčastnilo 28 
súťažiacich, spolu získali 42 medailí ‑ 24 zlatých, 
10 strieborných a 8 bronzových.

11. 5. 2019 sa v Poprade konali Majstrovstvá Slo-
venskej republiky detí a žiakov jednotlivcov, druž-
stiev kata a karate agility. Na túto súťaž sa nomi-
novalo 16 cvičencov Karate klubu IGLOW Spišská 
Nová Ves, celkovo sa jej zúčastnilo 595 súťažiacich 
s počtom štartov 1 164 zo 61 klubov. Na tejto sú-
ťaži boli vyhlásení aj víťazi Slovenského pohá-
ra, ktorými sa stali Adam Janovčík a Mathias 
Rafael Petruška. Cvičenci Karate klubu IGLOW 
Spišská Nová Ves vybojovali pre klub celkovo tretie 
miesto zo zúčastnených 61 klubov z  celého Slo-
venska. Titul Majster Slovenska z Karate klubu 
IGLOW Spišská Nová Ves získali Adam Janov-
čík a Marek Krivda.

juniori posTúpili Medzi najlepšÍcH
Mužská basketbalová extraliga v sezóne 2018/2019 je 
už dávnou minulosťou. Spišiaci sa prebojovali do play 
off, kde ich vyradil Inter Bratislava. Je však chvályhod-
né, že v závere základnej časti extraligy mužov a spo-
mínanom play off dostávali v spišskonovoveskom dre-
se príležitosť mladí hráči, domáci odchovanci.
Práve prestup z  juniorskej vekovej kategórie k mužom 
je v  kariére basketbalistu najťažší 
a  pre mnohých hráčov je juniorská 
súťaž konečnou stanicou. Dlhé roky 
sa Spišská Nová Ves môže pochváliť 
výbornou prácou s mládežou. V  tejto 
sezóne ešte mládežníkom súťaž ne-
skončila. Prvým dobrým výsledkom 
bolo, že zverenci trénera Ericha Kor-
fantu po základnej časti skončili na 
šiestej priečke s  desiatimi výhrami 
a dvanástimi prehrami. To im zaručilo 
postup medzi najlepšiu šestku na Slo-
vensku. V nadstavbovej časti dosahu-
jú Novovešťania striedavé výsledky.

„Postúpili sme do hornej šestky, kde hráme ťažké 
zápasy. Máme viac hráčov „prvoročiakov“, a tak túto 
sezónu skôr berieme ako prípravu na nasledujúci roč-
ník. Hlavnou motiváciou hráčov je pôsobenie v A-tíme, 
kde dostávali dosť priestoru. Je len na nich, aby letnú 
prípravu využili naplno,“ povedal tréner juniorov BK 04 
AC LB SNV Erich Korfanta. Jozef Petruška

sTrieborná jenčušová, zlaTÝ plačko
V  druhú májovú sobotu námestie Spišskej Novej Vsi 
po roku opäť patrilo duatlonistom v  rámci pretekov 
Duatlon Spišská Nová Ves. Po zimnom triatlone sa 
v  Spišskej Novej Vsi rozdelili druhé tohoročné sady 
medailí v hlavných kategóriách (M, Ž, V1, V2, V3, Vy1 
a Vy2), tentokrát v krátkom duatlone. Hlavné kategórie 
bojovali aj o body do Slovenského pohára (5. kolo II. 
kat. a 6. kolo I. kat.), pre mlá-
dežnícke kategórie preteky boli 
5. kolom Slovenského pohára 
(II. kat.) a  pre všetky žiacke 
kategórie preteky boli už 13. 
kolom Slovenského pohára.
V  celoslovenskej konkuren-
cii výborný úspech dosiahla 
dorastenka Nora Jenčušová, 
ktorá v  kategórii žien obsa-
dila druhé miesto. Medzi ve-
teránmi sa darilo domácemu 
Martinovi Plačkovi.

MUŽI absolut: 1. Juraj Polák, Bratislava, 2. Pavol Brej-
čák, B. Bystrica, 3. Marek Malček, B. Bystrica.
ŽENY absolut: 1. Líza Hazuchová, B. Bystrica, 2. Nora 
Jenčušová, Sp. Nová Ves, 3. Alena Stevens, Poprad.
VETERÁNI 1: 1. Martin Plačko, Sp. Nová Ves, 2. Rasti-
slav Olejník, Vysoké Tatry, 3. Karol Kvašňák.

Jozef Petruška

Občianske združenie Únia žien Slovenska, 
okresná organizácia SNV organizuje

22. 6. 2019
v poradí už 7. ročník 

kultúrno‑športovej olympiády

ženy v akcii
v priestoroch športového areálu pri Gymnáziu 

na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi

5-členné družstvá základných organizácií 
Únie žien Slovenska nášho okresu 

budú súťažiť v športovej, kultúrnej, vedomostnej 
časti a v súťaži zručnosti.

Súťaž začína prezentáciou družstiev o 8.30 h 
a bude končiť o 15.00 h vyhlásením hodnotenia 

družstiev a odovzdaním putovného pohára 
víťaznému družstvu.

Podujatie podporilo mesto Spišská Nová Ves.

Šport je poézia pohybu a činu. (Dominik Pecka)
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov 

Slovenska Spišská Nová Ves,  
Mesto Spišská Nová Ves, 

Mestská organizácia JDS Spišská Nová Ves 
a Olympijsky klub Spiš
pozývajú na 13. ročník

šporTovej 
olyMpiády seniorov
okresu spišská nová ves

21. 6. 2019 o 9.30 h
v Základnej škole, Levočská ul.

Tešíme sa na stretnutie i športové zápolenie.
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oceňovanie sošv
Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) udelil 
vyznamenanie za výnimočný prínos pre olympijské hnutie a šport, 
aktivitu pri šírení olympizmu Jánovi Magdoškovi, Jozefovi 
Brezovskému a Ondrejovi Majerníkovi.

Strieborný odznak SOŠV za výrazný prínos pre olympijské hnutie a šport 
bol udelený  Jánovi Magdoškovi, bývalému hokejistovi, neskôr trénero-
vi mládeže a mužov, tajomníkovi a  riaditeľovi hokejového hnutia v Spišskej 
Novej Vsi, zakladateľovi rýchlokorčuľovania na Slovensku a  od roku 1997 
do dnešného dňa predsedovi Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu. Ján 
Magdoško pôsobil 23 rokov na pozícii riaditeľa Správy telovýchovných za-
riadení, kde vytvoril podmienky na rozvoj rýchlokorčuľovania, hlavne short 
tracku v Spišskej Novej Vsi, čím sa môže naše mesto pochváliť olympionikmi 
Užákom a Bodóovou, ako aj medailistami zo zimného EYOF 2019 Rusnáko-
vou a Filipovou. Bol hlavným organizátorom významných podujatí konaných 
v našom meste: 1991 - Majstrovstvá Európy juniorov v ľadovom hokeji, 1994 
- Majstrovstvá sveta seniorov skupiny „C“ v ľadovom hokeji, 1999 - Európ-
sky olympijský festival mládeže (EYOF) - short track, 1999 - Svetová zimná 
univerziáda - short track a hokej, 2005 - Svetový pohár v short tracku, 2017 
- Majstrovstvá sveta juniorov „U-18“ v ľadovom hokeji.

Čestné uznanie SOŠV bolo udelené za dlhodobú aktivitu pri šírení olympizmu:
Jozefovi Brezovskému, dlhoročnému aktívnemu členovi Olympijského 
klubu Spiš, zakladateľovi SAŠŠ v  Spišskej Novej Vsi, pravidelnému orga-
nizátorovi Spišských športových hier detí a  mládeže, Zimnej kalokagatie, 
Okresnej športovej olympiády seniorov a ďalších predovšetkým školských 
športových podujatí; Ondrejovi Majerníkovi, bývalému stolnému tenistovi, 
dlhoročnému pedagógovi a organizátorovi športových podujatí a aktívnemu 
účastníkovi bežeckých súťaží. Ako prednosta okresného úradu sa v rokoch 
2012 – 2016 podieľal na príprave vyhlasovania najúspešnejších športov-
cov regiónu. Od roku 2008 je hlavným organizátorom pretekov Ferčekovská 
desiatka.

Ďalšie MajsTrovské 
TiTuly šporTovÝcH 
sTrelcov
Slovenská strelecká špička si zmerala svoje sily na Majstrovstvách Slovenskej 
republiky v Brezne. Spišskú Novú Ves tu reprezentoval Športovo strelecký klub 
Rušňové depo SNV. Z  tejto vrcholovej streleckej súťaže si aj tentokrát pri-
viezli domov medailové umiestnenia. Strelci boli pod vedením trénera Jána 
Mlynárčika. V disciplíne vzduchová pištoľ v kategórii seniori 1. miesto zís-
kal Peter Mlynarčík. V kategórii kadetky 1. miesto získala Júlia Košárová, 
študentka Technickej akadémie v SNV. V kategórii juniorky obsadila 3. miesto 
Dominika Petková, ktorá je študentkou Súkromnej strednej odbornej školy 
Tatranskej akadémie Poprad. Obe strelkyne sú odchovankyne športovej triedy 
so zameraním na športovú streľbu v ZŠ, Z. Nejedlého v Spišskej Novej Vsi. 
Srdečne blahoželáme. MP

naša šorTrekárka 
Medzi MladÝMi ziMnÝMi 
šporTovcaMi z európy
Držiteľka dvoch zlatých a jednej striebornej medaily z tohtoročného zimného Európske-
ho olympijského festivalu mládeže v Sarajeve (na zimnom EYOF 2019 bola vôbec naj-
úspešnejšou účastníčkou), šortrekárka zo Spišskej Novej Vsi Petra Rusnáková (foto), 
obsadila v súťaži piatich finalistov Ceny Piotra Nurowského za zimné športy de-
lené tretie miesto. Cena je určená pre európskych mladých športovcov do 18 ro-
kov, ktorí na medzinárodnom fóre dosiahli v uplynulej sezóne výrazné úspechy.
Z pätice finalistov, ktorí vzišli z okruhu 13 kandidátov z 13 krajín, zvíťazila ruská kra-
sokorčuliarka Alexandra Trusovová pred rakúskou zjazdárkou Magdalenou Eggero-
vou. Petra Rusnáková sa delila o tretie miesto s maďarským šortrekárom Attilom Ta-
labosom, piata skončila nemecká snoubordistka Anna Sophie Morganová. Poradie 
vzišlo z hlasovania delegátov všetkých 50 národných olympijských výborov 
krajín (NOV) Európy počas jarného seminára generálnych sekretárov a šéfov misií 
európskych NOV vo Viedni. Pred hlasovaním mal každý z piatich adeptov na hlavnú 
cenu priestor na krátku prezentáciu.
Všetci finalisti si Cenu Piotra Nurowského prevzali 18. 5. 2019 z rúk prezidenta Eu-
rópskych olympijských výborov (EOV) Janeza Kocijančiča a prezidenta Poľského olym-
pijského výboru Andrzeja Kraśnického. So získaním ceny sa viaže finančná prémia 
- štipendium na hradenie nákladov súvisiacich so športovou prípravou. Víťazná Truso-
vová dostane prémiu vo výške 15-tisíc eur, druhá Eggerová 8-tisíc, Rusnáková a Ta-
labos, ktorí sa delia o tretie 
miesto po 5-tisíc a  piata 
Morganová 3-tisíc eur.
Doposiaľ bol jediným 
slovenským športovcom, 
ktorý získal Cenu Piotra 
Nurowského a  finančnú 
prémiu vodný slalomár 
Jakub Grigar (2015). 
V  tomto období sa ceny 
ešte udeľovali spoločne za 
letné aj zimné športy, od 
roku 2016 sa udeľujú sa-
mostatne, pričom v oboch 
prípadoch získava cenu 
pätica športovcov. Ich po-
radie je rozhodujúce pre 
výšku štipendia od EOV.

J. Magdoško

olyMpijskÝ deň
Olympijský klub Spiš v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves

a klubom RTVŠ Mix pozýva širokú verejnosť a rodičov s deťmi na

šporTovo-gyMnasTické 
akTiviTy

17. 6. 2019 o 17.00 h
v mestskom parku pred evanjelickým kostolom

Program:
17.00 ‑ 18.00 cvičenie rodičov s deťmi, 

ukážky z činnosti gymnastov, skoky na trampolíne
18.00 ‑ 19.00 cvičenie Vykročme za zdravím ženy, 

Olympijský beh detí

Veríme, že Olympijský deň dostane naše mesto do pohybu .

Bližšie informácie o programe na tel. č. 0903 241 794.
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva na 24. 6. 2019.
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fuTbalisTi v Hornej časTi Tabuľky
Stretnutím s Humenným v sobotu 15. júna ukončia futbalisti Spišskej Novej Vsi tre-
ťoligovú sezónu 2018/2019. Pred začiatkom súťažného ročníka bolo vôbec otázne, 
či sa futbal po vypadnutí z 2. celoslovenskej ligy bude hrať na takejto úrovni. Už v je-
sennej časti Novovešťania príjemne prekvapili svojimi výsledkami a do jarnej odvety 
sa nastupovalo optimisticky. Až na úvodnú sedemgólovú prehru zverenci trénera 
Ontka potiahli sériu víťazstiev a v tabuľke 3. ligy sa vyšvihli medzi štyroch najlep-
ších. Domáca remíza so Stropkovom 1 : 1 a prehra 1 : 4 trochu pribrzdili výbornú 
jarnú časť. O postupujúcom FC Košice je už dávno rozhodnuté, a tak v zostávajúcich 
štyroch kolách môžu futbalisti Spišskej Novej Vsi hrať len pre oko verného fanúšika 
a o čo najlepšie umiestnenie na špici tabuľky, čo už je veľkým úspechom.
2. júna: SNV – Bardejovská Nová Ves, 9. júna: SNV – Giraltovce, 15. júna: SNV – 
Humenné

Jozef Petruška

karaTisTi  
na sveTovoM poHári
V dňoch 3. – 5. 5. 2019 sa konal Svetový pohár KARATE1 
YOUTH LEAGUE na Cypre.

Na tejto súťaži sa zúčastnili aj Sára Krivdová, Zoja Zimnikovalová, 
Maroš Janovčík, Jakub Černický, Juraj Černický a Dominik Kešeľak 
z Karate klub IGLOW Spišská Nová Ves. Štartovalo 1497 štartujúcich 
z 58 štátov. Výsledky:
Sára Krivdová - Junior Kumite Female 59+ kg (7. miesto, 53 štar-
tujúcich z 27 krajín). Prvé kolo vyhrala nad Lolia Anja BIH 1 : 0, druhé 
kolo vyhrala s Bougrine Nesrine BEL 4 : 3, tretie kolo prehrala s Saelid 
Annika NOR 0 : 3. V 1. kole repasáže vyhrala nad Henning Hannah GER 
2 : 0, v 2. kole prehrala s Aboshowyka Nour Ehab EGY 2 : 3.
Zoja Zimnikovalová - Junior Kumite Female -59 kg (9. miesto, 
56 štartujúcich z 30 krajín). Prvé kolo vyhrala s Oraiopoulou Stavroula 
GRE 2 : 0, druhé kolo prehrala s Malina Bogdan ROU 1 : 3, v kole repa-
sáže prehrala na vlajky za stavu 0 : 0.
Juraj Černický - Cadet Kumite Male -63 kg (9. miesto, 76 štartujú-
cich z 32 krajín). Prvé kolo prehral s Stepanovs Arturs LAT 0 : 6, prvé 
kolo repasáže vyhral s Philippen Gino NED 5 : 0, druhé kolo repasáže 
prehral s Novinchanov Aleksandr RUS 0: 2.
Jakub Černický - Cadet Kumite Male -57 kg (79 štartujúcich 
z 28 krajín). Prvé kolo vyhral s Tadjer Zinedie FRA 4 : 2, 2. kolo vyhral 
s Alexandrou Sokratis CYP 8 : 0, 3. kolo vyhral s Lehtinen Jesse FIN  
4 : 0, 4. kolo vyhral s Abolskii Sergei RUS 1 : 0, 5. kolo prehral s Haru-
tyunyan Suren ARM 6 : 5.
Dominik Kešeľak - Cadet Kumite Male -70 kg (65 štartujúcich 
z 31 krajín) 1. kolo prehral s Kargapolov Ivan RUS 0 : 3.
Maroš Janovčík nesúťažil z dôvodu zranenia.

Tatiana Kešeľáková

školské MajsTrovsTvá 
slovenska vo florbale 
žiačok sTrednÝcH škôl
Centrum voľného času v  Spišskej Novej Vsi 
poverilo Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR organizovaním Majstrovstiev 
Slovenska vo florbale žiačok stredných škôl, 
ktoré sa konali 6. - 7. mája 2019 v Športovej 
hale v  Spišskej Novej Vsi za účasti víťazov 
krajov. Osem postupujúcich družstiev z krajov 
bolo rozlosovaných do dvoch skupín po šty-
roch. Hralo sa v  skupinách systémom každý 
s každým.

Majstrom SR sa stali študentky Gymnázia na 
Školskej ul. v  Spišskej Novej Vsi. Okrem 
toho aj dorastenky Kométy Spišskej Novej 
Vsi skončili na treťom mieste vo svojej súťaži 
a juniorky Kométy sa prebojovali na MSR.
Blahoželáme žiačkam k  získaniu titulu M 
SR a dorastenkám Kométy SNV k získaniu 
bronzu vo svojej kategórii v rámci Sloven-
ska. ďakujeme za dobrú reprezentáciu 
mesta, školy a kraja. Ján Tomšík

Klub slovenských turistov PRIELOM Spišská Nová Ves  |  www.prielom.eu

pozýva všetkých priateľov turistiky na 14. ročník

PREchOdu hREbEňOM a ROKLINOu 
PRIELOMu hORNádu, FERRata KySEľ

15. 6. 2019 (sobota)
trasa 1 (náročná: 7 - 8 h): Čingov – Tomášovský výhľad – Letanovský mlyn – Ihrík - Zelená hora – Hrdlo Hornádu – Kláštorská 

roklina (ústie) – Letanovský mlyn – Pod Tomášovským výhľadom – Biely potok – Lesnica (ústie) – Čingov
trasa 2 (stredná: 5 h): Čingov – Tomášovský výhľad – Letanovský mlyn – Pod Tomášovským výhľadom – Biely potok (ústie) 

– Lesnica (ústie) – Čingov
trasa 3 (ľahká: 3 h): Čingov – Tomášovský výhľad – Pod Tomášovským výhľadom – Biely potok – Lesnica (ústie) – Čingov
trasa 4 - ferrata Kyseľ: Čingov – Biely potok (ústie) – Kyseľ (ústie) – Ferrata KYSEĽ – Kláštorisko – Letanovský mlyn – 

Prielom Hornádu V – Biely potok (ústie) – Čingov

Prezentácia: 7.15 - 9.45 h - Čingov (horné parkovisko). Ukončenie akcie je na Čingove – reštaurácia Ihla
Odchod: trasa č. 1, č. 4 o 8.00 h * trasa č. 2, č. 3 o 9.45 h, resp. individuálne

Účastnícky poplatok: dospelí 1 €, študenti a deti do 15 r. zdarma
Na každého prezentovaného účastníka čaká v cieli účastnícky list, pamätný odznak prechodu (vo forme magnetky) a malé 

občerstvenie. Upozornenie: Akcia sa uskutoční za každého počasia, výstroj účastníkov prispôsobiť podmienkam vysokohorskej 
turistiky (trasa č. 1, č. 2, č. 4). Za bezpečnosť detí do 15 r. zodpovedajú rodičia alebo vedúci TOM.
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V súvislosti s novelou zákona o ochrane osobných údajov nie je možné zo strany mesta odosielať občanom mesta pozvánky na uvítania 
narodených detí a slávnostné prijatia jubilantov.

Týmto chceme vyzvať všetkých priateľov, známych a rodinných príslušníkov jubilantov nášho mesta, aby nás neváhali kontaktovať 
pri významnom životnom jubileu (70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov) svojho blízkeho, známeho, priateľa.
Veľmi radi vám pripravíme slávnostné prijatie jubilanta – jubilantky predstaviteľom mesta v obradnej miestnosti Radnice.

Neváhajte nás kontaktovať taktiež pri narodení vášho dieťatka, radi ho privítame v obradnej miestnosti Radnice ako nového občana 
nášho mesta. Kontakt: Mgr. Zuzana Kleinová 053/417 66 25, 0908 343 208

TerMÍny obradov v najbližšoM obdobÍ: 15. a 29. júna 2019 kancelária primátora

poĎakovania a spoMienky

oznaM

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 
22. 3. 2019 prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, dedkom, bra-
tom, švagrom Miroslavom FISCHEROM, ktorý nás navždy opustil 
19. 3. 2019 vo veku 66 rokov.
S úctou a vďakou manželka Veronika, dcéry Erika a Mirka s rodi-
nou, vnúčatá Jakubko a Matúško a ostatná smútiaca rodina.
Dotĺklo srdce, onemeli pery, ostal žiaľ.
8. 4. 2019 nás vo veku 85 rokov navždy opustila naša mama, stará 
mama a prastará mama Melánia REPASKÁ.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym za 
prejavy sústrasti a slová útechy.
Naše poďakovanie patrí aj ZPOZ pri MsÚ v SNV a Pohrebnej službe 
S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina
Dotĺklo srdce, onemeli pery, ostal žiaľ…
Z úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, suse-
dom a známym, ktorí sa 15. 4. 2019 prišli rozlúčiť s naším drahým 
zosnulým Danielom DROZDYM, ktorý nás opustil vo veku 61 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pátrovi Arturovi, p. Beregházymu 
a Pohrebnej službe p. Bartoša.
smútiaca rodina
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, kolegom, kamarátom, susedom a známym, 
ktorí sa 17.  4.  2019 prišli rozlúčiť s  mojím milovaným manže-
lom, otcom, švagrom, svokrom, dedkom, strýkom Gabrielom  
GÁLOŠOM, ktorý nás náhle opustil vo veku 67 rokov.
Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie za príkladnú starostli-
vosť celým kolektívom interného odd. a ODCH v SNV pod vedením 
primárov.
Poďakovanie patrí ZPOZ pri MsÚ v SNV a Pohrebnej službe S. Ba-
dziková za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka a deti s rodinami.
V  srdci mám bolesť a  v  duši žiaľ, to najdrahšie mi osud ná-
hle a  nečakane vzal. Odišiel náhle a  smrť jeho nekonečne bolí.  
Mal si rád život a ľudí v ňom, ďakujem Ti veľmi, že si tu bol.
So zármutkom v srdci vyslovujem úprimné poďakovanie za pre-
javy sústrasti a  kvetinové dary všetkým príbuzným, susedom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 17. 4. 2019 s mojím milovaným 
manželom Mgr. Petrom HÖNISCHOM.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujem Rím.-kat. úradu Ferčekovce,  
ohrebnej službe R. Findura a ZPOZ pri MsÚ v SNV.
S úctou a vďakou manželka Juliana a ostatná smútiaca rodina.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa prišli 23. 4. 2019 rozlúčiť s mojím 
drahým manželom, naším otcom a  dedkom Jánom DREVKOM,  
ktorý zomrel vo veku nedožitých 68 rokov po dlhej a ťažkej chorobe.
Ďakujeme všetkým lekárom a sestrám z NsP SNV, zvlášť celému 
kolektívu Dialyzačného strediska a interného oddelenia za vysoko 
profesionálny, odborný a hlboko ľudský prístup a dlhoročnú sta-
rostlivosť.
manželka, dcéra a syn s rodinami

Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som vás 
veľmi rád mal, chcel som s vami dlhšie byť, osud je taký, vy musíte žiť…
25. 4. 2019 nás vo veku 63 rokov navždy opustil môj manžel, náš 
otec, brat, zať, krstný otec, švagor, strýko a príbuzný Ján VOJTÁŠ.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, kolegom, susedom a známym. 
Zvlášť ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV, PhDr. Jozefovi Lapšanskému, 
PhD., Pohrebnej službe R. Findura a Rím.-kat. farskému úradu v SNV  
za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka Slávka, synovia Ivan, Ján, brat Ľubo-
mír s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Krátkym životom, len 47 rokmi obdaril Boh nášho drahého zosnu-
lého manžela, otca, syna a brata Mariána DANIŠOVSKÉHO, ktorý 
nás náhle opustil 2. 5. 2019.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ním 4. 5. prišli rozlúčiť do kostola 
v Novoveskej Hute a odprevadili ho na poslednej ceste jeho po-
zemského života. Ďakujeme za slová súcitu a kvetinové dary, ktoré 
ste položili nášmu drahému zosnulému. Ďakujeme pánovi faráro-
vi Kojšovi za vyslúženie najsvätejšej obety, svätej omše a pánovi 
Lapšanskému za profesionálnu a dôstojnú rozlúčku.
Naše poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe S. Badziková za za-
bezpečenie dôstojného priebehu obradu a členom dobrovoľného 
hasičského zboru.
smútiaca manželka, dcéra, mamka, brat

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš 
navždy žiť.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, susedom, priateľom, bývalým kolegom a známym, ktorí 
sa 4. 5. 2019 prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom, 
dedkom, pradedkom, svokrom, zaťom, bratom, švagrom, ujom  
Štefanom AUGUSTIŇÁKOM, ktorý nás opustil vo veku 75 rokov.
S úctou smútiaca rodina.
Bolesťou unavený tíško si zaspal, utíchlo srdce, utíchol hlas. Ne-
bolo dopriate Ti s nami ďalej byť, nebolo lieku, aby si mohol žiť. 
Už len kytičku Ti na hrob môžeme dať, modlitbu tichú odriekať 
a s láskou spomínať.
Úprimne ďakujem za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové 
dary všetkým, ktorí sa prišli 10. 5. 2019 rozlúčiť s mojím milova-
ným manželom Dušanom DUTKOM.
Najväčšia vďaka za podporu a spolupatričnosť patrí všetkým príbuzným.
Spi spokojne, Šanci.
Chýbaš mi tam, kde nedá sa ísť. Chýbaš mi viac, než ostatní.  
Po celý čas, keď nemôžeš prísť. Ach, tak veľmi chýbaš mi…
24. 4. 2019 uplynulo 6 rokov, odkedy nás náhle opustil náš mi-
lovaný ocko, manžel, dedko, brat, zať, kamarát a  kolega Mirko 
VALKOŠÁK.
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra Laďka, vnučka Emka, milujúca manželka 
Kajka s dcérkou Vaneskou, dcéra Romanka s manželom Maťkom, 
svokrovci.
Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
8. 5. 2019 uplynuli 3  roky od náhleho úmrtia Ing.  Márie  
MLYNARČíKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou manžel Ján, dcéra Milada a syn Peter s rodinami.
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spoMienky

Osud je naše rozlúčenie, stretnutie naša nádej…
21. 5. 2019 uplynul 1 smutný rok, kedy nás navždy opustil milova-
ný manžel, otec, dedko a brat Emil STANKO.
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije 
spomienkami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
S úctou a vďakou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami.
Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všetkých, ktorých 
si mal rád. Tí, ktorí Ťa mali radi, nezabúdajú a neprestanú na Teba 
nikdy spomínať.
23.  5.  2019 uplynulo 25 rokov, odkedy nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, otec, dedko, pradedko Pavol KLUBERT.
S láskou spomínajú manželka, synovia a dcéry s rodinami.

Čas plynie, ale spomienka a prázdne miesto v srdci zostávajú.
24. 5. 2019 uplynulo 10 rokov od chvíle, keď nás navždy opustila 
naša mamka a babka Anna BAKOŠOVÁ.
S láskou a vďakou na ňu spomínajú deti a vnúčatá s rodinami.

…sedem rokov pozeráme do neba a myslíme s láskou na Teba.
Spi tichučko, keď dosníval života si sen a cestou bolesti odišiel si
tam, kde je mier a láska len…
29. 5. 2019 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 7. výročie, odke-
dy nás opustil môj manžel, náš drahý otecko, dedko, krstný a svo-
kor Jozef PASTVA.
Prosíme všetkých, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, ve-
nujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S  láskou a úctou spomínajú manželka Anna, syn Lukáš s man-
želkou, vnučky Karolínka, Dominika, syn Jozef s manželkou, vnuk 
Alex a dcéra Stanislava.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás...
29. 5. 2019 uplynul rok, odkedy nás môj milý, spoľahlivý a zodpo-
vedný manžel, náš ochotný, pracovitý a starostlivý ocko, ktorý nám 
už nepovie „moje dievčatá“, nezištný, silný a zábavný dedko, pra-
dedko Alfonz GAJDOŠ vo veku nedožitých 86 rokov navždy opustil.
Sme veľkými dlžníkmi za každú spoločnú chvíľu a zážitky s Te-
bou...
S úctou a vďakou spomínajú manželka Klárika a dcéry Katka, Ma-
ruška, Kaja s rodinami.
Prešli roky, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spo-
mienkami…
Uplynulo 30 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš otec, 
dedko Marián ZASTKO.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Oľga a Marianna s rodinami.

Čas neúprosne plynie, ostávajú spomienky.
2. 6. 2019 si pripomenieme 10. výročie úmrtia Štefana BIGOŠA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomína manželka, deti, vnúčatá a rodina.

Čas plynie, spomienky ostávajú.
4.  6.  2019 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil  
Ján PAVLíK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť sa nedá. Mala si rada život, 
mala si rada smiech, verila si v život, milovala si svet. Odišla si 
navždy, hoci si túžila žiť, nebolo Ti dopriate s nami tu byť.
5. 6. 2019 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomenieme 7. vý-
ročie úmrtia našej milovanej manželky, sestry, mamičky, babky, 
prababky a Briežkarky Jany ŠPIRKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
smútiaca rodina

Nezabúdame.
5.  6.  2019 uplynie 20 rokov v  spomienkach na manžela, ocka, 
dedka, príbuzného a priateľa Ing. Ignáca VARŠU.
Prosíme, venujte mu s nami tichú spomienku.
manželka Katka, dcéry Marcelka, Katka a Lucka s rodinami

Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v  spomienkach sme s Tebou 
každý deň.
6. 6. 2019 si pripomenieme už 15 rokov od úmrtia mojej manželky, 
mamky Cecílie MATUŠOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a  nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
S  láskou spomína manžel Juraj, dcéra Martinka a ostatná smú-
tiaca rodina.
Zavrel si oči, utíchol Tvoj láskavý hlas, mal si rád život a všetkých 
nás. Tak túžil si s nami žiť, no srdce, ktoré nás tak milovalo, presta-
lo už ďalej biť. Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri 
plamienku sviečky s láskou spomínať.
6. 6. 2019 si pripomenieme 10. výročie, čo nás opustil náš milova-
ný manžel, ocko, svokor, dedko Jozef FILIP.
So srdcom plným krásnych spomienok na neho s láskou spomí-
najú manželka Eva, dcéra Jana a syn Jozef s rodinami.
Šesťdesiatdvakrát videli jeho oči krásu ročných období, ne-
žiadal viac… len naslúchať hlasu prírody, keď utíchne vietor…  
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne.
7. 6. 2019 uplynie smutný rok, odkedy nás opustil náš ocko, man-
žel, dedko, príbuzný, priateľ Pavol BAVALA. 
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou, vďakou a láskou spomínajú manželka Eva a dcéry s ro-
dinami.
Sú slová, ktoré jej už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudne-
me, sú okamihy, na ktoré stále spomíname.
8.  6.  2019 si pripomenieme 5. výročie úmrtia našej milovanej 
manželky, mamky a babky Magdalény MURDŽÁKOVEJ.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Už nepočuť po dome otcov a dedkov hlas, už viac nepríde medzi 
nás, deti, vnúčatá a pravnúčatá si nepohladí a nepovie, drahí moji, 
mal som vás všetkých veľmi rád. Žiarila z Teba láska a dobrota, 
budeš nám chýbať do konca života.
11. 6. 2019 si spomenieme na 5. výročie úmrtia nášho milovaného 
manžela, otca, dedka a pradedka Michala TOMALU.
manželka Anna, syn Pavol, dcéry Ľubka a Iveta s rodinami a os-
tatná rodina
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišiel si 
nám všetkým, ktorí Ťa radi mali. Odišiel si bez toho, aby nám Tvoje 
ústa zbohom dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je 
bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.
So smútkom v srdci si 11. 6. 2019 pripomíname 25. výročie, od-
kedy nás navždy opustil vo veku 33 rokov môj milovaný syn, brat, 
otec, dedko a strýko Vladimír NISKÁČ.
S láskou spomínajú mama Mária, sestra Gabika s rodinou, dcéra 
Tatiana s manželom, syn Vlastimil, vnuci Tomáško a Šimonko a os-
tatná smútiaca rodina.
Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas. Len spomienky na Teba vracajú 
sa zas.
13. 6. 2019 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný 
manžel a otec František LABANC.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka Janka a dcéry Janka a Elenka.

Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v  spomienkach sme pri Tebe 
každý deň.
13. 6. 2019 uplynie 10 rokov, keď nás navždy opustil môj manžel, 
otec, svokor a dedko Michal FIGLÁR.
S  láskou a  vďakou spomína manželka, synovia s  rodinami  
a ostatná rodina.
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Rana v  srdci stále bolí a  zabudnúť nám nedovolí. Aj keď nie si 
medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
14. 6. 2019 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil môj milo-
vaný manžel, starostlivý otec a dedko Milan RUMANČíK.
Zároveň si 12. 7. 2019 pripomenieme jeho nedožité 65. narodeniny.
S láskou spomínajú manželka Anna a deti Tomáš, Anička a Milan 
s rodinami.
Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
14. 6. 2019 uplynie 15 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil 
môj drahý otec, dedko, svokor a pradedko Ján ŠTRAUCH.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.

Tá rana v srdci bolí a zabudnúť sa nedá.
14.  6.  2019 uplynie rok, odkedy nás opustil môj manžel, otec,  
dedko Štefan OGURČÁK.
S láskou a úctou na Teba spomíname.
manželka Betka, synovia Vladimír, Igor, Maroš s rodinami

Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. 
Aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach ži-
jete stále s nami.
16.  6.  2019 uplynie 20 rokov od úmrtia našej 
mamky a babky Agnesy TEKÁČOVEJ a zároveň 
sme si 15. 3. 2019 pripomenuli 19 rokov od úmr-
tia nášho otca a dedka Štefana TEKÁČA.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomína syn a dcéry s rodi-
nami a nevesta s deťmi.

Odišiel si tíško, v srdci ostal smútok, na duši jazvy… Čas nevylieči 
všetky rany, iba nás učí žiť bez milovaných.
16. 6. 2019 si pripomíname 5. výročie úmrtia nášho milovaného 
syna, brata Milana LESKOVJANSKÉHO.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
rodičia a Marek

Nestoj pri mojom hrobe, mamka, netráp sa a neplač. Nie som tam, 
som vietor, čo fúka po dolinách, som slnečným svetlom, som jem-
nou hviezdou, čo v  noci žiari. Nestoj pri mojom hrobe, nie som 
tam, som hore, kde je pokoj, mier a  láska, nezomrela som, som 
u láskavého, milosrdného Boha, v jeho náručí.
S láskou a úctou si 16. 6. 2019 pripomenieme 13. výročie úmrtia 
našej milovanej dcérky Moniky HORNYAKOVEJ, rod. Akurátnej.
Za modlitbu a tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí si na ňu 
v dobrom spomínajú.
mamka, sestra Hanka, neter Miška s rodinou a krstná mama
Ťažko sa s  Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš stále žiť. Len kyticu z lásky na hrob Ti 
môžeme dať, za všetko krásne ďakovať a s láskou v srdci spomínať.
16. 6. 2019 uplynie 5 rokov od úmrtia nášho milovaného manžela, 
drahého otca, svokra, dedka, brata a švagra Jána ŠIŠKU.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali, mali radi 
a nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú manželka Irena, dcéry Dana a Erika 
s rodinami.
Tá rana v  srdci stále bolí a  zabudnúť sa nedá. Je ťažké podať 
ruku osudu. Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, čo sme 
v Tebe stratili.
17.  6.  2019 uplynú smutné 2  roky, čo nás navždy opustil môj  
milovaný manžel, otec, dedko Ing. Dušan ŠENKOC.
S láskou spomína manželka Viera, deti, vnúčatá.

Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako smutno je bez Teba. 
Keby sa dal vrátiť čas, pohladiť, počuť Tvoj hlas, stretnúť sa  
s Tebou zas.
21.  6.  2019 si pripomíname 4. výročie, čo nás navždy opustila 
milovaná manželka, mamka a babka Mária KRAUSZOVÁ.
S úctou a láskou na ňu spomínajú manžel, deti, vnúčatá a ostatná 
smútiaca rodina.

22.  6.  2019 to bude rok, čo nás náhle opustila moja manželka 
Anička ABRÁNYIOVA.
Navždy ostaneš v  mojom srdci a  v  srdciach našich detí Petra  
a Tomáša a všetkých, čo Ťa mali radi.

Ing. Jozef TLUŠČÁK, milovaný ocko a manžel, ktorého príbeh nesie-
me vo svojich mysliach a večnú lásku k nemu v ubolených srdciach.
22. 6. 2019, už dva roky bez Teba… aj keď je nám veľmi ťažko, 
veríme, že Tvoja ubolená duša našla pokoj vo večnosti.
Spomienku tichú poslať Ti chceme, objať a povedať, ako Ťa veľmi 
milujeme.
dcéra Patrícia, syn Matúš a manželka Mária
Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas. Len spomienky na Teba vracajú 
sa zas.
23. 6. 2019 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec, svokor a dedko Ján KAMENICKý.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké 
bolo predtým. Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, ale v našich 
srdciach zostávaš navždy s nami.
25. 6. 2019 si pripomíname 3. výročie, odkedy nás navždy opustil 
môj manžel, otec, svokor, dedko Štefan JARABEK.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
manželka Agnesa, dcéry Tatiana a Zuzana, syn Števo s rodinami, 
vnúčatá a ostatná smútiaca rodina
25. 6. 2019 uplynie rok, čo odišla do večného života moja manžel-
ka, mamka, babka Veronika SUSOVÁ.
My máme nádej a dôveru Ježiša, že sa s ňou stretneme.
S úctou a vďakou spomína rodina.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
27. 6. 2019 si pripomenieme 20. výročie úmrtia 
našej drahej Ľudmily BUČKOVEJ a 18. výročie 
úmrtia našej drahej Márie VADELOVEJ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ich 
poznali, mali radi a nezabudli.
rodina

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, vie, čo je bolesť a žiaľ.
27. 6. 2019 uplynie smutný rok od chvíle, čo nás nečakane opustil 
môj milovaný manžel, láskavý ocko, starý otec Ing. Milan KOZÁK.
Spomíname na Teba s láskou a úctou, veľmi nám chýbaš.
manželka Anna, dcéra Alexandra a syn Milan s rodinami

Nezabúdame.
27. 6. 2019 uplynú 2 roky v spomienkach na manžela, ocka, ded-
ka, príbuzného a priateľa Vladimíra KIRNERA.
Zároveň si pripomenieme 28. výročie a 6. výročie, kedy nás navždy 
opustili naši milovaní rodičia Štefan a Oľga HARMANOVCI.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.

Len ten, kto stratil, koho mal rád, vie, čo je bolesť a žiaľ.
So smútkom v srdci si pripomíname 1. výročie úmrtia môjho mi-
lovaného manžela, otca, svokra, dedka Dušana RERKU, ktorý nás 
opustil 30. 6. 2018.
S  láskou a úctou spomínajú manželka Viera, syn Dušan a dcéra 
Zdenka s rodinami.

Pomoc ľuďom prinavrátiť ich zdravie, či zmenšiť bolesť nie je len práca, je to poslanie.
Preto by sme touto cestou veľmi radi ocenili prácu primára interného oddelenia 
Nemocnice v  Spišskej Novej Vsi MUDr. Jána Rajca, PhD., jeho zástupcu MUDr. 
Jána Fecíka, ako aj prácu MUDr. Alexandry Kukurovej z ambulancie vnútorného 
lekárstva nemocnice a celého ostatného zdravotníckeho i pomocného personá-
lu interného oddelenia nemocnice.
Spolu s manželom sme ju v tomto roku potrebovali a sme veľmi vďační za mimoriad-
ne ľudský prístup a všetku starostlivosť, ktorej sa nám dostalo.
Regina Furíková s manželom

spoMienky, poĎakovanie
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Predajňa
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Predajňa mäso-údenín Spiš Market
„Veľká mäsna“

Štefánikovo námestie 25/17, SNV

! JE PRESŤAHOVANÁ !

+2 NOVÉ PREDAJNE
MÄSO-ÚDENÍN V SNV

Predajňa Spiš Market „Malá mäsna“

Letná 66/59
 

Predajňa Spiš Market, Kolárska 2920/8
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OBSADZUJEME POZÍCIU:
ZVÁRAČ – MZDA V HPP OD 4,49 €/NHOD.,

SZČO OD 7,80 €/NHOD. + MOTIVAČNÁ ZLOŽKA DO 2,30 €

SME SPOĽAHLIVÝM ZAMESTNÁVATEĽOM

STAŇ SA SÚČASŤOU NÁŠHO TÍMU!

Ponúkame:
• Príležitosť pracovať v spoločnosti, ktorá je 

v súčasnosti jedným z rozhodujúcich lídrov 
na európskom trhu v oblasti strojárskej výroby.

• Stabilný príjem, zaujímavé finančné ohodnotenie, 
bonus za dochádzku až do 100 €, prémie do 20 %. 

• Odmeny pri výročiach, dovolenková a vianočná 
odmena. 

• Bezplatnú lekársku starostlivosť, rekondičné 
pobyty.

• Bezplatné pracovné odevy a ich čistenie 
a opravu.

• Vstup do fitka GOLEM len za 2 €/mesačne, 
poukážky na regeneráciu dvakrát ročne. 

• Firemné akcie a nákupné zľavy v regióne.

V prípade záujmu kontaktujte personálne oddelenie:
mobil: 0918735710, 0918735724, pevná linka: 052/711 2455, 052/711 2128

resp. e-mailom: personal@tatravagonka.sk

www.tatravagonka.sk 
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PREDÁM
 � Predám 1-izb. byt na sídl. Mier. Cena dohodou. RK nevolať. T.: 0908 256 367.
 � Predám 2-izb. byt 55 m2 v OV v obci Madunice okres Hlohovec. TÚV - elektrický boj-

ler, špajza, vlastný plynový kotol, bez pivnice - sklad v spoločnom objekte na pozemku. 
Cena - 65 000 €, dohoda možná. T.: 0940 340 922.

 � Predám rodinný dom v  širšom centre mesta. Cena dohodou. RK nevolať! 
T.: 0902 107 844.

 � Predám rodinný dom - novostavba + starší rodinný dom v Matejovciach n/Horná-
dom. Domy sú na predaj samostatne. T.: 0918 115 077, 0917 614 056.

 � Ponúkam na predaj rodinný dom v lukratívnej časti, na okraji SNV, pozemok s rozlo-
hou 560 m2. Má dve samostatné kompletné bytové jednotky, dve garáže, pekná záhrada. 
Cena dohodou. T.: 0944 821 540.

 � Predám rozostavaný rodinný dom v  lokalite záhradkárskej osady „Spiš“. Rozloha 
pozemku 365 m2 + inžinierske siete. Cena dohodou. Nie RK. T.: 0948 885 009.

 � Predám stavebný pozemok v lokalite Malé pole v smere na Novoveskú Hutu o roz-
lohe 1000 m2, kde sú vybudované kompletné inžinierske siete. Cenu si dohodneme 
osobne. Kontakt: 0948 255 106.

 � Predáme záhradu s chatkou na Červenom jarku. T.: 0903 261 962.
 � Predaj – záhrada lokalita ZO SPIŠ s murovanou – drevom obloženou podpivničenou 

chatkou – súp. č. 7393. Výmera 373 m2, zastavaná plocha 17 m2, elektrika, úžitková 
voda. T.: 0908 267 331.

 � Predám záhradku na Červenom jarku, murovaná chatka 16 m2, pivnica, kuchyňa, 
podkrovie, elektrika 220 a 380 V. T.: 0908 084 093.

 � Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti Červený jarok. V spodnej časti zá-
hradkárskej osady preteká potok. T.: 0903 621 805, 0911 693 447.

 � Predám záhradu s chatkou v chovateľskej osade Ferčekovce, vo výmere 397 m2, 
elektrina, studňa, plynová prípojka. T.: 0915 544 842.

 � Predám záhradku v  záhradkárskej oblasti Smižany nad elektrovodom. Rozloha 
375 m2, na pozemku vodovodná a elektrická prípojka. T.: 0915 580 769.

 � Predám záhradku s chatkou, altánkom, 3 ovocnými stromami, závlahovým vodovo-
dom v lokalite uprostred sídl. Tarča. T.: 0904 244 223.

 � Výhodne predám zabehnuté solárne štúdio na lukratívnom mieste v Spišskej 
Novej Vsi. Bližšie informácie na tel. č: 0905 147 546.

 � Predám VW Golf 6 variant 1.6 TDI Match. Rok výr. 2013, najazdené 156 000 km. 
Objem motora 1598 cm3, výkon 77 kw. Farba čierna metalíza. Norma emisií: Euro 
5. VIN:  WVWZZZ1KZDM648651. Platnosť STK a  EK do 30.  1.  2021. Bližšie info na 
0902 308 608.

 � Predám Kiu Ceed, 1,6 CRDi, r. v. 2007, 151 000 km, čiernej farby, vo veľmi dobrom 
stave s  top výbavou: vyhrievané sedačky * parkovacie senzory * nezávislé kúrenie * 
v koži * ťažné zariadenie a i. T.: 0910 488 878.

 � Predám automatickú práčku INDESIT po ročnom používaní za 100 € * magnetický 
rotoped za 100 € * americký športový kočiar za 70 €. T. 0904 905 636.

 � Predám pánsky bicykel AUTHOR  – Triumph modročiernej farby, predné i  zadné 
osvetlenie, dynamo v  prednom náboji, 7 prehadzovačiek, nosič batožiny. Zachovalý. 
Cena - 80 €. T.: 0911 438 554.

KÚPIM
 � Kúpim garáž na sídl. Tarča v blízkosti Javorovej ul. T.: 0910 488 878.
 � Kúpim 1-izb. byt v SNV. T.: 0908 829 278.
 � Kúpim hrobové miesto na starom cintoríne. T.: 0903 348 904.
 � Kúpim vojenské odznaky, vyznamenania a  iné veci zo slovenského štátu. 

T.: 0908 381 746.

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. Poraden-
stvo zdarma! E‑mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu

 � V  júni je tiež veľa dôvodov potešiť seba aj blízkych (Deň detí, Deň otcov) 
PRíDŤE K NÁM NA MASÁŽ AKO PÁR. Je to možnosť, ako byť spolu a zaplatiť me-
nej ‑ 50  % zľavy. MASÁŽE MAŤA PLAVÁREŇ / INTERNÁT Hotel. akadémie, SNV. 
T.: 0904 325 343.

 � ÚČTOVNíCTVO * DPH * MZDY * DAŇOVÉ PRIZNANIA. T.: 0905 936 156 * info: 
www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com

 � STAVEBNÉ PRÁCE ‑ REGEC PETER. Prestavba bytového jadra na kľúč od 
3 000 €, zatepľovanie, všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. Re-
zanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe materiálu až do 20 %. 
T.: 0903 373 486.

 � ZALOŽíME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie s. r. o. na kľúč, POZOR majite-
lia eseročiek – povinný zápis konečného užívateľa výhod do OR; zmeny v s. r. o.; 
predaj READY MADE, s. r. o.; zápis dopravcov do OR, atď. TIMID, s. r. o., spoločnos-
tiSRO.sk, Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV. T.: 0948 249 495, 
www.spolocnostisro.sk

 � Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE: www.rekonstrukcie.eu / fb.rekon-
strukcie.eu / T.: 0917 562 510.

 � MONTÁŽ VŠETKýCH DRUHOV STREŠNýCH KRYTíN za rozumnú cenu. Kva-
lita, rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaručená. T.: 0902 249 396 ‑ Peter  
Ilašenko.

 � OPRAVA – PREDAJ – SERVIS – POŽIČOVŇA ELEKTR. RUČNÉHO NÁRADIA reno-
movaných značiek BOSCH ‑ HILTI ‑ DEWALT ‑ NAREX ‑ MAKITA, a i. / PREDAJŇA ‑ 
NÁRADIE EXTRA, Fabiniho 10, SNV (pri žel. stanici ‑ budova RESA). T.: 0914 333 344.

 � ALTÁNKY, TERASY, PRíSTREŠKY NA AUTÁ, ZÁHRADNÉ CHATY, zariadenia al-
tánkov, drevené podlahy, atypy…, atď. Pozri foto na FB ‑ Rusticstyle Artorius * 
T.: 0948 026 248.

 � Potrebujete PROFI KAMERAMANA alebo FOTOGRAFA na svadbu či osla-
vu: Desiatky spokojných zákazníkov, profi kvalita za super cenu. FB Alfavideo. 
T.: 0944 684 303.

 � MAĽUJEME BYTOVÉ A  NEBYTOVÉ PRIESTORY ‑ interiéry a  exteriéry. Máme 
dlhoročné skúsenosti. Zameriavame sa na detaily a  čistotu prevedenej práce. 
T.: 0948 823 223.

 � MASÁŽE ‑ Zimná 102 * Šafárikovo nám. 3, sídl. Mier, SNV – lacné a kvalitné 
masáže už od 6 € za 30 min. masáž. Tešíme sa na vašu návštevu. www.masaze.sk

 � ELEKTRO a  VODOINŠTALÁCIE. OPRAVY A  MONTÁŽ. Pokazil sa vypínač, 
kvapká z  batérie? Neviete koho zavolať? Som tu pre Vás. Seriózne a  poho-
tovo. MONTÁŽ A  SERVIS DOMÁCICH VODÁRNí A  ČERPADIEL. T.:  0951  211  430, 
elektro.vodar@gmail.com

 � RENOVUJEM KÚPEĽNE A BYTOVÉ JADRÁ (klasicky aj bez búrania) * prevádzam 
prestavby vaní na sprchovací kút a pod. * obkladám, omietam * pokladám plá-
vajúce podlahy * prevádzam vnútorné zateplenie. www.murardanielsnv.wbl.sk * 
T.: 0904 185 527.

 � VYUČUJEM ANGLICKý JAZYK deti od 10 rokov a dospelých (doučovanie, prí-
prava na maturitu, konverzácia, zvýšenie jazykovej úrovne). Mám lingvistické 
a pedagogické vzdelanie a 12‑ročnú prax. T.: 0905 310 408.

 � KOZMETIKA PASSAGE, Lipová 20, SNV (OD Družba, Tarča) ponúka komplexné 
vizážistické a kozmetické služby. Novinka ‑ Kurz samolíčenia ‑ viac info na: koz-
metikapassage‑snv.sk, FB, Instagram: @makeupby_bibiana alebo 0905 388 917.

 � TEPOVANIE BUBLINKA ‑ tepujem PROFESIONÁLNYM STROJOM (3 x procesy 
čistenia) hĺbkovým spôsobom ‑ sedačky, koberce, postele, matrace… + UMýVAM 
OKNÁ a UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. T.: 0950 511 616, 0905 824 096.

 � JANKA – ponúkame PORADENSTVO A POMOC v oblasti: zdravia, vzťahu, práce 
* choroby – ich príčiny a prevencia * relax a dobíjanie energie minerálmi a iné: 
výklad kariet. Objednávky: 0950 606 740.

 � „Ste zlatý“ ‑ tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ * čistenie kobercov, se-
dačiek, pomníkov * sťahovanie * 100 % mikrovlnná likvidácia húb, plesní, červo-
točov * mikrovlnné sušenie muriva a iné. Viac: www.spisskanovaves.eu/Inzercia/
Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.

 � LETNÉ TÁBORY pre deti od 7 ‑ 13 r. * 5 dní plných angličtiny od 9.00 do 16.00 h 
len za 129 €. Júlové termíny: 8. – 12. 7. * 22. – 26. 7. , augustový termín 19. – 23. 8. 
Tábory vedie rodený hovoriaci + profesionálni lektori AJ. Jazyková škola VISTA, 
Levočská 1, SNV. T.: 0902 961 150, vistasnv@vista.sk * www.vista.sk

 � VZDELÁVAJTE SA S VISTOU aj počas leta! Prihláste sa do konverzačných kurzov 
anglického alebo nemeckého jazyka a získajte 10 % júnovú zľavu. Zápis prebieha 
v Jazykovej škole VISTA, Levočská 1, SNV. T.: 0902 961 150, vistasnv@vista.sk

 � PROFESIONÁLNY UPRATOVACí SERVIS, upratovacie služby pre vaše byty a fir-
my. Čistenie kobercov, podláh, nábytku, pravidelne, jednorazovo. Energiu a čas 
si ušetrite na činnosti, ktoré sú príjemnejšie a  potešia vás. T: 053/444 01 19, 
0903 100 508, 0903 661 891. www.upratovaniesnv.sk
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ON OFF

naša klimatizácia vykuruje alebo chladí
JÚNOVÁ ZĽAVA: 10%

zľavový kód: I062019Z10 | www.solidcorp.sk
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ICE ARÉNKA
NA PRENÁJOM

www.poracpark.sk

PRIATEĽOV - TÍM - RODINU
70 EUR/HOD

REZERVOVÁCIE PLOCHY : lad@poracpark.sk

PRE TEBA

SO, NE 16:00 – 17:30
2 EUR/HOD



Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA SCALA: 
4,5 – 6,9 l/100 km, 119 – 157 g/km. Ilustračné foto.

skoda-auto.sk

DOSTAŇTE SA ĎALEJ. 
ŠKODA SCALA SO ŠKODA CONNECT.
Buďte odvážni, veď úplne nová ŠKODA SCALA stojí vždy pri vás: 
so ŠKODA Connect. Zo svojho smartfónu máte vzdialený prístup 
k svojmu autu – jazdné dáta, parkovacie miesto, alarm proti 
krádeži alebo jednoducho odomykanie a zamykanie na diaľku. 
Ste zvedaví? Príďte si ju pozrieť k svojmu autorizovanému 
predajcovi ŠKODA ešte dnes. 

 VŠADE JU MÁTE 
  SO SEBOU

NOVÁ ŠKODA 

 SCALA

210x297 scala connectivity diler.indd   1 25/04/2019   16:57

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


