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Zimná 36, Spišská Nová Ves@bicykle.schwabik

hello@bicykle.schwabik.sk

25€/deň

POZICOVNA

Elektro
bicyklov

+421 904 658 339

Využite služby našej
požičovne.  Možnosť
zapožičania kvalitných
elektrobicyklov
na turistiku, alebo 
nenáročný relax.

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

   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. a 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, 

                                               NOVINKA          55km a 55 km e-bike  /
                                                             pre účastníkov mladších ako 18 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu 
Štart kategórií :             333 km a 222 km          – piatok  2.8.2019 o 8:00 h
                                               111 km                               – sobota 3.8.2019 o 8:00 h 
                                               55 km a 55 km e-bike – sobota 3.8.2019 o 9:00 h
 

Slávnostné vyhodnotenie všetkých kategórií:  sobota 3. 8. 2019 o 18:00 h  

PRIHLASOVANIE SPUSTENÉ

Radi by sme sa poďakovali za nadštandardné služby, ktoré nám poskytla táto realit-ná kancelária. Obzvlášť veľká vďaka patrí nášmu maklérovi p. Dušanovi Huňadymu, ktorý ako sa hovorí „sa doslova a do písmena“ postaral o plynulý priebeh kúpy nášho bytu k úp-lnej spokojnosti. Od samotnej profesionálnej obhliadky, po-skytnutých informácií, zabez-pečenia právneho servisu až po sprostredkovanie hypotek. poradenstva u p. Barabasovej, odborníčky ktorej by sme sa touto cestou taktiež chceli poďakovať za profesionálnu od-vedenú prácu. Samotné odovzda-nie nehnuteľnosti prebehlo bez akýchkoľvek komplikácii. Rea-litná kancelária za nás dokon-ca podá aj daňové priznanie z nehnuteľnosti. Tento komplet-ný servis hodnotíme na jednot-ku. Pána &Huňadyho a jeho tím budeme jednoznačne odporúčať svojím známym ako profesioná-la, ktorý sa v oblasti realít stopercentne vyzná a prácu si robí perfektne. Na záver sa chceme ešte raz poďakovať, že ste nám splnili sen o spoloč-nom bývaní.“

Myslím, že kancelária, ktorú vedie p. D. HUŇADY zodpo-vedá poctivosti a rýchlosti prá-ce, ktorú ponúka. Cítila som sa naozaj ako V.I.P. Realitná kancelária a jej zamestnanci na čele s p. majiteľom by mali byť vzorom a príkladom jednania s klientom pre všetky realit-ky v meste Sp. Nová Ves. Za príkladnú pomoc a vybavenie mojej záležitosti im patrí moja srdečná vďaka! Odporúčam všetkým, neoľutujete!!! 
Ďakujem

Vaša spoločnosť má veľmi dobré 

spracované ponuky nehnuteľnosti. 

Virtuálna prehliadka umožňuje 

prezrieť si dôkladne nehnuteľnosť a 

na obhliadku tak ide človek už takmer 

rozhodnutý pre kúpu. Čiže maklér 

urobil dobrú prácu už na začiatku. 

Taktiež počas celej realizácie obchodu 

sa s maklérom spolupracovalo výbor-

ne. Chválim aj prácu jeho asistentky. 

Služby realitnej kancelárie som využi-

la prvýkrát a som spokojná. Určite ju 

budem svojim známym odporúčať.
Ak chcete patriť aj vy medzi 

spokojných klientov zverte Vašu 

nehnuteľnosť do našich rúk

www.hunadyreality.sk
0948 121 777 | Odborárov 16, SNV
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zo zasadnutia Msz
Rozpočet mesta zvýšený o 524 120 € na celkovú čiastku 35 207 476 €. Pre športové kluby bolo vyčlenených ďalších 100 000 €. Mesto poskytne 
kapitálovú dotáciu 15 000 € na spolufinancovanie športového areálu Technickej akadémie. Novými konateľmi Lesov mesta SNV sú Ing. Ján Novák 
(riaditeľ) a Ing. Jozef Perháč. Mesto sa uchádza o externé zdroje na nákup elektromobilu, na výstavbu cyklotrasy prepájajúcej Ferčekovce 
s Novoveskou Hutou a opravu existujúcich komunikácií pri Hornáde vedľa areálu bývalých kasární.

Vo štvrtok 13. júna sa opäť zišiel poslanecký zbor 
a spolu so zástupcami mesta sa vo veľkej zasadačke 
mestského úradu konalo 5. riadne zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva. Po privítaní prítomných a  hostí 
otvoril primátor mesta Pavol Bečarik približne štvor-
hodinové konštruktívne zasadnutie.
Vedúca finančného oddelenia Iveta Topoliová uviedla 
hneď dva z programových bodov zasadnutia. Prvým 
predkladaným materiálom bola novelizácia Zásad 
hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spiš-
ská Nová Ves č. 2/2019. Zároveň uviedla ďalší mate-
riál, ktorým bol Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta 
Spišská Nová Ves v roku 2019. Upravený rozpočet po 
1. zmene bol tak navýšený o  524 120 € na celkovú 
čiastku 35 207 476 €. Okrem iného bolo odsúhlasené 
použitie prostriedkov z rezervného fondu na uloženie 
nových káblových rozvodov sústavy verejného osvet-
lenia v objeme 145 000 €. „Doháňame staré resty, no 
nie celkom sa s tým stotožňujeme. Tieto peniaze sme 
do rozpočtu museli „dotankovať“, v prípade osvetle-
nia už ide o  práce, ktoré boli urobené,“ okomento-
val tento bod programu predseda Spoločného klubu 
(SpK) Ladislav Ruttkay. Na nákup konvektomatu 
a bleskozvodu do rezortu školstva bolo vyčlenených 
14 700 €. Mesto sa uchádza o dotáciu na zateplenie 
objektu MŠ na Lipovej ulici, v prípade získania dotá-
cie je povinné zabezpečiť spolu fi nancovanie vo výške 
37 000 €. Taktiež boli vyčlenené financie v  objeme 
18 406 € na spolufinancovanie nákupu elektromo-
bilu pre prípad, že mesto bude úspešné pri získaní 
prostriedkov na projekt s  názvom Ekologickejšie na 
cestách v  Spišskej Novej Vsi podaný v  rámci výzvy 
na poskytnutie podpory formou dotácie z  Environ-
mentálneho fondu pre rok 2019. Hodnota projektu je 
28 407 €, spolufinancovanie 65 %. Projekt je v  pro-
cese hodnotenia. Finančné prostriedky v objeme 7 ti-
síc € sú určené na odstránenie nelegálnej skládky od-
padu z lokality Vilčurňa a zabezpečenie zneškodnenia 
komunálneho odpadu z čistenia koryta potoku Hlinica 
v  intraviláne mesta - v  časti sídliska Za Hornádom. 
Vyčlenených bolo i ďalších 100 000 € na dotácie pre 
športové kluby pôsobiace v  našom meste. „Snažili 
sme sa zreálniť a zoptimalizovať tok týchto financií. 
Odstránili sme niektoré resty z minulosti, pridali sme 
tým, ktorí pre Spišskú Novú Ves nosia medaily aj zo 
svetových športovísk. Verím, že verejnosti už onedlho 
predstavíme nový model, ktorý úplne odstráni sub-
jektívny pohľad na prerozdeľovanie dotácií a  bude 
prínosom,“ skonštatoval predseda komisie športu pri 
MsZ Oliver Búza. Technickej akadémii bola schvále-
ná dotácia vo výške 15 000 € ako spolufinancovanie 
výstavby športového areálu. Jeho výstavba bude fi-
nancovaná zo združených prostriedkov, ktoré okrem 
mesta poskytne Košický samosprávny kraj vo výške 
125 000 € a Rodičovské združenie TA SNV 10 000 €. 
Športový areál bude slúžiť žiakom školy a v popolud-
ňajších hodinách umožní realizáciu športových aktivít 
obyvateľom blízkeho okolia školy  – najmä bežecký 
okruh. Jeho súčasťou bude futbalové (hádzanárske) 
a florbalové ihrisko, dve basketbalové a dve volejbalo-
vé ihriská a atletická dráha. Areál sa bude nachádzať 
v zadnej zóne tunajšej technickej akadémie, výstavba 
bude prebiehať v období jún – október 2019.
Vedúca sociálneho oddelenia Júlia Jančurová pred-

ložila Aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych slu-
žieb mesta Spišská Nová Ves na obdobie 2016 – 2021.
Plynulo sa prešlo do druhej polovice zasadnutia, kde 
poslancom bola predložená na schválenie Žiadosť 
o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Špe-
ciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho 
do siete škôl a školských zariadení. Jedná sa o ma-
terskú školu, ktorú budú navštevovať deti s  rôznymi 
druhmi zdravotného postihnutia.
Poslanci jednohlasne odsúhlasili spolufinancovanie 
projektu s  názvom Cyklotrasa Ferčekovce - Novo-
veská Huta, ako i  projektu Prestavba cyklochodníka 
pri bývalých kasárňach - 1. etapa, nakoľko mesto 
predkladá žiadosti o  nenávratný finančný príspevok 
na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemo-
torovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy). 
Účelom prvého projektu je výstavba cyklotrasy 
prepájajúcej Ferčekovce a Novoveskú Hutu. V zim-
nom období bude možné cyklotrasu využívať aj na 
účely bežeckého lyžovania. Plánovaná je obojsmerná 
dvojpruhová cyklotrasa šírky 3,30 m a celkovej dĺžky 
cca 1 900 m s povrchom z asfaltobetónového krytu, 
ktorý je vyhovujúci aj pre jazdu korčuliarov na kolies-
kových korčuliach. Na trase je naplánované aj odpo-
čívadlo s  jednoduchým dreveným prístreškom pre 
možnosť krátkeho oddychu a občerstvenia cyklistov. 
Komunikácia má byť napojená na existujúce miest-
ne komunikácie - na Sádrovcovú ulicu v Novoveskej 
Hute a  Nitriansku ulicu vo Ferčekovciach. Celkové 
oprávnené výdavky projektu sú 746 367,22 €, výška 
spolufinancovania mesta je 37 318,36 €.
Ďalším predkladaným projektom, ktorým sa mesto 
uchádza o externé zdroje je Prestavba cyklochodníka 
pri bývalých kasárňach ‑ 1. etapa. Priestorovo pro-
jekt rieši územie, ktoré začína na konci radových garáží 
pri vstupe do novej lokality výstavby rodinných domov 
„IBV Kožuchova“. Chodník pre peších je navrhnutý 
bližšie k  rieke Hornád. Jeho šírka bude 1,50 m, šírka 
cyklochodníka 3,0 m a ich vzájomné oddelenie bude de-
liacim pásom šírky 0,50 m. Trasy vyhradené pre jednot-
livých účastníkov premávky budú označené dopravnými 
značkami, v strede cestičky pre cyklistov sa osadí zahra-
dzovací stĺpik znemožňujúci vstup motorových vozidiel. 
Celá trasa situačne kopíruje existujúcu trasu, pričom 
v úseku bližšom ako 0,50 m od hrany koryta sa zreali-
zuje železobetónový oporný múr tvoriaci zároveň dosku 
konštrukcie vozovky. Na celom navrhovanom úseku 
trasy sa zrealizuje oceľové ochranné zábradlie. Celková 
dĺžka navrhovanej cyklotrasy je 362,78 m. Prestavované 
nemotoristické komunikácie budú napojené na existujú-
cu miestnu komunikáciu vedúcu k IBV Kožuchova a na 
existujúci cyklochodník a chodník, ktoré by mali byť ná-
sledne tiež prestavané v 2. etape. Celkové výdavky pro-
jektu sú 349 611,47 €. Okrem kofinancovania v objeme 
10 890,02 € bude potrebné dofinancovať 131 811,11 € 
na pokrytie výdavkov na chodník pre peších.
Poslanecký zbor schválil aj zmeny zriaďovacej listiny, 
štatútu a organizačnej schémy ZOO a  taktiež nových 
konateľov obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spiš-
ská Nová Ves,  s.  r.  o., ktorými sú Ing.  Ján Novák 
a  Ing.  Jozef Perháč. „Osobne si myslím, že toto bol 
kľúčový bod schôdze. Sme nadšení z toho, že v aktív-
nej spolupráci s  primátorom sme napokon dokráčali 
k  transparentnému výberovému konaniu, ktoré vyge-

nerovalo dvoch nových konateľov spoločnosti. Obaja sú 
lesníci, odborníci vo svojom fachu a máme úprimnú ra-
dosť z toho, že lesy po rokoch budú mať vo svojom čele 
lesnícky manažment. Držíme novému vedeniu palce, 
sme presvedčení, že nové vedenie uchopí kormidlo pev-
ne do svojich rúk a bude pre mesto a, hlavne, pre jeho 
prírodné bohatstvo prínosom,“ zhodnotil L. Ruttkay.
Ten zároveň navrhol doplniť plán kontrol na 2. pol-
rok o  kontrolu vynaložených fin. prostriedkov mesta 
na opravy miestnych komunikácií v  r.  2017  – 2018 
a kontrolu čerpania prostriedkov mesta na výkony vo 
verejnom záujme v spoločnosti eurobus, a. s.
Ako tradične záver rokovania patril oblasti nehnuteľ-
ností, v rámci ktorých poslanci prerokovali 10 žiadostí 
o  ich vysporiadanie. Okrem iného v dvoch prípadoch 
odsúhlasili predaj pozemkov v  obci Mlynky, jeden 
v Novoveskej Hute. Ide o pozemky tvoriace časť dvora 
a priľahlú plochu k domom. V jednom prípade poslanci 
neschválili zámer predaja pozemkov, o ktoré prejavil 
záujem žiadateľ z Ferčekoviec. V ďalších dvoch prípa-
doch týkajúcich sa Ferčekoviec však zámer predaja 
schválili, nakoľko ide o pozemky, ktoré sú kvôli tvaru, 
veľkosti a  situovaniu pre mesto nevyužiteľné. Odsú-
hlasené bolo i uzavretie zmluvy na zriadenie vecného 
bremena, na základe ktorej mesto bude mať povinnosť 
strpieť umiestnenie podzemného elektroenergetické-
ho zariadenia a jeho príslušenstva vo svojich pozem-
koch nachádzajúcich sa v lokalite Ul. E. M. Šoltésovej 
a Ul. Mickiewicza.
Na záver  poslanec MsZ Tomáš Cehlár požiadal o za-
vedenie triedeného odpadu na cintorínoch a  tiež na 
frekventovaných miestach, taktiež požiadal o  zvýše-
nie frekvencie odvozu separovaného odpadu vo vy-
braných lokalitách mesta. Odporučil tiež zaoberať sa 
zriadením zóny tolerancie pre peších na existujúcom 
cyklochodníku na nábreží Hornádu. Písomnú interpe-
láciu odovzdal poslanec Adnan Akram, v ktorej okrem 
iného apeluje na posilnenie referátu rozvoja mesta na 
sledovanie a  využitie vyhlásených aktuálnych výziev 
zameraných na strategické ciele a požiadavky mest-
ských výborov a komisií.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasova-
nie poslancov a zvukový záznam nájdete na stránke  
www.spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – Sa-
mospráva – MsZ.

Viera Nováková, Andrea Jančíková

Mesto sa uchádza o externé zdroje na rekonštrukciu 
existujúcej cyklistickej komunikácie pri bývalých 
kasárňach. MsZ schválilo prípadné kofinancovanie 
projektu vrátane nákladov na opravu komunikácie 
pre peších.



4

spravodajstvo

júl 2019

b
le

s
k

o
v

k
y V  apríli 2019 miera evidovanej nezamestnanosti 

na Slovensku dosiahla hodnotu 4,90  % a  po-
klesla tak na historicky najnižšiu úroveň v  ére 
samostatnej SR. V spišskonovoveskom okrese 
bolo v apríli 2019 podľa ÚPSVR zaregistrovaných 
4 025 uchádzačov o zamestnanie. V rámci me-
siaca ich pribudlo 208 a ubudlo 431. Stav dispo-
nibilných uchádzačov o  zamestnanie dosiahol ku 
koncu apríla číslo 3 058. Miera evidovanej neza-
mestnanosti vypočítaná z  disponibilného počtu 
uchádzačov o zamestnanie v okrese Spišská Nová 
Ves predstavovala 6,75 %. Pre porovnanie v gel-
nickom okrese bola v apríli 2019 miera evidovanej 
nezamestnanosti 9,31 %, v okrese Levoča to bolo 
8,39 % a v Popradskom okrese 5,02 %.

Celoslovenská prehliadka v prednese poézie a pró-
zy pod názvom Gaňova Tarnava už po deviatykrát 
umožnila žiakom špeciálnych škôl, aby predviedli 
svoje recitačné schopnosti. Súťaže, ktorá sa konala 
15. 5., sa zúčastnilo 37 žiakov z 29 škôl. Výnimoč-
nosťou tohto ročníka bola aj účasť riaditeľov špe-
ciálnych škôl z partnerských miest z Čiech a Poľska.

Víťazmi 29. ročníka Okresného kola Slávika Slo-
venska, ktorý sa konal 15.  5. v  koncertnej sieni 
Reduty sa stali Bianka Novotná a Nina Maniaková 
zo Smižian a Mária Bendíková z Harichoviec.

Lucia Lukušová si 17. 5. pozvala do svojej talkshow 
s názvom Na kus reči s… troch významných Spiš-
skonovovešťanov. Pozvanými hosťami boli Top ku-
chárka Eva Polomská, bývalý hokejový tréner Ján 
Slebodník a trojicu uzatváral autor knihy receptov 
v spišskom nárečí Michal Buza st.

Do konca júna mohli nadšenci umenia obdivovať 
v Galérii netradičných umení výstavu amatérskej 
výtvarníčky J. Brutovskej. Autorka je diabetičkou 
a svoj talent objavila po vypuknutí choroby. Vo svo-
jej tvorbe sa sústreďuje najmä na portréty zvierat 
a  ľudí, z  techník prevláda suchý pastel, akvarel 
či kresba centropenom alebo čiernym perom. Jej 
zbierka obsahuje niekoľko stoviek diel a z výberu 
tých najlepších pozostáva vyskladaná výstava.

Prezident SR Andrej Kiska v stredu 22. 5. na ná-
vrh Súdnej rady SR vymenoval 12 nových sudcov 
bez časového obmedzenia, ktorí boli pridelení na 
okresné súdy v Kežmarku, Pezinku, SNV, Bratisla-
ve I, Bratislave II, Vranove nad Topľou, Starej Ľubov-
ni, Malackách, Michalovciach a Rožňave. Okresný 
súd v Spišskej Novej Vsi posilní Lenka Figulová.

Športová hala patrila v  stredu 22. 5. súťaži mla-
dých zdravotníkov z okresov SNV, Gelnica a Le-
voča, ktorú organizoval Územný spolok Sloven-
ského Červeného kríža SNV. Päťčlenné súťažné 
družstvá si museli poradiť s ošetrením reznej rany, 
popáleniny, zlomeniny či ošetrením otvorenej rany.

V  areáli ZŠ na Lipovej ul. sa 1.  6. konala európ-
ska súťaž mladých hasičov. Súťažiaci si preve-
rili rýchlosť, obratnosť a  tímovú prácu. Súťažilo 
spolu 15 hasičských družstiev, z  toho 1 družstvo 
z Maďarska, 4 z Českej republiky, ostatné z celého 
Slovenska. V kategórii chlapcov sa najlepšie darilo 
družstvám z Čiech, ktoré obsadili prvé dve miesta. 
Tretie miesto získalo družstvo z Danišoviec. V ka-
tegórii dievčat sa opäť darilo najviac českému tímu. 
Domáce Spišiačky obsadili však pekné 2. miesto. 
Za jednotlivcov sa najviac darilo M. Petruškovej 
zo SNV, ktorá obsadila 2. miesto, V. Krempaská 
a A. Zavadský obsadili 4. miesto.

Železničná stanica 
sa dočkala obnovy
Mnohí obyvatelia mesta i  jeho návštevníci sa pýtajú, 
čo všetko obsahuje rekonštrukcia našej železničnej 
stanice. V  roku 2016 predstavili zástupcovia ŽSSK 
projekt revitalizácie trate, ktorého súčasťou bol aj 
návrh na rekonštrukciu stanice, ktorý sa v súčasnosti 
uskutočňuje.
Budova stanice dostane podľa projektu novú plechovú 
strechu. Vymenili sa okná, pôvodné dvere vystriedali 
presklené vstupy s  fotobunkou. Do vestibulu stani-
ce i na perón je bezbariérový prístup. Objekt stanice 
odizolovali, vymenili v  ňom rozvody vody a  upravujú 
všetky vnútorné steny, menia podlahy, v rámci elektro-

inštalácie sa kompletne menia rozvody a  zariadenia, 
vrátane bleskozvodu. Nové sú aj vykurovacie telesá 
a  rozvody ústredného kúrenia. Súčasťou prestavby 
je rekonštrukcia sociálno-hygienických priestorov pre 
zamestnancov ŽSR a ZSSK Slovensko. Na perónovom 
prístrešku dôjde k výmene plechovej krytiny za falco-
vanú krytinu stanicu čakajú nové dlažby a náter dre-
vených a  klampiarskych konštrukcií. Pre cestujúcich 
bude vybudovaný informačný systém HAVIS. Projekt 
rieši aj osadenie piktogramov ako informačného sys-
tému pre cestujúcu verejnosť.

Tomáš Repčiak
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Na každoročné stretnutie geológov pracujúcich 
v  múzeách, ktoré sa konalo v  posledný májový 
týždeň prišlo do Múzea Spiša skoro 40 účastníkov 
z Čiech, Moravy a zo Slovenska. Stretnutia s dlho-
ročnou tradíciou majú význam nielen pre utužovanie 
priateľských vzťahov, ale sú hlavne o výmene infor-
mácií a skúseností a poznávaní nových geologických 
lokalít. Súčasťou stretnutí sú i spoločné projekty ako 
výmena výstav či výskumno-vedecká spolupráca. 
Múzeum Spiša ako hostiteľská organizácia pripravila 
pre hostí návštevu zaujímavých geologických lokalít, 
lomov a baní a súčasťou programu bola aj prehliad-
ka múzea a  odborný seminár na tému Postavenie 
geológie v modernom múzejníctve.

Od 1. júna prebieha na Slovensku zbierka škol-
ských pomôcok, ktorá pomôže dôstojne odštarto-
vať školský rok deťom zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. Slovenská katolícka charita sa zbierkou 
už desať rokov snaží pomáhať rodinám so sociál-
nym znevýhodnením. Obyvatelia Spišskej Novej Vsi 
môžu v rámci projektu darovať pomôcky v Dome 
Charitas svätej Kataríny na Slovenskej ulici. 
Zbierka potrvá do 15. 9.

V rámci projektového dňa si žiaci 9. ročníka pre-
hĺbili vedomosti o 2. svetovej vojne, o Sloven-
skom národnom povstaní a dozvedeli sa informácie 
o  Malej vojne týkajúce sa Spiša. Vojnu priblížili 
žiakom pracovníci Múzea Spiša a Spišskej knižnice 
prostredníctvom prednášok. Pokračovaním projek-
tového dňa bola návšteva Pamätníka SNP v Ban-
skej Bystrici a návšteva obce Nemecká. Projektu sa 
zúčastnili nielen žiaci zo Sp. Novej Vsi, ale aj z obcí 
Mlynky, Dedinky a Sp. Hrušov.

Z  Prešova 5.  6. odštartoval už dvanásty ročník 
známej charitatívnej akcie Parasport24 Tour. Ob-
čianske združenie Parasport24 pomáha cez šport 
hlavne handicapovaným športovcom. S nimi potom 
pomáhajú ďalej sociálne slabším rodinám alebo 
rôznym inštitúciám. V našom meste dlhodobo spo-
lupracujú s Domom Charitas sv. Jozefa. Organizá-
tori benefičného cyklistického podujatia ešte pred 
štartom tohtoročnej akcie obdarovali deti džúsmi 
a čokoládami.

Edukačná hra Slovenského Červeného kríža Do-
rotka a jej priatelia je zameraná pre deti navšte-
vujúce materské školy. Je to imaginárna kama-
rátka, ktorá vedie rovesníkov správnym smerom 
v oblasti poskytovania prvej pomoci. Počas celého 
školského roka sa deti rozprávaním a  ukážkami 
učia, ako pomôcť pri úrazoch a  pri zdravotných 
problémoch. Vzdelávací proces vrcholí formou ob-
vodnej súťaže, ktorá sa konala 6.  6. v  Materskej 
škole v Novoveskej Hute.

Amfo je celoštátna postupová súťaž amatér-
skej fotografie, ktorú organizuje Národné osveto-
vé centrum od roku 1973. Krajské kolo súťaže sa 
konalo v Muticentre vo štvrtok 6. 6. V 47. ročníku 
krajského kola AMFO 2019 sa súťažilo v  troch 
vekových kategóriách a v  jednotlivých skupinách, 
a to čiernobiela a farebná fotografia, multimediálna 
prezentácia a cykly, seriály. Fotoklub Spiš pri SOS 
získal 2. miesto za fotografiu I. Liptákovej.

Počas Národného týždňa charity, ktorý sa konal 
vo viacerých mestách na Slovensku v  termíne od 
9. 6. do 15. 6. sa uskutočnili na námestiach miest, 
na školách či inštitúciách rôzne charitatívne aktivi-
ty, ktoré zastrešovala Slovenská katolícka charita. 
V spolupráci so Slovenským Červeným krížom bola 
zorganizovaná v  rámci tohto týždňa Primátorská 
kvapka krvi (11. 6.), ktorá sa už po druhýkrát ko-
nala v  priestoroch radnice. Možnosť darovať krv 
využil aj primátor mesta P. Bečarik.

Finalisti prograMu inoveuM 
verejne prezentovali nápady
Sedem minitímov stredoškolských študentov sa so 
svojimi biznisovými nápadmi dostalo do finále tretie-
ho ročníka grantového programu iNOVEum. V utorok, 
4. júna dopoludnia ich v  angličtine predstavili pred 
hodnotiacou komisiou, odpoludnia nasledovali krátke 
trojminútové záverečné prezentácie pred verejnosťou. 
Napokon komisia oznámila, ktorým projektom pridelila 
finančnú podporu na rozvoj prototypu – a v akej výške.
Podstatou projektu, ktorý organizuje Embraco v spo-
lupráci s Nadáciou Pontis a iniciatívou Rozbehni sa! je 
hľadanie mladých ľudí v regióne Spiša, ktorí sa neboja 
svoje podnikateľské nápady sformovať a  rozvinúť do 
reálnej podoby. Prostredníctvom polročného programu 
sa na seminároch a workshopoch učia, ako so svojím 
nápadom zareagovať na trhový dopyt, ako nájsť zá-
kazníkov a aj to, ako svoj nápad spropagovať v okolí 
a na internete, zvlášť na sociálnych sieťach. Najper-
spektívnejšie nápady dostanú finančnú podporu z Na-
dačného fondu Embraco na rozvoj svojho prototypu.
„Ide nám o prepojenie inovatívnosti a životaschopných 
podnikateľských nápadov. Cieľom teda je, aby mladí 
ľudia premýšľali nielen kreatívne, ale aj pragmaticky 
s  ohľadom na požiadavky trhu,“ komentuje riaditeľ 
Embraco Slovakia Marcelo Borba.
Financie v  celkovom objeme 13 500 € boli rozdele-
né medzi všetkých 7 finálových projektov: BikeMI 
(ručne vyrobený drevený dizajnový bicykel) 3 000 €; 
Blace (dizajnové opasky zo šnúrok do topánok) 
2 500 €; EcoTaškovník (predaj eko-vrecúšok pria-
mo v  predajni) 800 €; Nekonečná knižnica (model 
prenájmu kníh o  osobnom rozvoji) 1 200 €; EsenCit 

(mobilná aromaterapia do vrecka) 3 000 €; MiniVinci 
(kreatívna maliarska sada pre deti & rodičov) 1 700 €; 
Safe Sleeping Set (vankúš na spanie s priestorom pre 
cennosti) 1 300 €.

zdroj: Embraco Slovakia

zaŽite svet virtuálnych 
hier a Fantázie!
Poprechádzajte sa medzi dinosaurami, navštívte  
medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS, prekonajte svoj 
strach z  výšok a  skočte z  mrakodrapu… to všetko 
a  ešte omnoho viac môžete zažiť na vlastnej koži 
v EPIC CENTRE v Smižanoch.
S bezdrôtovými okuliarmi Oculus Rift bude váš zá-
žitok intenzívny. Sú ľahké, pohodlné a prispôsobivé, 
takže okamžite po nasadení sa ponoríte do virtuál-
neho sveta a  zabudnete na všetko, čo sa deje na-
vôkol. To všetko však aj vďaka zvuku. Keďže to, čo 
počujete, je rovnako dôležité, ako to, čo vidíte, in-
tegrovaný zvuk je navrhnutý tak, aby vás ponoril čo 
najhlbšie do sveta fantázie. Úplne dokonalou znám-
kou kvality je osobnosť legendárneho programátora 
Johna Carmacka.
Domáci aj návštevníci EPIC CETRA môžu skúsiť riešiť 
aj „záhady Bermudského trojuholníka“, ale i zašporto-
vať si. Nájdete tu realistický interiér lietadla, skutočné 
diely z lietadiel zabezpečia, že sa budete cítiť ako v na-
ozajstnom lietadle. Escape Room (ER) alebo v preklade 
úniková miestnosť je zážitková hra, kde dvoj až šesť-
členný tím bez vekového obmedzenia zbiera indície, 
kódy, kľúče a  v  časom limite 70 minút sa pomocou 
svojho logického myslenia musí dostať von. Počas letu 
za dobrodružstvom však nastanú nečakané kompliká-
cie. Dokážete si s  nimi poradiť? Mechanik, astrológ, 
matematik, fyzik… Všetci dostanete svoju funkciu, 
ktorú naplno využijete pri riešení poctivo pripravených 
hlavolamov, no neočakávané okolnosti spôsobia, že 

na niektoré úlohy vám profesia stačiť nebude. Až spo-
ločná tímová práca umožní zapojiť všetky zmysly pre 
záchranu svojich životov.
Viac informácií nájdete na www.bermudaescape.sk.

red



6

spravodajstvo

júl 2019

spišská nová ves na bankovke
Ide o suvenír chránený patentom a ochrannou znám-
kou. Cieľom ich vydávania je podpora a  propagácia 
turizmu v  rámci Európy, zvyšovanie povedomia ve-
rejnosti v  rámci jednotlivých krajín Európy o  najza-
ujímavejších kultúrnych pamiatkach, turistických 
lokalitách, podujatiach a známych osobnostiach. Su-
venírová bankovka je vyrobená zo 100 % bavlneného 
papiera používaného pri výrobe skutočných euroban-
koviek, obsahuje niektoré ochranné prvky ako pravé 
eurobankovky (hologram, mikrotlač, UV ochranné 
prvky…) a  zároveň je zabezpečená proti prípadné-
mu zneužitiu v  automatoch prijímajúcich bankovky 
ako aj v  čítačkách bankoviek. Každý vydaný kus je 
unikát vďaka číslovaniu, je označený rokom vydania, 
ako aj poradovým číslom série, vyrábané sú v  limi-

tovaných nákladoch, čo časom zvyšuje ich hodnotu 
medzi zberateľmi. Vyrába ich spoločnosť Oberthur 
Technologies Paríž, ktorá mimo iného vyrába aj pravé 
eurobankovky.
Na bankovke vydanej v  spolupráci s  naším mestom 
a  Správou telovýchovných zariadení je zobrazené 
Miesto prianí, ktoré je zároveň pamätníkom Pocta Maj-
strovi Konrádovi. V pozadí je radnica a na pravej strane 
dopĺňa motív Rímskokatolícky farský kostol Nanebo-
vzatia Panny Márie. Bankovka bola vydaná v náklade 
10 000 kusov. Predajná cena je stanovená na 3 eurá.

PODMIENKY PREDAJA 
NULOVEJ EUROBANKOVKY Spišská Nová Ves
Do čísla bankovky 000100 je možné zakúpiť na osobu 

maximálne 2 ks bankoviek. Od čísla 
bankovky od 000101 – do 005000 je 
možné zakúpiť na osobu maximálne 
5 ks bankoviek. Pri záujme o  väč-
ší počet bankoviek je predaj od čísla 
005001 limitovaný maximálne 20 ks 
na osobu.  Bankovky sú vydávané za-
radom!
Predaj bankoviek bude spustený 
27. 7. 2019 od 8.00 hod. v Turistic-
kom informačnom centre, Letná 49, 
Spišská Nová Ves. Bankovky nie je 
možné zarezervovať.

Andrea Jančíková

turizMus? nebojMe sa 
vybočiť zo stereotypu
Nová riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ru-
chu Slovenský raj & Spiš Oľga Danielová (foto) pova-
žuje za prioritné v rozvíjaní cestovného ruchu postup-
ne prijímať rozhodnutia s  hmatateľným výsledkom. 
„V rozvoji turizmu na Spiši je dôležité 
prakticky všetko, všetko súvisí so 
všetkým. Napriek tomu, že to vyznie-
va ako fráza, myslím si, že je dôležité 
pospájať viacero drobných vecí, byť 
dôsledný v detailoch a postupne na-
stavovať procesy, ktoré budú viesť 
k  zviditeľňovaniu nášho regiónu. To 
vyšle pozitívny signál smerom k turis-
tom a tí sa budú radi vracať do nášho 
regiónu. Je mi jasné, že to je práca na 
dlhé obdobie, je potrebné presvedčiť 
poskytovateľov služieb, súkromníkov 
aj samosprávy, že môžu dôverovať 
potenciálu Spiša, jeho prírody a  pa-
miatok,“ hovorí O. Danielová. Chce sa 
pričiniť o  to, aby jednotlivé subjekty 
cestovného ruchu, takpovediac, ťahali 
za spoločný povraz. V novej turistickej 
sezóne bude OOCR Slovenský raj & Spiš pokračovať 
v úspešných projektoch, akým je napríklad turistická 
karta Slovenský raj & Spiš, značenie cyklotrás, zvidi-
teľňovanie regiónu prostredníctvom video projektov, 
ale aj športových Spišských Extreme 333 či iné ob-
ľúbené projekty.„Úspešné aktivity musíme ešte viac 
zviditeľniť a motivovať aj tých, ktorí to už s turizmom 
na Spiši vzdali. Je dobré zabojovať za rozvoj nášho 
mesta, ale aj regiónu v cestovnom ruchu. To nové, čo 

plánujeme ako OOCR priniesť, je odvaha a viera nad-
šencov a nechať ich realizovať sa v aktivitách, ktorým 
rozumejú. Nebojíme sa vybočiť zo stereotypu a  pri-
niesť niečo nové, neočakávané,“ dodáva O. Danielová.

„Od júla tohto roku bude v spolupráci 
s  eurobus,  a.  s. a  KOCR Košice Re-
gión Turizmu uvedený do premávky 
tzv. Letný bus. Ide o linku spoločnosti 
eurobus s  turistickým charakterom, 
ktorá premáva a prepája všetky obľú-
bené a známe turistické lokality (Čin-
gov, Sp. Tomášovce, Podlesok či Ko-
panec a  Dobšinská ľadová jaskyňa). 
Kým v minulosti bolo toto prepojenie 
riešené cez 3 samostatné linky, dnes 
ich obhospodaruje letný bus na svojej 
trase. Grafikon je vytvorený tak, aby 
si prišli na svoje či už tí, ktorí si radi 
privstanú, ale aj tí, ktorí svoj turistický 
zámer ladia na obed a,  samozrejme, 
nesmú chýbať aj večerné časy. Tento 
letný spoj bude zaradený do štan-
dardnej tarify autobusovej dopravy. 

Ďalšou novinkou, ktorú na leto pripravujeme, je nosič 
na bicykle, ktorý bude umiestnený na vybratých spo-
joch zaujímavých pre cykloturistov. Viac info prinesie-
me čoskoro,“ doplnila Oľga Danielová.
Grafikon Letného busu - autobusovej linky 810436 
SNV - Sp. Tomášovce - Sp. Štrvrtok - Hrabušice/Výdr-
ník - Stratená - Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Dedinky/
Telgárt a späť nájdete v prílohe.

Tomáš Repčiak

... je dôležité pospájať 
viacero drobných vecí...
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Východoslovenské múzeum Košice výskum. Obno-
va hradu Markušovce prebieha už tretí rok vďaka 
národnému projektu. Zapojili do neho 26 neza-
mestnaných, ktorých mzdy financuje štát. Formou 
sondáže preskúmali horné a dolné nádvorie a  tiež 
predpolie dolnej brány hradu. Jedným z najvýznam-
nejších nálezov sú základy obytnej kruhovej veže 
(patrí k  najstaršej, doteraz archeologickým vý-
skumom nedoloženej stavebnej fáze hradu z konca 
13. a  pol. 14. stor.) Okrem iného sa im podarilo 
tiež nájsť zlomky stredovekých a novovekých ke-
ramických nádob a kachlíc či menšie množstvo 
kovových nálezov. Z nich najzaujímavejšie sú pod-
ľa archeológa J. Rákoša bronzová rolnička a  dve 
mince vyrazené v 15. a 16. storočí.

Slovenské technické múzeum spolu so spišskono-
voveskými filatelistami pripravilo prierezovú výsta-
vu s názvom 100 rokov Československa v poš-
tovej známke. Motívy na známkach zachytávajú 
najdôležitejšie okamihy našich dejín a pripomínajú 
najvýznamnejšie osobnosti politiky, vedy, spolo-
čenského života a  kultúry. Vernisáž výstavy sa 
konala 11. 6. a návštevníkom je prístupná do 31. 8. 
v Multicentre.

Prednáška spojená s  prezentáciou o  živote 
M. R. Štefánika sa uskutočnila v 12. 6. v Múzeu 
Spiša. Hosťom programu bola M. Gallová zo Spo-
ločnosti M. R. Štefánika, ktorá prítomným poroz-
právala skutočnosti a zaujímavosti zo života jednej 
z najväčších osobností našich dejín.

Združenie na pomoc mentálne postihnutým, ktoré 
zastrešuje činnosť 44 organizácií na celom Sloven-
sku usporadúva každoročne v druhú júnovú nede-
ľu podujatie pod názvom Deň krivých zrkadiel. 
V  rámci podujatia sa konajú divadelné predstave-
nia, koncerty a výstavy so spoločným mottom Sme 
iní, ale nie horší. K podujatiu sa pripojil aj Domov 
sociálnych služieb Náš dom vernisážou výtvarných 
prác klientov domova v piatok 14. 6.

Pietnej spomienky 100. výročia tragickej smr-
ti M. R. Štefánika na Bradle sa zúčastnili 4. 5. aj 
členovia Klubu spolku Milana Rastislava Štefánika 
(K S MRŠ). Pomocnú ruku im podalo mesto, ktoré 
zabezpečilo pre členov dopravu. Členovia klubu 
sa zúčastnili aj odhalenia sochy M. R. Štefánika 
v  Spišskej Belej 31.  5. a  vedenie klubu ocenilo 
žiakov za vlastnú tvorbu v téme Najväčší Slovák - 
M. R. Štefánik: ZŠ sv. Cyrila a Metoda: I. Olexová, 
D. Valach, O. Štubńa v  tvorbe poézie a  R. Kollár, 
A. Kalik, R. Valach a R. Kellner v prozaickej tvor-
be, ZŠ Levočská ulica: T. Štefková a R. Hruškoci 
v tvorbe poézie.

Čerešňová alej k mohyle M. R. Štefánika potre-
buje obnovu. Mesto Brezová pod Bradlom ponúklo 
podporiť výsadbu jednotlivcom aj spolkom. Mesto 
Spišská Nová Ves si 19. 6. prevzalo v obradnej sie-
ni mestského úradu tri certifikáty o symbolickom 
vlastníctve čerešne. Slávnostného aktu sa zúčast-
nili PhDr. J. Volný, PhD., Mgr. J. Prochotská za Klub 
S MRŠ a MUDr. Bc. J. Bulava.
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oHliadka MsP po telef. ozname našla 13.  5. 
o 14.00 hod. na Hviezdoslavovej ul. muža pod vply-
vom alkoholu. Muž sa pohyboval po vozovke, čím 
ohrozoval bezpečnosť a  plynulosť premávky. Ná-
sledne ho hliadka doprevadila do miesta trvalého 
pobytu.

Na základe oznámenia našla hliadka MsP 22.  5. 
o  16.45 hod. na zastávke MHD na Brezovej ul. 
staršieho podnapitého muža, u  ktorého bolo zis-
tené krvácajúce zranenie v  oblasti brady a  nosa. 
Nakoľko si jeho stav vyžadoval lekárske ošetrenie, 
na miesto bola privolaná RZP, ktorej personál muža 
na mieste prevzal.

Na základe podania oznámenia riešila hliadka MsP 
23. 5. o 17.30 hod. priestupok, ktorého sa dopustil 
S. M. Menovaný rozbil sklenenú výplň v  predajni 
COOP Jednota na Elektrárenskej ul.

Príslušník OO PZ SNV 16. 5. vzniesol obvinenie voči 
Ľ. G. za prečin výtržníctva. 7. 4. 2019 o 6.25 hod. 
v linkovom autobuse č. 5, ktorý sa v tom čase na-
chádzal na autobusovej zastávke na Štefánikovom 
námestí oproti Tatrabanke pod vplyvom alkoholu 
fyzicky napadol poškodeného M. M. zo Smižian. 
Po tom, čo prebehla medzi nimi slovná výmena 
názorov ohľadne jeho odvozu, sa tento postavil 
zo sedadla a  udrel poškodeného do oblasti tváre 
a  následne sám a  dobrovoľne vystúpil z  autobu-
su. Svojím konaním spôsobil poškodenému ľahké 
poranenie, a to zlomeninu nosových kostí, pomliaž-
denie nosa, krvácanie z nosa, pomliaždenie ľavého 
viečka a čiastočne aj pravého viečka s dobou lie-
čenia 6 dní.

Vyšetrovateľ OKP ORP SNV začal 31. 5. trestné stí-
hanie vo veci zločinu krádeže. Doposiaľ NP v dobe 
od 13.30 hod. do 15.00 hod. prekonal zámok na 
motorovom vozidle bielej farby zaparkovanom na 
Rázusovej ul. Vnikol do zadnej nákladnej časti vo-
zidla a  odcudzil peňaženku s  obsahom hotovosti 
vo výške 1 665 €, čím spôsobil škodu v uvedenej 
výške pre firmu Treatment & Diagnostic in Israel, 
Dr. KATS, Košice.

Na základe príkazu Okr. súdu v  SNV bol 3.  6. 
o 17.30 hod. vydaný do väzby P. Z. Menovaný bol 
obvinený zo spáchania zločinu útoku na verejného 
činiteľa fyzickým napadnutím policajta OO PZ SNV 
počas zákroku proti P. Z. 1. 6. 2019.

Policajti 0kresného riaditeľstva PZ v SNV vyzývajú 
občanov, aby počas nadchádzajúcej letnej turis-
tickej sezóny, času dovoleniek, na cestách, ale aj 
na pobytoch v rekreačných oblastiach boli opatrní, 
dbali na ochranu svojho zdravia a majetku, nene-
chávali v zaparkovaných vozidlách bez dozoru malé 
deti, ako i  hodnotné predmety, ktoré sú ľahkou 
korisťou pre zlodejov. Počas pobytov v  rekreač-
ných chatách, stanoch či iných ubytovacích zaria-
deniach, aby dbali na potrebnú opatrnosť, vhodne 
si zabezpečili svoje prechodné ubytovanie v snahe 
zabrániť zlodejom vniknúť do ubytovacích priesto-
rov a zamedziť tak prípadným krádežiam cenných 
vecí. Aby vodiči motorových vozidiel, ale aj iní 
účastníci cestnej premávky (najmä cyklisti a chod-
ci) dbali na svoju bezpečnosti pri pohybe na ceste 
a dodržiavali pravidlá cestnej premávky tak, aby sa 
každý vrátil späť do svojho domova bez akejkoľvek 
ujmy na zdraví alebo na majetku.

chorus iglovia koncertoval 
s universitätschor clausthal
Zboristi z  partnerského mesta Clausthal-Zellerfeld  
v Nemecku, oslovili mesto Spišská Nová Ves s požia-
davkou na spoločný koncert. Mesto im rado vyhovelo, 
pričom sa obrátilo so žiadosťou o pomoc na domáci 
spevácky zbor CHORUS IGLOVIA. Tak sa stalo, že sme 
zorganizovali Jarný koncert, kde v 2 blokoch spievali 
hostia z Nemecka a v jednom bloku zasa domáci spe-
váci z CHORUS IGLOVIA.
Antonius Adamske, dirigent zboru Universität-
schor CLAUSTHAL: „V  prvom rade veľká vďaka 
mestu Spišská Nová Ves za pozvanie a zboru CHO-
RUS IGLOVIA za spoločný koncert a bohatý program. 
V rámci koncertnej časti sme predstúpili pred vašich 
divákov v  krásnej sále Reduty s  programom, ktorý 
predvádzame v  3 mestách  – v  poľskej Wroclawi, 
v  slovenskej Spišskej Novej Vsi a  v  nemeckom 
Chemnitzi. Pripravil som Omšu od Pierluigi da Pal-
lestrinu a  od Johanessa Brahmsa 2 mottetá. Sú to 
náročné veci, ale diváci reagovali veľmi spontánne 
a pozitívne, čo nás teší. V rámci nášho programu sa 
o  nás naši hostitelia vynikajúco postarali, pretože 
okrem spoločnej večere po Jarnom koncerte sme 
v pondelok vyšli na vežu kostola, potom sme navští-
vili Chrám sv. Jakuba v Levoči, ako aj Spišský hrad. 

Keď si k  tomu prirátame nádherné počasie a  prí-
jemných ľudí vo vašom zbore, tak sme si viac ani 
nemohli želať. A to sme ešte v pondelok absolvovali 
aj spoločný workshop, čiže spoločnú skúšku oboch 
zborov, kde sme sa venovali 2 skladbám. Verím, že sa 
o 2 roky uvidíme zasa u nás v Clausthali-Zellerfelde.“
Marta Nováková, dirigentka zboru CHORUS IGLO-
VIA: „Jarný koncert nie je našou typickou aktivitou, aj 
keď sporadicky sa v našom účinkovaní objaví aj také-
to vystúpenie. O to viac nás teší, že tentoraz sme ho 
mohli absolvovať so zborom z partnerského mesta. Pre 
našich divákov sme si pripravili pestrý program, tak-
povediac z každého rožka troška – sakrálne skladby, 
umelé piesne aj úpravy ľudových piesní, ba i  piesne 
tanečné. Moji speváci podali sústredený, kompaktný 
a veľmi slušný výkon, za čo im patrí moja vďaka. Kaž-
dá zaspievaná skladba mala svoju správnu atmosféru, 
charakter i  veľmi dobrú umeleckú úroveň, čím sme 
strhli obecenstvo, ktoré s nami doslova žilo a dýchalo. 
Aj obecenstvu patrí moja veľká vďaka, pretože v takej-
to pozitívnej atmosfére sa veľmi dobre spieva.“

Text: Igor Murko
Foto: František Kafka
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kúpalisko zatraktívnilo ponuku
Letná sezóna / Nafukovacie atrakcie aj vstup na krytú plaváreň za jedno vstupné. Držitelia bronzovej a striebornej Janského plakety budú mať 
50‑percentnú zľavu, držitelia zlatej, diamantovej a Kňazovického plakety zaplatia symbolických 10 centov. Dažde a havárie zbrzdili postup 
prípravných prác. Kúpalisko zaujme svojím programom aj mimo sezóny.

Nadšenci vody budú mať počas tohto leta viac možností, 
ako sa zabaviť na tunajšom kúpalisku. Pribudnú vodné 
atrakcie a komplexnejší prístup k službám. Doteraz 
mali k  dispozícii plavecký bazén, dva detské bazény 
a malý pre najmenších, návštevníci si za vstup do kry-
tej plavárne museli priplatiť rovnako, ako za využívanie 
športovísk. Pôvodná cena diferencovala obyvateľov mes-
ta a tzv. cezpoľných, toto leto bude vstupné jednotné pre 
návštevníkov i domácich. „Vstupné sme navýšili o jeden 
a pol eura, ale stále myslíme na pomer ceny a konkrétnej 
ponuky. Dospelí zaplatia šesť a deti päť eur za celo-
denné vstupné. Odteraz budú môcť návštevníci kúpa-
liska využívať nielen vonkajšie, ale aj vnútorné bazény 
plavárne, navyše sme im pripravili prekvapenie v podobe 
Bavendo parku. Ide o nafukovacie vodné atrakcie, ktoré 
môžu využiť deti aj dospelí,“ uviedol riaditeľ Správy telo-
výchovných zariadení (STEZ) Vladimír Hovaňák. STEZ, 
ktorá má kúpalisko v správe, sa musela počas mája vy-
sporiadať s neočakávaným daždivým počasím. To naru-
šilo plánovaný postup prípravných prác a prinieslo i dve 
havárie. „Dažde spôsobili, že podložie bolo nevhodné na 
prípravu areálu, navyše nám praskol betón v plaveckom 

bazéne a došlo k poruche technológie napúšťania ba-
zénu. S touto situáciou sa snažíme vysporiadať, a pre-
to sme otvorenie kúpaliska odložili na posledný júnový 
deň,“ objasňuje situáciu V. Hovaňák. Kúpalisko čaká 
na jeseň aj 50-tisícová investícia - fóliovanie detských 
bazénov, ktoré zabezpečí lepšiu bezpečnosť, hygienu aj 
estetickú kvalitu priestorov využívaných deťmi.

Areál kúpaliska ponúkne väčšie možnosti oddychu pre 
celé rodiny. Bezplatné volejbalové ihrisko doplní aj mini 
detské ihrisko v časti pri hoteli Preveza. „Najmenší náv-
števníci tu nájdu pieskovisko, hojdačky, šmýkačku aj 
detské domčeky. Najväčšou atrakciou však ostáva spo-
mínaný Bavendo park. Každé dieťa dostane žetón, ktorý 
nám umožní evidovať návštevnosť jednotlivých atrakcií. 
Ide o dve veľké šmýkačky s bazénmi, ktoré sú vekovo 
ohraničené, známy akvazorbing a atrakcia pre najmen-
ších, bazén spojený s  interaktívnymi prvkami a  pre-
liezkami,“ približuje V. Hovaňák. Zároveň pripomína, že 
v areáli budú posilnené aj občerstvovacie možnosti.
Letnou sezónou zábava na spišskonovoveskom kúpa-
lisku nekončí, v pláne je celoročné využívanie obľúbe-
ného areálu. „V zatraktívňovaní tohto priestoru chce-
me pokračovať aj mimo sezóny. Potenciál je veľký, 
môžeme tu vystavať bludisko z balíkov slamy, snežný 
hrad alebo malý zábavný park, všetko je otázkou času 
a  práce. Zatiaľ sme radi, že dostanú deti a  dospelí 
zaujímavejšie kúpalisko s voľným vstupom na všetky 
atrakcie,“ dodal V. Hovaňák.

Tomáš Repčiak

Mesto spišská nová ves ponúka  
MoŽnosť slávnostného 
prijatia jubilantov 
v obradnej Miestnosti radnice
Júlovým jubilantom mesta Spišská Nová Ves ponúkame možnosť 
prijatia v sobotu 6. 7. alebo 27. 7. 2019.

júloví jubilanti:
Marta Mikolajová František Cako Irena Kravjanská
Mária Mrovčáková Anna Demeterová Andrej Magdoško
Milan Sučanský Marta Drobná Ladislav Bednárik
Anna Šefčíková Klára Filipová Bernardína Dobošová
Zlatica Fábryová Irena Gajanová Mária Hozzová
Ján Hájovský Anna Grečková Magdaléna Močiliaková
Darina Hannelová Mária Gréková Anna Repková
Darina Hižnayová František Hanzely Ing. Pavol Krajňák
 Vladimír Holotňák Daniela Joppová Mária Mačáková
Bernardina Hricová Ing. Marta Karpinská Mária Ščiavnická
Emília Kotlárová Juraj Mičuda Hedviga Balážová
Michal Lacuš Mária Mireková Josefa Brovková
Anna Maniačková Peter Mišenda Milan Bryndza
Vladimír Martinek Mária Novotná Albína Hamaliarová
Peter Minďáš Ladislav Novotný Jozef Krestian
Jozef Mydliar Anna Pavlíková Cecília Prostejovská
Ján Neuvirth František Plencner Mária Rešovská
Štefan Sedláčik Jolana Podhorányová Anna Bartková
Anna Staroňová Ing. Mária Prusáková Mária Beňová
František Strojný Elena Rišová MUDr. Elena Dugasová
Mgr. Viera Šucová Anna Sarnová Anna Dzurillová
Božena Tőkőlyová Božena Štofanová Margita Gavroňová
Rudolf Verčimák Oľga Weagová Marta Kufčáková
Helena Budayová Peter Zemko

V prípade záujmu o toto bezplatné individuálne alebo kolektívne prijatie jubi-
lanta kontaktujte telefonicky: Mgr. Z. Kleinová 053/417 66 25, resp. 0908 343 208 
alebo osobne v Radnici na 1. poschodí. Zmenu navrhovaného termínu prijatia je 
možné na základe dohody upraviť.
Augustovým jubilantom mesta Spišská Nová Ves ponúkame možnosť prijatia 
v sobotu 3. 8. alebo 24. 8. 2019.

Riaditeľ STEZ Vladimír Hovaňák sa nachádza pred 
pripravovaným areálom na letnom kúpalisku, kde 
v tejto sezóne pribudne Bavendo park ponúkajúci 
rôzne detské atrakcie. Vstupné na atrakcie je 
zarátané už v cene vstupenky na kúpalisko.

zaujíMavosti a novinky

52. ROČNÍK SPIŠ EXPO
tradícia ostáva, 
MeníMe Miesto
Pozývame vás na otvorenie

19. 7. 2019 o 10.00 h
športová hala
Návštevníci môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo 
od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

Vystavovatelia z celej SR a zahraničia 
na SVT 2019 prezentujú najnovšie:
•	fúkanú izoláciu
•	patentovanú metódu na 

odstraňovanie plesní
•	ekologické umývanie áut bez vody
•	čistiace prostriedky na princípe 

NANO technológie
•	betónové ploty

•	matrace, postele, bytový textil, 
vankúše, paplóny

•	stavebné sporenie, úvery, 
neživotné, životné a pohrebné 
poistenie

•	drevené altány a záhradný 
nábytok

Zdravý životný štýl doplnia:
•	samoliečba zápalových ochorení
•	výživové doplnky STARLIFE
•	LR produkty
•	prírodné produkty a oleje 

lisované za studena, káva, čaj, 
masážne krémy

•	prírodná SK a orientálna kozme-
tika a produkty z Mŕtveho mora

•	doplnky výživy
•	produkty zdravej výživy, oleje 

lisované za studena, čaje, káva, 
masážne krémy

•	hygienické potreby
•	Ivan čaj
•	masážne vankúše, pomôcky, 

masážne prístroje

Ručná výroba bude zastúpená:
•	výrobou šperkov •	dresy, tričká

Absolútne novinky:
•	OsmoDry prístroj na odvlhčenie budovy zbaví vlhkosti a zničí hlavný 

zdroj tvorby pliesne
Voľnú vstupenku nájdete na str. 29.
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kniha – brána do inForMačného novoveku
Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi každoročne 
vypracuje žiadosť na poskytnutie dotácie na nákup 
novej literatúry. Aj pre rok 2018 bol spracovaný 
projekt s názvom „Kniha – brána do informačného 
novoveku“. Projekt bol úspešný a  Fond na pod-
poru umenia (FPU) ho v  rámci programu Knižnice 
-  podprogramu Akvizícia knižníc schválil. Spišskej 
knižnici tak bola pridelená finančná dotácia vo výš-
ke 9 500 € z FPU so spolufinancovaním Košického 
samosprávneho kraja vo výške 667 €.

Knižnica tak doplnila knižničný fond o novú, aktuálnu 
literatúru. Výber literatúry sa tak obohatil o 1 054 no-
vých knižničných jednotiek všetkých žánrov, ktoré si 
používatelia nájdu na jednotlivých úsekoch knižnice 
a na pobočke Mier. Pre deti a mládež je to 354 zväzkov 
krásnej a náučnej literatúry, pre dospelých 467 zväz-
kov krásnej literatúry a 233 zväzkov náučnej literatúry.
Návštevníci knižnice z radov detí a mládeže si v po-
nuke nájdu nové príbehy, romány, rozprávky, básne 
a  populárno-náučnú literatúru z  rôznych oblastí. 

Krásnu literatúru doplnili romány, poviedky a poézia 
slovenských a  svetových autorov. Náučná literatú-
ra bola obohatená o  tituly z oblasti spoločenských 
vied, medicíny, prírodných vied, literatúry, jazykove-
dy, športu, hobby a pod., a to vo forme monografií, 
encyklopédií, slovníkov, učebníc, príručiek, populár-
no-náučnej a faktografickej literatúry.
Používatelia si jednotlivé tituly môžu nájsť aj v on-line 
katalógu na webovej stránke Spišskej knižnice.

Eva Slivenská, Spišská knižnica

doMáce spišské pirohy podľa starého receptu
Bohumil Kubenko patrí medzi ľudí, ktorým sa plní 
sen. Tento Spišskonovovešťan prešiel všeličím, za-
čínal ako kuchár v pizzerii, neskôr bol predavačom 
v železiarstve a nakoniec koniarom vo Švajčiarsku. 
Práve tam mal až príliš voľného času, a  tak začal 
svojim krajanom variť pravé domáce spišské pirohy. 
„Vždy som rád varil pre ostatných, tak som chcel 
potešiť Slovákov, ktorí robili vo Švajčiarsku a pripo-
menúť im domov. Recept na domáce spišské pirohy 
mám od svojej babky, ktorá žila na Zamagurí, na se-
vere Spiša. Sú výborné, recept sa naozaj osvedčil,“ 
hovorí mladý kulinár, ktorý dnes plní gastronomické 
chúťky ľudí nielen z  nášho regiónu. Po návrate zo 
zahraničia sa rozhodol venovať sa spišskej pochúť-
ke naplno a profesionálne. Prvý raz sa predstavil so 
svojím kumštom na minuloročnom Spišskom trhu. 
„Som rád, že sa mi podarilo nájsť investora a dnes, 
s  pomocou n. o. Rozvoj Spiša úspešne rozvíjam 
obchodnú značku Domáce pirohy zo Spiša. Vsadil 
som na poctivo urobený produkt. Naše pirohy robí-
me ručne. Používame slovenské produkty a pirohy 
robíme bez potravinárskych aditív, stabilizátorov,“ 
zdôrazňuje majster pirohár.

Jeho ponuka domácich pirohov je naozaj široká, 
okrem klasických zemiakovo-bryndzových si po-
chutnáte na cibuľových, lekvárových alebo pirohov 
s mäsom. „Vyskúšali sme šúľance, po našom ciko-
šky a  sortiment dopĺňajú aj zemiakové noky. Teraz 
chceme ponúknuť ľuďom tvarohové a tzv. záhradníc-

ke pirohy, tie sú so špenátom a tvarohom,“ približuje 
sortiment B. Kubenko. Denne vyrobia 25 kilogramov 
pochúťky, zväčša polovicu lekvárových a  tú druhú 
klasických - s  bryndzou. Vo výrobných priestoroch 
na Zimnej 50 si pomáhajú traja ľudia, aby zvládli na-
plniť potreby „hladošov“. „Rozvoj Spiša nám vytvoril 
pracovné možnosti a nám nejde o to, aby sme zbo-
hatli, ale aby sme mali prácu, ktorá nás baví. Cenu 
sme nastavili tak, aby sme zaplatili náklady a mzdy. 
Trh je naplnený, preto sa dokáže presadiť iba kvalita. 
Každý si môže kúpiť lacné pirohy. Ráno čistíme ruč-
ne zemiaky, uvaríme ich, spravíme plnku a výrobky 
šokovo zamrazíme. Potom smerujú k vám domov,“ 
dodáva B. Kubenko. Už onedlho budú môcť ochutnať 
jeho pochúťku ľudia priamo v centre Spišskej Novej 
Vsi. Na nedávnom Dni detí s Ozbrojenými silami SR 
zožali pirohy veľký ohlas, a preto sa objavia v stánku 
na viacerých podujatiach v regióne Spiša a na tohto-
ročnom Spišskom trhu.
Všetkým, ktorí podobne ako on, naplnia svoj sen 
a prinesú do Spišskej Novej Vsi radosť a chuť tu žiť, 
želáme spolu s ním – dobrú chuť!

Tomáš Repčiak

basket Music Fest prilákal stovky Mladých ľudí
Festival / Voľnejšie pravidlá naplnili kategórie streetballu. Ekológiu podporili aj zbierkou. Tanec, sprejeri a muzika.

Pod záštitou primátora mesta P. Bečarika sa uskutočnil 
ďalší ročník obľúbeného podujatia Basket Music fest. 
Ide o multižánrový festival, ktorý spája šport, hudbu, 
tanec, benefíciu a  kvalitný sprievodný program pre 
širokú verejnosť. Štrnásty ročník športovo-hudobné-
ho podujatia Basket Music fest v  Spišskej Novej Vsi 
sa uskutočnil v nedeľu 9. júna 2019 v Športovej hale 
v Spišskej Novej Vsi od 9.00 a vstup bol, ako každoroč-
ne, zdarma. Festival sa konal v spolupráci s mestom 
Spišská Nová Ves, Lesmi mesta SNV, STEZ SNV, MKC 
SNV a kapelou Smola a Hrušky.
V  tunajšej športovej hale sa stretlo 76 hráčov, ktorí 
v 21 tímoch bojovali o víťazstvo na streetballovom tur-
naji. Športovo-kultúrne podujatie zaznamenalo veľký 
ohlas návštevníkov, ktorých, prišlo v nedeľné dopolud-
nie približne sedemsto.
Tento rok sa streetball turnaj vrátil späť k svojím pô-
vodným voľnejším pravidlám a mohli sa ho zúčastniť 
akékoľvek tímy v  kategóriách  – open, young, mix 
a ženy. Samozrejme, nechýbali ani divácky atraktívne 
súťaže slam dunk a trojkové hody. 
V  kategórii Open si víťazstvo odniesol Amarok team, 

najlepším v  Young kategórii bol HotSauce team, Mix 
kategóriu ovládol Gambarus team a medzi dievčatami 
Little Girls team. V sprievodných súťažiach získal prven-
stvo v trojkách Adam Antoni a v exhibícii Slam Dunk.
Finančný výťažok z  registračného poplatku sa využil 
na podporu projektu na ochranu prírody - Zasaď alej, 
o ktorom sa mohli návštevníci dozvedieť aj počas fes-
tivalu, keďže sa po prvýkrát v sprievodnom programe 
predstavili aj domáce prírodné produktové značky 
Cannature a Mobake, ktoré sa zaoberajú eko & enviro 
aktivitami. Práve tento projekt vzišiel z  ich iniciatívy 
a  rozbehli sa prípravy na jeho realizáciu, ktorú chce 
festival aj takýmto spôsobom podporiť. Zbierka pre-
biehala počas celého dňa festivalu, podarilo sa vyzbie-
rať 141 €.
V  rámci ďalšieho sprievodného programu sa mohli 
návštevníci tešiť v  exteriéri pred športovou halou na 
ukážkové spojenie mladých talentov a subkultúr nášho 
mesta, kde celodenne prebiehal Outdoor Dance jam – 
tanečný hip hop jam & battle, Chillout zóna Klubu mla-
dých – hry a súťaže, Graffiti free jam a  local design 
brand MŸSLI.

Neodmysliteľnou súčasťou festivalu boli atraktívne hu-
dobné a  tanečné vystúpenia, kde sa ako každoročne 
predstavil hlavný hosť, ale i domáca DJ-ská, hudobná 
a tanečná špička. „Tento rok boli headlinerom festivalu 
jednotky slovenského reggae Pokyman a Erik Šulc so 
svojou Medial Banana Riddim Show. Z domácej scény 
sa predstavili #hudbazcirejlasky a  viacžánrový projekt 
ARS club. Po prvýkrát sme u nás videli brazílsky bojový 
tanec a  šport pod taktovkou spišských Capoeira Oria 
Zambi. Tanečné vystúpenia predviedli  medzinárodne 
úspešní tanečníci z  domácej liahne a  stálice festivalu 
- Denzz Industry, BDSkrew, Black Ladies a  hostia Art 
Studio S.O.M. ONE z Prešova a Fearless crew z Popra-
du. Počas streetball turnaja sa o  celodennú hudobnú 
produkciu postarali ostrieľaní DJ-i RobinDoris a Wallky. 
Sme radi, že sa nám s  kolegom Spokom Kramárom, 
popri náročných pracovných aktivitách, darí každoročne 
zorganizovať tento festival a sme radi, že v spolupráci 
s partnermi a skvelými umelcami z nášho mesta sme 
pripravili opäť zaujímavý program, ktorý si našiel svojho 
diváka,“ priblížil organizátor festivalu Martin Hlavatý.

Tomáš Repčiak

Bohumil Kubenko (vľavo) a Jozef Kačenga.
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l V MŠ na Ul. E. M. Šoltésovej bol tretí májový uto-

rok (21. 5.) venovaný hrám, ktoré súviseli s mliekom, 
napr. domaľovanie fľakov na kravičku, hádzanie lopty 
do prázdnych krabičiek od mlieka či skladanie obráz-
kov o  mlieku. Pri príležitosti Medzinárodného dňa 
mlieka učiteľky pripravili pre malých škôlkarov deň 
plný zábavy, kde hravou formou vysvetlili, prečo je 
mlieko pre život také dôležité.

V záverečnom koncerte ZUŠ, ktorý sa konal 29. 5. 
v DK Mier, žiaci tanečného odboru v dvadsiatich cho-
reografiách ukázali divákom, najmä rodičom a  zná-
mym to, čo sa počas školského roka naučili. Je to 
najväčší odbor v ZUŠ a v tomto školskom roku v ňom 
študuje 173 žiakov pod vedením troch učiteliek.

Najlepší z  najlepších sa stretli 30.  5. v  koncertnej 
sieni Reduty. Úspešní riešitelia školských olympiád 
zo škôl z nášho mesta boli ocenení na XV. ročníku 
Slávnostnej akadémie predmetových olympiád 
2018  – 2019. Centrum voľného času každoročne 
organizuje viac ako 50 olympiád a súťaží. Olympiády 
slúžia nielen na preverenie znalostí z predmetov, ako 
napr. matematika, fyzika, chémia či biológia, ale tak-
tiež pomáhajú nájsť talentovaných žiakov, ktorým sa 
takto otvoria ďalšie možnosti.

Súťažná prehliadka prác predškolákov, žiakov zák-
ladných škôl a ZUŠ s názvom Slovenský ornament 
očami Spišiakov sa konala 30. 5. v Smižanoch.

Mamut – to nie je iba jeden z dávno vyhynutých dru-
hov zvierat, ale tiež názov matematicko‑športovej 
súťaže určenej pre žiakov 4. ‑ 6. ročníka ZŠ, ktorú 
už po 19.-krát v Košiciach organizovala Prírodovedec-
ká fakulta UPJŠ v spolupráci s občianskym združením 
STROM. Zúčastnilo sa jej aj 5-členné družstvo žiakov 
zo ZŠ na Lipovej ul. Pre všetkých 51 zúčastnených 
súťažných tímov bolo pripravených množstvo ma-
tematických úloh, ktoré preverili nielen ich logické 
myslenie, ale v neposlednom rade i športovú zdatnosť 
a schopnosť spolupracovať v tíme. A Lipáčikovia si pri 
riešení matematických hlavolamov vôbec nepočínali 
zle, hoci sa súťaže zúčastnili po prvýkrát. Podstatné 
však bolo zistenie, že matematika dokáže byť zábav-
ná, veselá a možno sa ju učiť aj formou hry.

Prvotný podnet pre vznik projektu „Medzníky 2. sve-
tovej vojny“ dal Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov, oblastná organizácia v Sp. Novej Vsi, kto-
rý mal záujem o  spoluprácu so základnými školami 
v meste Spišská Nová Ves. Ich zámerom bolo urobiť 
vedomostnú súťaž pre žiakov 9. ročníka o 2. sveto-
vej vojne a SNP. Oddelenie školstva Mestského úradu 
v Sp. Novej Vsi v spolupráci s vedúcou klubovej rady 
dejepisu Mgr  I. Mackovou pripravilo projekt, ktorého 
cieľom je pútavou, zážitkovou formou rozširovať ve-
domosti žiakov základných škôl o  historických uda-
lostiach, konkrétne  2. sv.  vojne a  SNP, zaoberať sa 
regionálnou históriou uvedených historických udalos-
tí. Po absolvovaní testu štyria najúspešnejší strávili 

predpoludnie v Múzeu Spiša. Od lektora J. Pavlisa sa 
dozvedeli o  udalostiach, ktoré sa odohrali v  uvede-
nom období, detaily, ktoré obohatili ich poznanie re-
gionálnych dejín. V ten istý deň pracovníčky Spišskej 
knižnice p. B. Kalatovičová a R. Korbová žiakom pri-
blížili dobu prostredníctvom literatúry. 15. mája žiaci 
cestovali do Múzea v Nemeckej a Múzea SNP v Ban-
skej Bystrici. Veľmi prekvapilo a upútalo rozprávanie 
lektora v  pamätníku SNP v  Banskej Bystrici nielen 
o historických faktoch, ale hlavne o ľuďoch, o preží-
vaní epochy plnej násilia,  manipulatívnych metód aj 
o propagande deformujúcej myslenie.

V  termíne od 15. do 17. mája sa pedagogickí za-
mestnanci ZŠ Nad Medzou zúčastnili nadnárodné-
ho stretnutia partnerských krajín v  rámci Erasmus+ 
zapojených do projektu „Mýty a legendy v Európe“ 
v poľskom meste Toruň. Mesto je známe svojou his-
tóriou, narodil sa v ňom Mikuláš Koperník a v súčas-
nosti sa v  ňom vyrába perník. Všetci zúčastnení sa 
zapojili do dobových hier, vyskúšali si lukostreľbu, 
rytiersky súboj, plavili sa po rieke Visle, navštívili go-
tický hrad  Malbork, navrhnutý v  štýle typickom pre 
Rád nemeckých rytierov. Projektových partnerov pri-
jal primátor mesta Toruň a taktiež získali informácie 
o vzdelávacom systéme žiakov v poľskej partnerskej 
škole.

Benefičná akadémia
22. mája ZŠ Hutnícka zorganizovala benefičnú aka-
démiu na tému RODINA. Žiaci slovom, tancom či spe-
vom poďakovali svojim rodičom a starým rodičom za 
ich starostlivosť. Súčasťou vystúpenia sa výnimočne 
tento rok stali aj oni sami, keď prostredníctvom krát-
kych videoreportáží hovorili, čo pre nich znamená ro-
dina. Svojím programom prispeli aj ZUŠ J. Fabiniho, 
ZUŠ Dezidera Štraucha i tanečníčky z BDSK. Vyzbie-
rala sa krásna suma, takmer 600 €, ktorú dostane 
žiak školy s ťažkým zdravotným ochorením.

Koniec školského roka bol v  znamení mimoriadnych 
športových úspechov žiakov ZŠ, Ing.  O. Kožucha. 
Najskôr basketbalové družstvo chlapcov vylepšilo 
minuloročné skvelé 3. miesto z  Majstrovstiev Slo-
venska a pod vedením p. u. Dovčíkovej a p. trénerky 
M. Demečkovej sa naši chlapci stali vicemajstrami 
Slovenska pre rok 2018/19. Rovnako fantasticky sa 
svojimi výkonmi prezentovalo družstvo chlapcov na 
Majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji 
(kat. A), ktoré sa konali v Dubnici nad Váhom. Chlapci 
v zložení: Kristián Krotký, Ľuboš Vincze, Filip Zeman, 
Teodor Dravecký a Timotej Frankovič vylepšili minu-
loročné maximum a rovnako ako basketbalisti, aj oni 
sa môžu hrdiť striebornou medailou z celoslovenské-
ho šampionátu. Mladých gymnastov na súťaže počas 
celého roka pripravoval trénerský tandem p. uč. Ma-
jerničková a p. Kovalčíkovou.

Javorka v Španielsku
25-členná skupinka študentov „Javorky“ mala mož-
nosť pobudnúť pár slnečných dní v španielskej oblasti 

zvanej Andalúzia a užiť si tak dejepisnú exkurziu na 
pobreží Stredozemného  mora.  Malaga umožňuje 
svojim návštevníkom nasávať atmosféru dávnych 
čias prostredníctvom starostlivo udržiavaných his-
torických pamiatok, ako je napríklad maurská pev-
nosť La Alcazaba pochádzajúca z 11. storočia. Neo-
pakovateľný výhľad na mesto a more ponúka vrchol 
kopca Gibralfaro so zachovanými hradbami, ktoré sú 
pozostatkom fenickej nadvlády. „Za najkrajší zážitok 
považujem návštevu  Rondy, malebného historického 
mestečka postaveného vysoko na skalách, ktoré si za 
svoje letné sídlo vybral svojho času aj americký spiso-
vateľ  Ernest Hemingway. Okolo býčej koridy sme sa 
dostali na miesto s výhľadom na impozantný stredo-
veký most Puente nuevo, vysoký sto metrov, spájajúci 
roklinu medzi doma skalami. V  Malage som si zase 
užil obrovskú zbierku  Picassových diel. Expozícia sa 
nachádza v jeho rodnom dome a v súčasnosti ju nav-
števujú tisícky milovníkov umenia z celého sveta.“ ho-
vorí Filip Bajtoš, študent septimy A.

Od 18. do 25. mája sa 9 žiakov ZŠ Z. Nejedlého zú-
častnilo jazykovo‑poznávacieho zájazdu vo Veľkej 
Británii. Cieľovým mestom bol Hastings a okolie. V do-
poludňajších hodinách žiaci absolvovali vyučovanie 
s anglickými učiteľmi, ktorých súčasťou pre spestrenie 
výučby bolo aj robenie interview s okoloidúcimi v mes-
te. Popoludní mali žiaci rôzne výlety do okolia. Posledný 
deň bol venovaný prehliadke Londýna. Žiaci mali mož-
nosť vyskúšať si život v anglických rodinách a preveriť 
svoje schopnosti komunikácie v cudzom jazyku.

Fénix v Moskve
Po prvýkrát  v  histórii školy sa žiaci Gymnázia na 
Školskej ul. zúčastnili výmenného pobytu v  meste 
Ljuberec v  Rusku. Projekt pod názvom Fénix je za-
meraný na rozvoj jazykových schopností žiakov a na 
zbližovanie kultúr oboch národov.
Sedem dní určite nie je dostatočná doba na všetko, čo 
Moskva ponúka, no určite postačuje na zoznámenie 
sa s  ruskou kultúrou a  na vychutnanie si všadeprí-
tomnej atmosféry tejto hrdej krajiny. Obzvlášť výni-
močnou bola určite možnosť zúčastniť sa osláv 9. 
mája, jedného z najvýznamnejších ruských sviatkov. 
Súčasťou programu bola taktiež návšteva slávneho 
Červeného námestia, baletného predstavenia, ale aj 
prechádzka večernou Moskvou. Nezabudnuteľným 
zážitkom bola nepochybne návšteva historického 
mesta Petrohrad.
Študenti sa zúčastnili aj vyučovania, boli na hodinách 
ruského jazyka a  aj na mnohých ďalších aktivitách 
pripravených našimi hostiteľmi. Nechýbalo ani oficiál-
ne prijatie u primátora Ljubereckej oblasti obohatené 
kultúrnym programom.
Projekt Fénix je pozoruhodný projekt a  výnimočná 
bola aj tohtoročná pilotná výmena Gymnázia na Škol-
skej a Školy č. 53 v Ljuberci. Projekt by sa určite ne-
zaobišiel bez koordinátorky Mgr. Miriam Nevyjelovej, 
riaditeľky ruskej školy pani Tatiany Petrovnej Ivanovej 
a ďalších pedagógov slovenskej či ruskej strany.

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves ponúka v školskom roku 2019/2020 nadstavbové štúdium:

6403 l podnikanie v reMeslách a sluŽbách
(2-ročné štúdium pre absolventov všetkých trojročných učebných odborov)

* prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi školy do 25. augusta 2019 *
- spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu vysvedčenia o záverečnej skúške a kópiu výučného listu *

- štúdium ponúkame v externej forme – večernou formou, týždenne v rozsahu 10 vyučovacích hodín (45 minútových) v dvoch blokoch *
* štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou skúškou zo slov. jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej časti odbornej zložky a praktickej časti odbornej zložky *

Štúdium je bezplatné.

Uplatnenie: absolvent počas štúdia získa teoretické i praktické vedomosti o založení a vedení malého a stredného podniku. Vie tvorivo využívať moderné 
marketingové techniky pri rešpektovaní podnikateľskej etiky. Je schopný viesť účtovnú evidenciu a vykonávať iné administratívne práce, stáva sa zručným 

pri využívaní výpočtovej techniky a jej uplatňovaní v praxi, pri prevádzkovaní vlastného súkromného podniku.
Bližšie informácie na tel. č. 053/442 42 46, 0902 904 810, resp. na www.sosdsnv.sk
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výsledky testovania 9 – 2019  
v základných školách nášho Mesta
3. apríla 2019 sa žiaci 9. ročníka základných škôl 
zapojili do celoslovenského testovania vedomostí 
z matematiky a vyučovacieho jazyka. V Spišskej Novej 
Vsi sa testovania zúčastnilo 419 deviatakov z 8 zá-
kladných škôl. Test z  matematiky zvládli novoveskí 
žiaci s priemerným počtom bodov 21,9 a s priemer-
nou úspešnosťou 72,9  %. Celoslovenská priemerná 
úspešnosť bola 63,1 % a priemerný počet bodov v SR 
18,9. Zo slovenského jazyka a  literatúry dosiah-
li žiaci nášho mesta úspešnosť 69,6 % a  priemerný 
počet bodov 20,9. Úspešnosť v rámci Slovenska bola 
62,3  % a  priemerný počet bodov 18,7. V  obidvoch 
testovaných predmetoch dosiahli 100  %-nú úspeš-
nosť 5 žiaci – Dávid Smorada, Elena Szuperáková 
(obidvaja ZŠ, Z. Nejedlého 2), Zuzana Mackovjaková, 

Lucia Zajacová (obidve ZŠ, Ing. O. Kožucha 11) a Te-
reza Dučáková (ZŠ, Hutnícka 16).

Plný počet bodov z matematiky alebo zo slovenského 
jazyka a literatúry získalo ešte 36 žiakov.
Z  matematiky: Lukáš Hrušovský, Kristián Hyroš, 
Matúš Macejko, Martin Popreňák, Tomáš Šefčík, 
Samuel Vanko, Ladislav Zekucia, Tomáš Žifčák zo 
ZŠ, Nad Medzou 1; Šimon Lörinc, Vladimír Vlk zo ZŠ, 
Lipová 13; Martina Dronzeková, Anna Jánošíková, 
Lenka Kolesárová, Eva Slavkovská zo ZŠ, Levočská 
11; Viktória Halicka, Šimon Hrušovský zo ZŠ, Z. Ne-
jedlého 2; Barbara Birošová, Juraj Černický, Tomáš 
Hamrák, Ján Leibiczer, Ráchel Midliková zo ZŠ, 
Ing. O. Kožucha 11; Andrej Gbur, Boris Choma, Mi-

chaela Chomová, Johana Kačurová, Patrik Knižka, 
Michal Lukáč, Dominik Marianik, Kristína Urbano-
vá zo ZŠ, Hutnícka 16; Andrej Kalík, Matej Marcinčin 
a Roland Valach zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda.
Zo slovenského jazyka a literatúry: Emma Dulovičová 
a Timea Hoangová zo ZŠ, Lipová 13; Rebeka Dulá-
ková a Lukáš Gavroň zo ZŠ, Levočská 11.

11 deviatakov zo ZŠ, Nad Medzou 1 a 12 deviatakov 
zo ZŠ, Komenského 2 sa dozvedelo výsledky okamžite 
po ukončení práce, lebo sa zapojili do e-Testovania. 
V porovnaní s celoslovenskou priemernou úspešnos-
ťou dosiahli žiaci novoveských škôl lepšie výsledky 
v obidvoch testovaných predmetoch.

D. Kováčová, OŠ MsÚ

popis obchádzok autobusov Mhd 
a príMestských liniek počas 64. spišského trhu
od 17. 7. – 6.00 hod. do 18. 7. 2019 – 4.00 hod. – uzavretá iba letná ul.

Všetky spoje MHD a spoje prímestskej dopravy, ktoré premávajú po trase:
•	 Sídl. Východ – Letná – Štefánikovo nám. – aut. stanica 

budú počas uzávierky premávať po trase: 
Sídl. Východ – Letná – Slovenská – Hviezdoslavova – Školská – Štefániko-
vo nám. – aut. stanica

•	 Sídl. Východ – Letná – Školská – NsP / Sídl. Západ 
budú počas uzávierky premávať po trase: 
Sídl. Východ – Letná – Slovenská – Hviezdoslavova – Školská – NsP / Sídl. 
Západ

Všetky ostatné trasy spojov MHD a prímestskej dopravy zostávajú počas 
uzávierky Letnej ulice nezmenené!

Zrušené a náhradné zastávky MHD:
Zrušená zastávka MHD (» smer linky) Náhradná zastávka MHD
Sídlisko Východ
(» AS / Západ / Mier / NsP / Smižany)

Sídlisko Východ – (pri ihrisku 
Hotelovej akadémie)

Radnica, Letná
(» AS / Západ / Mier / NsP / Smižany)

Hviezdoslavova ul. – (pri Technic-
kej akadémii)

od 18. 7. – 4.00 hod. do 21. 7. 2019 – 20.00 hod. – úplná uzávierka námestia

Úplne uzavreté ulice:
Letná ul., Zimná ul., Štefánikovo nám.
Čiastočne uzavreté:
Elektrárenská ul. – v úseku od hlavnej križovatky po križovatku s Rázusovou ul.
Školská ul. – v úseku od hlavnej križovatky po križovatku s Hviezdoslavovou ul.
Ul. Ing. O. Kožucha – v úseku od križovatky so Zimnou ulicou po križovatku  
s Ul. J. Hanulu

Všetky spoje MHD a spoje prímestskej dopravy, ktoré premávajú po trase:
•	 Aut. stanica – Štefánikovo nám. – Školská a opačne 

budú počas uzávierky premávať po trase: Aut. stanica – Fabiniho – Levoč-
ská – Hviezdoslavova – Školská a späť

•	 Aut. stanica – Štefánikovo nám. – Zimná – Sídl. Východ 
budú počas uzávierky premávať po trase: Aut. stanica – Fabiniho – Levoč-
ská – Slovenská – Mlynská – Zimná – sídl. Východ

•	 Aut. stanica – Štefánikovo nám. – Elektrárenská a opačne 
budú počas uzávierky premávať po trase: Aut. stanica – Odborárov – Staro-
saská – Letecká – Fándlyho – Obr. mieru – Gorkého

•	 Aut. stanica – Štefánikovo nám. – Zimná – Ing. O. Kožucha 
budú počas uzávierky premávať po trase: Aut. stan. – Fabiniho – Odborárov – 
Starosaská – Letecká – Fándlyho – Obr. mieru

•	 Sídl. Východ – Letná – Štefánikovo nám. – aut. stanica 
budú počas uzávierky premávať po trase: Sídl. Východ – Letná – Slovenská – 
Levočská – Fabiniho – aut. stanica

•	 Sídl. Východ – Letná – Školská – NsP / sídl. Západ 
budú počas uzávierky premávať po trase: Sídl. Východ – Letná – Slovenská – 
Hviezdoslavova – Školská – NsP / sídl. Západ

•	 Sídl. Západ / NsP – Školská – Zimná – sídl. Východ 
budú počas uzávierky premávať po trase: Sídl. Západ / NsP – Školská – 
Hviezdoslavova – Slovenská – Zimná – sídl. Východ.

Zrušené a náhradné zastávky MHD:
Zrušená zastávka MHD (» smer linky) Náhradná zastávka MHD

Štefánikovo námestie 
(» NsP / Východ / Tarča / N. Huta)

bez náhrady

Štefánikovo námestie (» Aut. stanica) bez náhrady

Radnica, Zimná 
(» Východ / Madaras / Embraco)

Hanulova, MŠ – iba linky 5 | 14 
| 15

Radnica, Zimná 
(» Východ / Madaras)

Hviezdoslavova ul. – (pri Techn. 
akadémii) – linky 1 | 8

Radnica, Zimná 
(» Východ / Tarča / N. Huta / Embraco)

bez náhrady

Sídlisko Východ 
(» AS / Západ / Mier / NsP / Smižany)

Sídlisko Východ – (pri ihrisku 
Hotelovej akadémie)

Sídlisko Východ 
(» Tarča / N. Huta / Embraco / Podskala)

Sídlisko Východ – (pri ihrisku 
Hotelovej akadémie)

Radnica, Letná 
(» Aut. stanica / Smižany / Mier)

bez náhrady
zastávka na Levočskej ul. (cintorín) 
nebude zriadená!

Radnica, Letná (» Západ / NsP) Hviezdoslavova ul. – (pri SPŠ 
Strojníckej) – linky 1 | 8 | 12

Zimný štadión (» Aut. stanica) bez náhrady

Zimný štadión (» Tarča / Ferčekovce) bez náhrady

Športová hala 
(» Ferčekovce, Novoveská Huta)

bez náhrady

Upozorňujeme cestujúcu verejnosť na odlišnosť trás liniek MHD  
dňa 17. 7. a v dňoch 18. – 21. 7. 2019.
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Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.  |  Rožňavská 1  |  832 72 Bratislava 3

IČO: 35 914 939 
kontaktné centrum: 18 188

e-mail: info@slovakrail.sk
www.zssk.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s,
IBAN: SK25 0200 0000 0022 3530 4454

Vlaky nezastavujú v Harichovciach ani v Levočských Lúkach . Vo vlakoch platia štandardné tarifné podmienky. 
Podrobnejšie informácie o cestovaní vlakom získate v ktorejkoľvek osobnej pokladnici, nonstop na tel. čísle 18 188,
na internetovej stránke www.zssk.sk, alebo na e-mailovej adrese info@slovakrail.sk.

Mariánska púť LEVOČA
vlakom 6. a 7. júla 2019

Sobota - 6. júl 2019

Spišská Nová Ves – Levoča

Vlak
Spišská N. Ves Levoča

odchod príchod

8707   7:17   7:34
8711   9:17   9:34
8715 11:17 11:34
8719 13:17 13:34
8723 15:17 15:34
8727 17:17 17:34
8731 19:17 19:34

Levoča – Spišská Nová Ves

Vlak
Levoča Spišská N. Ves
odchod príchod

8708   8:25   8:41
8712 10:25 10:41
8716 12:25 12:41
8720 14:25 14:41
8724 16:15 16:31
8728 18:25 18:41
8732 20:25 20:41

Spišská Nová Ves – Levoča

Vlak
Spišská N. Ves Levoča

odchod príchod

8703   5:20   5:37
8707   7:17   7:34
8709   8:05   8:22
8711   9:17   9:34
8719 13:17 13:34
8721 14:05 14:22
8723 15:17 15:34

Levoča – Spišská Nová Ves

Vlak
Levoča Spišská N. Ves
odchod príchod

8704   6:25   6:41
8706   7:40   7:56
8708   8:25   8:41
8716 12:25 12:41
8718 13:40 13:56
8720 14:25 14:41
8724 16:15 16:31

Nedeľa - 7. júl 2019

levočská púť 2019
V súvislosti so zavedením vlakov osobnej dopravy na trati Spišská Nová Ves – Levoča počas konania Levočskej 
púte v dňoch 6. a 7. júla 2019 oznamujeme:
•	 vlaky budú jazdiť podľa cestovného poriadku (viď. príloha) a nebudú zastavovať na zastávkach Harichovce 

a Levočské Lúky. Vlaky do/z Levoče sú vedené tak, aby boli vytvorené prípoje v Spišskej Novej Vsi od/na vlaky 
hlavného ťahu Košice – Žilina – Bratislava

•	 cestujúci si cestovné lístky na vlak budú môcť zakúpiť v ktorejkoľvek stanici v pokladniciach (alebo priamo pri 
nástupe do vlaku v Spišskej Novej Vsi a v Levoči bez prirážky u sprevádzajúceho personálu)

•	 v ŽST Levoča bude pokladnica otvorená v sobotu 6. 7. 2019 v čase 12.00 ‑ 20.25 h a v nedeľu 7. 7. 2019 
v čase 6.00 ‑ 16.15 h

•	 kontrola cestovných dokladov bude prebiehať v Spišskej Novej Vsi a v Levoči už pri nástupe do vlaku, resp. 
vo vlaku.

Železničná spoločnosť, a. s.

pozorujte 
s naMi 
júl 2019
Pred nami sú prázdniny a  s  nimi teplé, krátke 
noci, ktoré nám umožňujú veľa príležitostí stráviť 
čas pod nočnou oblohou. Stačí teda zájsť niekam 
za mesto, po západe Slnka, za bezmesačnej noci 
a na oblohe nás upúta slabo žiariaci jemný pás, 
ktorý nazývame mliečna cesta. Aj tohtoročná 
júlová bude zaujímavá v znamení dvoch obrích 
planét Saturna a Jupitera, ktoré budú dominovať 
na nočnej oblohe a ešte k tomu ako bonus na-
stane čiastočné zatmenie Mesiaca.

Jupiter môžeme pozorovať v súhvezdí Hadonos 
po celú noc okrem rána. S pomocou aj menšieho 
ďalekohľadu môžeme vidieť jeho štyri najjasnej-
šie mesiace Európa, Ganymedes, Callisto a  Io. 
13.  7.  2019 bude Jupiter v  peknom stretnutí 
s Mesiacom.

Saturn, šiesta planéta slnečnej sústavy a druhá 
najväčšia, vychádza 2  hodiny pred polnocou. 
Môžeme ju pozorovať v súhvezdí Strelec po celú 
noc. 16. 7. 2019 bude Saturn v peknom stretnutí 
s Mesiacom, ktorý bude v splne.

Čiastočné zatmenie Mesiaca - 16 / 17. 7. 2019. 
Hoci pôjde iba o zatmenie čiastočné, na pohlaď 
bude veľmi pekné, fotogenické. Určite si ho ne-
nechajte ujsť, nakoľko ďalšie zatmenie pozoro-
vateľné z nášho územia uvidíme až 16. 5. 2022.

Priebeh zatmenia pre Spišskú Novú Ves
vstup Mesiaca do polotieňa 20.44 h 
začiatok čiastočného zatmenia 22.02 h 
stred zatmenia (najväčšia fáza) 22.32 h 
koniec čiastočného zatmenia 00.02 h 
výstup Mesiaca z polotieňa 02.17 h

Samotné zatmenie je viditeľné voľným okom. 
Čím menšia presvetlená obloha, tým väčší zá-
žitok zo zatmenia.

Pozn.: všetky časové údaje sú LSEČ.

F. Sejut 
MO SZA Spišská Nová Ves
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10.00 h DIVADLO CILILING Prešov 
Chudobných rodičov syn – rozprávka pre deti

11.30 h Ľudová hudba ŠTEFANA CÍNU
12.30 h Spevácka skupina LIPA, Spišská Nová Ves
13.00 h DO KOLEČKA DO KOLA…
 Pestrofarebný program detí CVČ ADAM, Sp. Nová Ves
 Detský folklórny súbor IHRIK pri MKC Sp. Nová Ves
14.30 h Folklórna skupina HARIHOVČAN, Harichovce
 HARIHOVSKE DZIEFČATEČKA
 Folklórny súbor ČAČINA pri MKC Spišská Nová Ves
 KYM ŽIJEŠ, TANCUJ A ŠPIVAJ…
 Folklórny súbor VARGOVČAN, Hanušovce n/T.
 Tance z regiónov Šariš, Zemplín, tance Rusínov
18.00 h SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 

Skupina historického šermu JAGO, Spišská Nová Ves,
 CAMPANA BATUCADA – bubnová show, 

FS ČAČINA, Spevácka skupina ŠAFOLKA, balet
18.45 h SPRIEVOD MESTOM
19.00 h A MI UŽ IDZEME, PESNIČKI ŇEŠEME…
 Spevácka skupina ŠAFOLKA, 

ľudová hudba ORIEŠOK, ZUŠ D. Štraucha, Smižany

 ZABÁVA SA CELÉ MESTO
21.00 h METALINDA legendárna rocková skupina oslávi s nami 

35 rokov s novým albumom MOJA HVIEZDA ŽIJE
22.30 – 1.00 h Do tanca Vám hrá hudobná skupina TIP, Spišská 

Nová Ves

10.00 h Ľudová hudba VLADA KUBÁŇA, Spišská Nová Ves
11.00 h DIVADELNÝ SVET, Spišská Nová Ves
 Edo drevo a jeho kamaráti – rozprávka pre deti
12.00 h Mužská spevácka skupina UŽAN  

Lekárovce - piesne zo Zemplína
13.00 h Ľudová hudba ROMANA BARABASA, Sp. Nová Ves
14.30 h WETERÁNI – country duo, Spišské Podhradie
16.30 h NA PORAČI PRI JAROČKU V ULICI
 Folklórna skupina PORAČAN  

a spevácka skupina JEDLIČKA
 Poráč – rusínske spevy a tance
18.30 h VERONIKA RABADA so skupinou
 koncert slovenskej speváčky a herečky

 ZABÁVA SA CELÉ MESTO
21.00 h REDNEX
 populárna švédska skupina  

s hitmi Cotton Eye,  
Wish You Were Here,  
The Spirit of the Hawk

22.30 – 1.00 h STARBAND 
do tanca hrá hudobná skupina z Popradu

 slovenské, české a svetové hity

19. júl 2019 – piatok 20. júl 2019 – sobota
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promenádne podujatia

Radničné námestie 4

7. 7. 2019

16.00 hod. Divadlo Na Hojdačke Bratislava:  
SOFIA Z PREDMESTIA 
rozprávka pre deti

17.00 hod. WETERÁNI a MONTANA
 koncert country dua zo Spišského  

Podhradia a vystúpenie country 
tanečnej skupiny zo SNV

14. 7. 2019

16.00 hod. Divadlo CILILING Prešov:  
O GUĽKOVI BOMBUĽKOVI

 rozprávka pre deti
17.00 hod. SPEVÁCKE SKUPINY  

LIPA, ROZMARÍN, SENIOR

28. 7. 2019

16.00 hod. Bábkové divadlo spod Spišského hradu: 
KOCÚRKOVO

 rozprávka pre deti
17.00 hod. ĽUDOVÁ HUDBA ROMANA BARABASA
 koncert ľudovej hudby  

zo Spišskej Novej Vsi

4. 8. 2019

16.00 hod. Divadlo zo šuflíka Žilina:  
O KOCÚROVI A PYŠNEJ HVIEZDE

 rozprávka pre deti
17.00 hod. FOLKLÓRNA SKUPINA JAMNIČAN 

z Jamníka, tance a spevy zo Spiša

11. 8. 2019

16.00 hod. Divadlo na Predmestí Spišská Nová Ves: 
STARÁ DIEVKA A ČERT

 rozprávka pre deti
17.00 hod. DYCHOVÁ HUDBA ŽELEZNIČIAR
 koncert dychovej hudby

17. 8. 2019

od 15.00 hod. MY SME VÝCHOD - Spišská Nová Ves 
Účinkujú: ĽH Východ, Lomnické Čhave, 
Marián Čekovský band...

18. 8. 2019

16.00 hod. Divadelný svet Spišská Nová Ves: 
EDO DREVO  
A JEHO ROZPRÁVKOVÍ KAMARÁTI 
rozprávka pre deti

17.00 3NÁSŤ CIEST
 koncert country kapely zo Sp. Novej Vsi

23. a 24. 8. 2019

 DNI MESTA 
TRH ĽUDOVÝCH REMESIEL

sídl. Západ (pri CVČ)

7. 7. 2019

17.30 hod. Divadlo Na Hojdačke Bratislava: 
SOFIA Z PREDMESTIA

 rozprávka pre deti

sídl. Mier pri DK MIER

14. 7. 2019

17.00 hod. Divadlo Cililing Prešov: 
O GUĽKOVI BOMBUĽKOVI

 rozprávka pre deti

DK MIER

1. 7. – 31. 7. 2019

Výstava MADE IN BELGIAN CARTOONS 
Tvorba úspešných belgických autorov kresleného humoru 
známych z medzinárodnej súťaže Kýchanie mozgu

Kostol Panny Márie Fatimskej, Ferčekovce

21. 7. 2019

16.30 hod. Zlatý vek gitary: 
ROSSINI ‑ CARULLI ‑ GIULIANI

 Koncert realizovaný OZ Človek a umenie

Evanjelický kostol

13. 8. 2019

18.00 hod. ORGANOVÝ KONCERT
 Samuel Ali, GB, registruje Charles Andrews.
 Johann Sebastian Bach, Wolfgang 

Amadeus Mozart, Johannes Brahms, 
Jozef Grešák, Franz List

Park pri evanjelickom kostole

od 26. 7. 2019

UMENIE V PARKU 
výstava diel výtvarníkov a fotografov realizovaná  
OZ Život v meste SNV a SOS, vernisáž 26. 7., 18.00 h

11. 8. 2019

od 14.00 hod. DEŇ MLÁDEŽE 
podujatie organizované OZ Mladí ľudia 
a život a Klubom mladých SNV pri 
príležitosti Medz. dňa mládeže

Ferčekovce

25. 8. 2019

KOTLÍKOVÝ FESTIVAL ŠK Ferčekovce

LetnÉ Kino  pred REDUTOU

6. 7. 2019

21.15 hod. MADAM SLÚŽKA (MADAME)
 Francúzsko, komédia, MP - 12, 91 min., 

český dabing

13. 7. 2019

21.15 hod. ZRODILA SA HVIEZDA
 USA, hudobná dráma, 136 min.,  

MP - 15, český dabing

3. 8. 2019

21.15 hod. BOHEMIAN RHAPSODY
 VB/USA, životopisná hudobná dráma, 

český dabing, MP - 15, 134 min.

10. 8. 2019

21.15 hod. LOVEnie
 ČR, 100 min., MP - 15,  

romantická komédia

17. 8. 2019

21.15 hod. BACKSTAGE
 SR, tanečno-hudobno romantický film, 

90 min., MP - 15

BaŽant KinematoGraF 2019

24. 7. 2019

21.30 hod. TRABANTOM TAM A ZASE SPÄŤ
 MP - 12, 118 min, ČR, dokumentárny

25. 7. 2019

21.30 hod. ŽENY V BEHU
 MP - 12, 93 min., komédia, ČR

26. 7. 2019

21.30 hod. HASTRMAN
 MP - 12, 100 min., romantický triler, ČR

27. 7. 2019

21.30 hod. TERORISTKA
 MP - 12, 95 min., komédia - dráma, ČR

28. 7. 2019, 21.30 hod.

21.30 hod. DÔVERNÝ NEPRIATEĽ
 MP - 15, 112 min., mysteriózny triler,  

SR/ČR
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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

11. 7. 2019 o 16.30 h  |  Výstavná miestnosť SOS

spišská paleta
Vernisáž diel neprofesionálnych výtvarníkov, členov ART klubu. Výstava 

predstavuje ich najnovšiu tvorbu za rok 2018/2019.
Výstava potrvá do 11. 8. 2019. Vstup voľný.

15. – 19. 7. 2019
Slovenský raj - Rekreačné stredisko Turistický raj Košariská, Kláštorisko

Mušky raja 2019
Letný workshop pre deti ponúka inšpiratívne a atraktívne edukačné aktivity, 
poznatky o faune a flóre, histórii, tradíciách. Program plný turistiky, tvorivých 
dielní, športových a umeleckých aktivít a jeden špeciálny „Kartuziánsky deň“.

Účasť na základe prihlášky.

26. 7. 2019 o 18.00 h  |  Fontána pred Evanjelickým kostolom v SNV

uMenie v parku
Vernisáž najlepších výtvarných diel a fotografií 4. ročníka súťaže.

Výstava potrvá do 31. 8. 2019. Vstup voľný.

do 6. 7. 2019  |  Multifunkčné energetické a banícke centrum v SNV

aMFo 2018
Výstava fotografií krajského kola Košického samosprávneho kraja celoštátnej 

súťaže pre neprofesionálnych fotografov. Vstup voľný.

do 31. 7. 2019  |  Foyer Spišského osvetového strediska

s MišoM spišoM
Výstava 40 fotografií predstavujúcich krajinu Spiša očami Michala Buzu,  
člena Foto klubu Spiš pri Spišskom osvetovom stredisku. Vstup voľný.

6. júl o 19.30 h ‑ I. premiéra
7. júl o 19.30 h ‑ II. premiéra

ďalšie predstavenia: 8., 9., 10., 11., 16. júl o 19.30 h

Marie jones: 
davey by to tak chcel 
(Fly Me to the Moon)

Čierna komédia o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odololať všetkému  
okrem pokušeniu a malých rozhodnutiach, ktoré majú veľké následky. 

Prvé uvedenie na Slovensku od autorky megaúspešného titulu  
„Kamene vo vreckách“, ktorý sme hrali v Kontre viac ako 10 rokov. 

Vstupné: 7 €

27. a 28. júl o 19.30 h

s. Mallatratt - s. hill: 
Žena v čiernoM

Najúspešnejšia hra na svete hraná už 30 rokov na londýnskom West Ende.
Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta Arthura Kippsa, ktorý prichádza 
do odľahlého sídla na Úhorných močariskách… Tajomný a znepokojivý dej vás 

doslova priklincuje k sedadlám… Čaká vás nezabudnuteľný zážitok!
Vstupné: 7 €

26. júl o 20.00 h  |  Spišský hrad

Marek koterski: 
nenávidíM

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

júL 2019

DivaDlo
Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

JOGA V DENNOM ŽIVOTE,
www.jogavdennomzivote.sk

POzýVAME Vás NA lETNé kurzy JOGy
Júl - AuGusT 2019

Jogacentrum Spišská Nová Ves, Letná 55 
Cvičenia sú na poschodí vľavo. 

Info: 0907 477 955, mail: jvdz.snv@centrum.sk

deň čas zameranie kontakt

pondelok 18.00 – 19.30 Joga pre začiatočníkov 
a mierne pokročilých 0907 477 955

utorok

6.00 – 7.00 Ranná joga 0949 604 723

17.00 – 18.30 Joga pre začiatočníkov 
a mierne pokročilých 0948 519 292

streda 8.30 – 9.30 Joga pre seniorov 0905 236 248

Kultúrny dom, Smižany

deň čas zameranie kontakt

streda 18.00 – 19.30 Joga pre začiatočníkov 
a mierne pokročilých 0910 224 447
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Knižné
novinKy

Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

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

Darina Lalíková: Ikony architektúry…  
čo by deti mali vedieť o slovenskej a českej 
architektúre
Predstavuje významných slovenských architektov 
- zakladateľov slovenskej architektúry a približuje 
svetové ikonické diela.
Veľká kniha školáčika
Jazykolamy, básničky, pesničky, hádanky, roz-
právky v  anglickom i  v  nemeckom jazyku. Táto 
kniha malých školákov neomrzí!
Daniel Hevier: 
CHYMEROS – Stopy vedú do temnoty
CHYMEROS – internetovo-literárno-multimediálny 
fantasy projekt pre deti. Kniha o chlapcovi, ktorý 
zabudol – stratil svoje meno, svoju identitu.
PRE DoSPELÝCH – beletria

Agnès Martin-Lugand: Tá hudba mi stále 
znie v hlave
Aj keď nám život postaví do cesty mnoho preká-
žok a myslíme si, že je všetko stratené, nie je. Kde 
je láska, tam je aj cesta.
Renáta Názlerová: Vražda Eleny P.
Mladá novinárka odhaľuje pozadie brutálnej vraž-
dy študentky práva.
Karen Kingsbury: Anjelská misia
Príbeh, kde bývalý hráč bejzbalu a jeho láska, ktorú 
zanechal, dostanú vďaka zázrakom druhú šancu.
PRE DoSPELÝCH – náučná literatúra

Barbora Kováčová: 44 hier na podporu 
vizuomotorickej koordinácie detí raného 
a predškolského veku
Publikácia je vhodná na podporu potenciálu dieťa-
ťa od dvoch rokov až po vstup do základnej školy. 
Je určená k činnosti s jednotlivcom alebo so sku-
pinou detí raného i predškolského veku.
Rita Pilaske: Prírodná lekáreň
Takmer proti všetkým neduhom existuje nejaká 
liečivá rastlina. Dozviete sa, ako si môžete zmier-
niť, resp. vyliečiť rôzne zdravotné problémy prírod-
nými liekmi a metódami.
Tomáš Černák: Husák v odboji a SNP 1938 – 44
SNP vynieslo mladého právnika Gustáva Husáka 
prvýkrát do sfér vysokej politiky, v ktorej sa s pre-
stávkami udržal až do decembra 1989.
Pobočka MiER, Šafárikovo nám. 7 
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk
PRE DETi

Jozef Pavlovič: Rozprávky o mašinkách
Zaujímavé a poučné rozprávky veselou a vtipnou 
formou približujú deťom svet železničnej dopravy.
PRE DoSPELÝCH – beletria

Anna Gavalda: Presvitnutia
Zbierka krátkych poviedok sa vyznačuje najmä 
pochopením autorky pre ľudské slabosti ktoré in-
terpretuje s nadhľadom a humorom.
PRE DoSPELÝCH – náučná literatúra

Ivan Truchlik: Kuriozity a rekordy 
majstrovstiev sveta vo futbale
Množstvo rôznorodých informácií o  pozoruhod-
ných udalostiach na svetových šampionátoch.

Spišská knižnica
Zmena výpožičných hodín 

počas letných prázdnin (júl – august)
Sídlo centrály – Letná 28

po - pia: 8.00 - 17.00 h
st: 10.00 - 16.00 h

so: zatvorené
Pobočka MiER – Šafárikovo námestie 7

po - pia: 9.00 - 11.30 h, 12.00 - 17.00 h
st: 10.00 - 16.00 h

so: zatvorené

VýStaVa pRi pRíLežitoSti 
100. VýRočia úmRtia 
m. R. ŠtefáNiKa

Viete ktorí členovia rodiny generála 
Štefánika spojili svoje životy s naším 
mestom a regiónom? Vedeli ste, že 
M. R. Štefánikovi bol v Spišskej Novej 
Vsi vyhotovený jeden z prvých a zároveň 
najviac reprezentatívnejších pamätní-
kov? Viete, kde bol v Spišskej Novej Vsi 
Štefánikov riadok? Viete, ktorá spišsko-
novoveská ulica niesla meno Jurenkova, 
podľa dievčenského priezviska matky 
generála Štefánika? Vstupné 1 €
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Moravská

Sobota / 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

Akceptujeme kultúrne poukazy!

Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h

Prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00 h

vstup voľný.

S t á l e  v ý s t a v y

• HIsTÓrIA BANÍCTVA NA sPIŠI

• zBIErkA NErAsTOV

V ý s t a v a  d o  3 1 .  8 .  2 0 1 9

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.

pLán pReMiÉR
4. 7.

Pavarotti

Mŕtvi Neumierajú

13. 7.
Korisť

Spolujazda

Stará Láska Nehrdzavie

18. 7.
Leví Kráľ

Loli Paradička

25. 7.
Detská Hra

21 Bridges

Ibiza

detské dopravné ihrisko

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

8. 7. – 23. 8. 2019
Pondelok – piatok: 9.00 – 17.00 hod.

Ul. Ing. O. Kožucha 5, Spišská Nová Ves
T. č. +421 911 420 590

www.cvcadam.sk

j ú l /a u g u s t  2 0 1 9

kultúrne leto
Vstup: voľný

11. 7. (štvrtok) 19.00 h | Kaštieľ, koncert

FreetiMers
23. 7. (utorok) 17.00 h | Kaštieľ

neboj sa
Divadelné predstavenie pre deti

1. 8. (štvrtok) 19.00 h | Kaštieľ

Martin pollák 
a jeho band(a)

Koncert autorskej tvorby

13. 8. (utorok) 17.00 h | Kaštieľ

Martinko klingáč
Divadelné predstavenie pre deti

informácie a predpredaj vstupeniek:
KD - 053/429 89 39, 0919 316 508

www.okcsmizany.sk

20. júl (sobota) o 18.00 h

kinedok: 
posledný autoportrét
Marek Kuboš sa v tomto umeleckom hybride 

pokúsil o netradičnú sebareflexiu - ako 

umelca, syna, ale tiež obyčajného človeka. 

Prostredníctvom svojich dokončených,  

ale aj nezrealizovaných diel predstavuje 

ojedinelú úprimnú spoveď o tom, prečo  

veľmi vážne rozmýšľa nad ukončením  

na poli autorského dokumentu.

Dobrovoľné vstupné.

Letná 63
SNV

Vstupenky na EĽRO aj v našom TIC

Organizačný výbor festivalu 
Európske ľudové remeslo Kežmarok 

ponúka záujemcom možnosť zakúpiť si 
v predpredaji vstupenky na podujatie 

Európske ľudové remeslo, ktoré sa uskutoční  
12. – 14. 7. 2019.

Vstupenky stojá v predpredaji 8 €/os. 
na trojdňový neobmedzený vstup. 

Sú v predpredaji do štvrtku 11. 7. 2019 
alebo do vypredania zásob 

v Turistickom informačnom centre, 
Letná 49, Spišská Nová Ves, tel.: 053/429 82 93.

klub dôchodcov lipa, fabiniho 7, Spišská Nová Ves
  5. 7. Púť na levočskú horu 

Autobusom od klubu o 8.30 h, poplatok 2 €
14. 7. 17.00 h Promenádny koncert pred redutou
12. 7. Turistická vychádzka na Štrbské Pleso 

Rýchlikom o 9.00 h
18. – 21. 7. spišský trh

klub bude zatvorený 
od 29. 7. do 2. 8. 2019.
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FiT BABy
Pre detičky 1 – 2 r. - správny psychomotorický vývoj.
V stredu o 9.30 h so Zuzkou - prihlasovanie 
najneskôr deň vopred na tel.: 0918 691 510
V piatok o 9.30 h s Jankou - prihlasovanie najneskôr 
deň vopred na tel.: 0905 151 054
Príspevok: 3 €/dieťa

BABy, BE A GiAnT
Stretnutie v angličtine, deti naučíme anglické 
pesničky, zahráme sa a všetci sa takto vzájomne 
obohatíme. Ak sa obávate, že vaša angličtina nie je 
postačujúca, no worries, priučia sa aj mamky :)
Vždy v utorok a vo štvrtok od 15.00 do 16.00 h
Prihlášky najneskôr deň vopred na tel.: 0908 387 910
Príspevok: 2 €

FyzioTRéninG S MAMičKAMi Po PôRoDE
Spevnenie vnútorného brušného svalstva.  
Každý štvrtok o 17.00 h pod dohľadom  
trénerky Zuzky (fitLes) +421 918 398 874  
a fyzioterapeutky Zuzky Milčákovej 0948 138 082.
Príspevok: 4 €

TECHniKA EBRU
maľovanie na vodnej hladine pre deti od 3 r. s rodičmi
Nedele od 15.00 h - odnesiete krásne obrázky  
i dobrý pocit z príjemne a zaujímavo strávených chvíľ 
so svojím dieťaťom. Prihlasovanie najneskôr deň 
vopred na tel.: 0903 649 845.
Príspevok: 10 €/dieťa

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

PoRADEnSTvo PRi DoJčEnÍ
PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295 
Anna Ogurčáková - 0903 740 739 
Silvia Pramuková - 0948 040 203

PoRADEnSTvo A PoHyBová TERAPiA PRE 
žEny, MAMičKy A DETičKy oD 0 - 18 RoKov
„Zdravá noha“, správne držanie tela,  
panvové dno, pohyb bez bolesti.
Zuzana Milčákova, váš fyzioterapeut - Zumi 
fyziostudio, Ing. Kožucha 16, 1. posch.
tel.: 0940 512 527. Cena: 8 €

HERŇA DiETKA
- ste vítaní v utorky, štvrtky od 9.00 do 12.00 h

oBJAvUJEME RÚčKAMi
vždy v stredu o 16.30 h,  
prihlasovanie na tel.: 0902 225 798

STRážEniE DETÍ
Bližšie info na tel.: 0903 493 922

DETSKá nARoDEninová oSLAvA
(sobota, nedeľa) objednávky tel.: 0903 493 922
Príspevok: 10 €/2 h
(možnosť doobjednania animátorských aktivít, 
maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

Materske centrum - DIETKA  
– Spisska Nova Ves 

a na oficiálnej web stránke mesta

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

OZ KLUB KAKTUSÁROV SPIŠSKÁ NOVÁ VES
pozýva na tradičnú

24. VÝSTAVU KAKTUSOV, 
INÝCH SUKULENTOV A BONSAJOV,

ktorá sa uskutoční

18. – 21. 7. 2019 v Dome Matice slovenskej, Zimná 68 
od 9.00 do 17.00 h (v nedeľu od 9.00 do 12.00 h)
Počas výstavy zabezpečený predaj prebytkov 

a poradenská služba v oblasti pestovania rastlín.

Vstupné dobrovoľné.

Bližšie informácie o klube kaktusárov: 
http://kaktusy-ta3.webnode.sk
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Informácie ohľadom adopcií psíkov, 
ich charakterového profilu, 

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

0905 349 152
E-mail: utulok@mestosnv.sk

Fb: Mestský útulok 
a KS Spišská Nová Ves

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
DOM KULTúRY KINO MIER – FOYER 
Júl 2019
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 pri-
pravená v spolupráci s European Cartoon Center, 
Galériou Kýchania mozgu v Prešove a PRERAG o. z. 
Zúčastnení autori: Luc Vermeersch, Luc Vernim-
men, Ludo Goderis, Nikola Hendrickx, Norbert Van 
Yperzeele, O-SEKOER, Constantin Sunnerberg, 
Stefaan Provijn, Tony Houbrechts.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 
1. 7. (pon) o 17.00
vstupné: 5 €, deti, študenti, dôchod., ZŤP: 4,50 €
USA, MP, 86 min.
AJ SLNKO JE HVIEZDA
1. 7. (pon) o 19.00
vstupné: 5 €, študenti, dôchod., ZŤP: 4,50 €
USA, titulky, MP-12, 93 min.
DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
BLESKOVÝ MANU 
4. 7. (štv) o 10.00 / vstupné: 3 €
Nem., MP, 91 min.
EURÓPSKE KINO
PAVAROTI
4. – 5. 7. (štv, pia) o 19.00 / vstupné: 4,50 €
VB, USA, MP-12, české titulky, dokumentárny, 
hudobný, životopisný, 114 min.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 
6. – 7. 7. (sob, ned) o 17.00
vstupné: 5 €, deti, študenti, dôchod., ZŤP: 4,50 €
USA, rodinná animovaná komédia, MP, 86 min.
DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE
CHROBÁČIKOVIA 2: ĎALEKO OD DOMOVA 
11. 7. (štv) o 10.00 / vstupné: 3 €
Fran., MP, 90 min.
EURÓPSKE KINO
PAVAROTI
11. 7. (štv) o 19.00 / vstupné: 4,50 €
VB, USA, MP-12, české titulky, dokumentárny, 
hudobný, životopisný, 114 min.
EURÓPSKE KINO
YESTERDAY
12. 7. (pia) o 19.00 / vstupné: 4,50 €
VB, USA, titulky, MP-15, romantická hudobná 
komédia, 117 min.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
EURÓPSKE KINO
WILLY A KúZELNÁ PLANÉTA 
13. 7. (sob) o 17.00 / vstupné: 4,50 €
Fran., MP, 90 min.
DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE
ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
PRINCEZNÁ A DRÁČIK 
16. 7. (uto) o 10.00 / vstupné: 3 €
Rusko, MP, 75 min.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
LEVÍ KRÁĽ 2 
21. – 22. 7. (ned, pon) o 17.00
vstupné: 5 €, deti, študenti, dôchod., ZŤP: 4,50 €
USA, rodinný, anim., dobrodružný, MP-7, 117 min.
STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE
21. – 22. 7. (ned, pon) o 19.00
vstupné: 5 €, študenti, dôchod., ZŤP: 4,50 €
USA, romantická komédia, titulky, MP-15, 125 min.
DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 
25. 7. (štv) o 10.00 / vstupné: 3,50 €
USA, rodinná animovaná komédia, MP, 86 min.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
LEVÍ KRÁĽ 2 
27. – 28. 7. (sob, ned) o 17.00
vstupné: 5 €, deti, študenti, dôchod., ZŤP: 4,50 €
USA, rodinný, anim., dobrodružný, MP-7, 117 min.
EURÓPSKE KINO
IBIZA
29. 7. a 31. 7. (pon, str) o 19.00 / vstupné: 4,50 €
Fran., komédia, české titulky, MP-12, 120 min.
FILMOVÝ KLUB
PAVAROTI
30. 7. (uto) o 19.00 / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
VB, USA, MP-12, české titulky, dokumentárny, 
hudobný, životopisný, 114 min.
LETNÉ KINO PRED REDUTOU LETO
JúL 2019 VSTUP VOĽNÝ
MADAM SLúŽKA
6. 7. (sob) o 21.15
Fran., komédia, MP-12, český dabing, 91 min.
ZRODILA SA HVIEZDA
13. 7. (sob) o 21.15
USA, hud. dráma, MP-15, český dabing, 136 min.
LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF  
PREMIETANIE PRED REDUTOU
Vstup voľný
24. 7. (str) o 21.30
TRABANTOM TAM A ZASE SPÄŤ
ČR, dokument, road movie, MP-12, 114 min.
25. 7. (štv) o 21.30
ŽENY V BEHU
ČR, komédia, MP-15, 93 min.
26. 7. (pia) o 21.30
HASTRMAN
ČR, romantický, thriller, dráma, MP-15, 108 min.
27. 7. (sob) o 21.30
TERORISTKA
ČR, komédia, MP-12, 95 min.
28. 7. (ned) o 21.30
DÔVERNÝ NEPRIATEĽ
ČR, SR, MP-15, mysteriózny, thriller, 108 min.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Digitalizáciu a modernizáciu 
vybavenia Kina MIER 
finančne podporil
facebook.com/Kino.Mier.SNV

kúpa alebo 
adopcia?
Vlastniť psa alebo  
spolunažívať so psom?

Vlastniť alebo mať môžeme auto, dom, telefón… 
Skrátka všetko materiálne… Otázkou ale je, čo je 
pre nás materiálne a čo nie… Alebo ešte inak, čo 
má slúžiť pre našu osobnú potrebu, či už fyzickú 
alebo emotívnu a čomu sme schopní my odovzdať 
náš čas a starostlivosť v zmysle pozornosti, úcty, 
empatie, pochopenia?
Tak určite sa nájdu aj prípady, kde muž vlastní 
manželku a  spolunažíva s  autom… Ale to nie je 
našou témou…
Ja by som sa rada sústredila na našich psích 
spoluobčanov a priviedla možno iný uhol pohľadu 
k danej tematike a  k momentálnej situácii. Mys-
lím, že zmena v  legislatíve je obrovským krokom 
napred vo vývoji v oblasti vnímania psa ako živého 
a cítiaceho tvora. Ale je málo funkčná, ak nezačne-
me sami od seba.
A to konkrétne:
- poznať etologické odlišnosti jedinca… pes je pes 
a nie človek alebo iné zviera a podľa toho sa treba 
k nemu s úctou správať a rešpektovať ho;
- pes je sociálne zviera, a preto potrebuje žiť v so-
ciálnej skupine a spĺňať v nej svoju sociálnu úlohu;
- tak, ako každý živý jedinec, aj pes má svoju fy-
zickú, emotívnu a kognitívnu stránku. Pokiaľ chce-
me, aby náš pes bol spokojný, lebo spokojný pes 
nám nemá dôvod robiť problémy, je potrebné, aby 
tieto stránky boli v  rovnováhe. Teraz je už len na 
zváženie, či potrebujeme vlastniť niekoho, kto nám 
bude strážiť záhradu alebo spolunažívať a budovať 
si vzájomné puto s iným živým tvorom a obohatiť 
sa o odlišné vnímanie sveta a odlišnú komunikáciu 
založenú na nemých pohľadoch, pohyboch, pa-
choch… skrátka, reči tela.

Daniela Dzurňáková
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oznaMy

upozornenie na prerušenie  
distribúcie elektriny
Oznamujeme, že pre uvedené odberné miesta bude 
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác 
na zariadení nízkeho / vysokého napätia v termínoch:

1. 7. / 9.00 - 12.30 h
•	Astrová:	4		•	Harichovský chodník: 13, 15
•	Narcisová: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18

11. 7. / 9.30 – 17.00 h
•	Bernolákova:	1	až	19		•	J. Hollého:	1	až	18		•	Radlinského: 11

15. 7. / 7.00 - 18.00
17. 7. / 6.50 - 18.00
•	Brusník: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A, 8, 10, 11, 12, 19 a garáže
•	Drevárska: 2, 3, 4 A, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 34, 

280/4C, 281 a garáže
•	Markušovská cesta:	2,	8		•	Mlynská: 1, 3, 5, 7 a garáže

26. 7. / 7.30 - 13.30
•	Stojan: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 a garáže

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. 
Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej 
sústavy. Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti 
obnovená čo najskôr. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení 
prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

harMonograM odstávok  
tepelných zariadení eMkobel, a. s.,
Spišská Nová Ves v letnom období (júl 2019)
Názov tepelného 
zariadenia

Ulice Termín 
odstávky

Rázusova Rázusova; Ing. O. Kožucha; 
Banícka nepárne 17 - 27, 28; 
J. Hanulu nepárne 13 - 27

1. – 5. 7.

Západ 3 
Kolárska

Kolárska; Kamenárska; Tkáčska; 
Obchod Dymo

1. – 5. 7.

Západ 1 
Strojnícka

Kováčska; Strojnícka; 
Hutnícka nepárne 1 - 9; Zámočnícka; 
Hrnčiarska; zdr. stredisko, MŠ Strojnícka

8. – 12. 7.

Západ 2 
Duklianska

Duklianska 50, 52, 54, 56, 58; 
Hutnícka 8, 10, 12, 14; ZŠ Hutnícka

8. – 12. 7.

Mier 5 
Tr. 1. mája 20

Štúrovo nábrežie 10 - 14; 
P. Jilemnického nepárne 1 – 15; 
Trieda 1. mája párne 6 – 26; Krčméryho; 
MŠ Jimneckého; Pohostinstvo

15. – 19. 7.

Mier 6 
J. Wolkera 26

J. Wolkera párne 26 – 34; 
Trieda 1. mája nepárne 53 – 63; 
P. Jilemnického 4, 6, 17, 19, 21; 
Dom charitas Sv. Jozefa; ZŠ Z. Nejedlého

15. – 19. 7.

Hviezdoslavova Hviezdoslavova 1 – 4; Gorazdova; 
Levočská 9; Slovenská párne 2 – 12; 
Slovenská 18, 22, 24, 26, 28; 
Svätoplukova 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10; 
Rastislavova 5, 6; Kolárova 1, 2, 3; 
Koceľova; Polícia, MŠ Slovenská

22. – 26. 7.

TARČA 1 
Agátová

Agátová 1 - 11; Brezová 1 - 10; 
Javorová 1 - 15; CBA; zdr. stredisko

Termín bude  
spresnený 
v závislosti 

od nadväzujú‑ 
cich prác 

dodávateľov

Rozpis pohotovostných sLužieb LekáRní  
v Meste spišská nová ves

1. – 4. 7.
(pon – štv)

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 FIDA, 
Hviezdoslavova 460/27 T.: 053/441 29 66

5. 7. (pia) 7.00 ‑ 22.30 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

6. – 7. 7.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00 Lekáreň FIDA, 
Hviezdoslavova 460/27 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

8. – 12. 7.
(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 STAROSASKEJ, 
Starosaská 528/1 T.: 053/441 35 79

13. – 14. 7.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00 Lekáreň NA STAROSASKEJ, 
Starosaská 528/1 T.: 053/441 35 79

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

15. – 19. 7.
(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 PRI STANICI, 
Odborárov 568/47 T.: 053/429 86 93

20. – 21. 7.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00 Lekáreň PRI STANICI, 
Odborárov 568/47 T.: 053/429 86 93

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

22. – 26. 7.
(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 NA NÁMESTÍ, 
Letná 65/58 T.: 053/441 33 44

27. – 28. 7.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00 Lekáreň NA NÁMESTÍ, 
Letná 65/58 T.: 053/441 33 44

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

29. – 31. 7.
(pon – str)

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 Dr.MAX,  
Hviezdoslavova 469/24 T.: 0901 961 613
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relax, pozvánka

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júla na adresu redakcie s heslom 
„Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. DEŇ DETÍ, 2. VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD, 3. ŽIVé SOCHY

kríŽovka

Forišoviny
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šport, pozvánka, oznaM

správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves

letné kúpalisko T.: 053/416 63 53
Otváracia doba 9.00 - 19.00
V prípade zlého počasia bude letné kúpalisko zatvorené!

celodenné vstupné
Dospelí Deti

6 € 5 €

krytá plaváreň T.: 053/416 63 53
Otváracia doba 9.00 - 19.00

sauna a cerageM T.: 053/416 63 54
Sauna a Ceragem budú v mesiacoch júl a august zatvorené!

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 15 €/hod
14.00 - 22.00 30 €/hod

Podujatie nešportového charakteru 840 €/deň

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.

3. 7. streda 17.00 FK NOVES ‑ Rudňany, prípravné stretnutie dospelí
6. 7. sobota 11.00 FK NOVES ‑ Žilina B, prípravné stretnutie dospelí

13. 7. sobota 11.00 FK NOVES ‑ Ružomberok B, prípravné stretnutie 
dospelí

20. 7. sobota
9.00 Memoriál Alexandra Nagya vo futbale bývalých hráčov 

Spišská Nová Ves, Poprad, Nowy Sacz (Poľsko), Lipany
17.00 FK NOVES ‑ Vranov n/T., prípravné stretnutie dospelí

kolkáreň T.: 0907 428 935
Cenník prenájmu: 18 €/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

8. - 9. 7. pondelok - utorok Turnaj starších žiakov (TK SNV)
27. - 31. 7. sobota - streda Turnaj mládež (TC 92 Levoča)

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
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

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Zo č. 2, Spišská Nová Ves
srdečne vás pozývame na zájazdy vlakom, ktoré sa uskutočnia:

25. júla 2019 | TaTranská lomnica
Botanická záhrada * múzeum TANAPu * SKI múzeum  * Poprad – Tatranská 

galéria – jedinečná terakotová armáda z Číny

24. - 25. augusTa 2019 | BraTislava
2-dňový zájazd: Schloss Hof (Rakúsko) - barokový zámok, záhrady s labyrintom 

*  Bratislava - plavba loďou * Devín * Bratislavský Hrad

Bližšie info o odchode a pobyte začiatkom júla.

Prihlásiť sa môžete každú stredu od 9.00 do 11.00 h na Levočskej ul. 
alebo na tel. č.: 0911 545 512. Tešíme sa na vás.

POHOTOVOSTNé SLUŽBY
VODA A KÚRENIE
SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.:  
0905 215 732

KANALIZÁCIA – HAVARIJNÁ SLUŽBA
KANAL SERVIS, s. r. o.: 0914 153 003

PORUCHA NA VEREJNOM OSVETLENÍ
BRANTNER NOVA, s. r. o.: 0903 628 845, 
Ing. I. Starinský,  
ivan.starinsky@brantner.com

PLYNOVé ZARIADENIA:
nepárne týždne - 0905 534 800; 
párne týždne - 0905 241 080

TEPELNé HOSPODÁRSTVO MESTA
EMKOBEL, a. s., dispečing: 0917 949 656 
e-mail: tu@emkobel.sk

VÝŤAHY • VODA, ÚK • ELEKTRO
BYTOVé DRUŽSTVO  
dispečing: 053/416 65 04, mob. 0905 499 881

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
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večerný beh MestoM 2019
Hlavný organizátor mesto Spišská Nová Ves, odd.škol-
stva MsÚ v spolupráci s CVČ Adam, Slovenským Čer-
veným krížom (Územný spolok Spišská Nová Ves), Klu-
bom mladých Spišská Nová Ves, mladými cyklistami 
z oddielu Flaviol – bikeTeamSpiš, mestskou i štátnou 
políciou pripravili 29. ročník Večerného behu mestom 
Spišská Nová Ves, ktorý sa uskutočnil 31. mája 2019. 
Počasie sa tesne pred štartom umúdrilo. Búrkové mra-
ky zmizli, obloha sa rozjasnila a mohlo sa odštartovať. 
Štatistiky hovoria, že sa prihlásilo 646 bežcov. Realitou 
je 503 odštartovaných v 12 detských, žiackych a mlá-
dežníckych kategóriách. Od mini žiakov a žiačok; midi 
žiakov a  midi žiačok, ktorí bežali 700 metrov, až po 
dorastencov a dorastenky s dĺžkou trate 2 900 metrov. 
V kategórie dospelých čakali trate 10 150 m, 7 250 m, 
4 350 m, rekreačných 2 900 metrov.
Tí najlepší v jednotlivých kategóriách:
Mini žiaci: Peter Košalko
Mini žiačky: Táňa Demečková
Midi žiaci: Michal Vartovník
Midi žiačky: Zara Dziedzinová
Najmladší žiaci: Mathias Petruška
Najmladšie žiačky: Dária Macášová
Mladší žiaci: Nikolas Giňa
Mladšie žiačky: Lucia Rumančíková
Starší žiaci: Timotej Krupa
Staršie žiačky: Lenka Hrebeňárová
Dorastenci: Kristán Kampczyk
Dorastenky: Nora Jenčušová
Muži do 39 rokov: Marián Zimmermann, čas 00:33:33

Muži 40 – 49 rokov: Jozef Dubašák, čas 00:33:34
Muži 50 – 59 rokov: Anton Hudák, čas 00:27:12
Muži 60 a viac Milan Hrušovský, čas 00 30:20
Ženy do 39 rokov: Michaela Kucháriková, čas 00:17:01
Ženy 40 – 49 rokov: Erika Ondrijová, čas 00:18:35
Ženy 50 rokov a viac: Zlatka Semanová, čas: 00:19:26
V absolútnom poradí hlavných pretekov  
sa umiestnili bežci takto:
1. Mário Zimmermann
2. Jozef Dubašák

3. Kornel Biringer
V absolútnom poradí bežcov, ktorí reprezentovali okres 
Spišská Nová Ves boli tieto výsledky:
1. Vladimír Majerčák
2. Emil Henček
3. Tomáš Kamas

Viac výsledkov na https://www.sportsofttiming.sk/sk/
zavod/overview/3891

Š. Šimko

hokejové leto
Po úspešnom hokejovom ročníku 
2018/2019 hlavne zásluhou medailo-
vého zisku extraligových dorastencov 
sa vedenie HK Spišská Nová Ves pripra-
vuje na novú sezonu.
„30. mája 2019 HK SNV prihlásil všetky 
kategórie (od 3. ŠHT po 1. ligu seniorov) 
do majstrovských súťaží. V  priebehu 
nasledujúcich 2 týždňov budú prebie-
hať rokovania ohľadom financií, aby sa 
mohli všetky tieto majstrovské súťaže 
odohrať,“ informoval športovú verejnosť 
riaditeľ HK Spišská Nová Ves Peter Po-
tenga, ktorý o pár dní na sociálnej sieti 
pridal ďalšiu pozitívnu správu:
„Podarilo sa nám urobiť významný 
krok smerom vpred po podpise nové-
ho jednoročného kontraktu s  naším 
mladým talentovaným odchovancom 
Markom Ondovom. O  nášho 
hráča mali záujem takmer 
všetky prvoligové kluby, 
ale vďaka novému projektu 
Vyber si svojho hráča sme 
získali potrebné financie 
a  možnosť udržať náš per-
spektívny talent v HK SNV aj 
nasledujúcu sezónu. Veľká 
vďaka patrí investičnej spo-
ločnosti NLF INVEST, ktorá 
pokryje kompletné náklady 
spojené s  pôsobením hráča 
v  našom  klube v  nadchá-
dzajúcej sezóne od nákladov 

spojených s  hráčskou výstrojou až po 
samotnú mesačnú mzdu hráča. Nový 
projekt predstavíme širšej verejnosti už 
čoskoro. Vedenie hokejového klubu sa 
snaží rôznymi formami hľadať sponzo-
rov, ktorí podporia hokej v našom meste 
akýmkoľvek spôsobom a  tento projekt 
je toho dôkazom.“
To však ešte z dobrých hokejových správ 
nie je všetko. Vedenie hokejového klubu 
sa toto leto rozhodlo z dôvodu zvýšeného 
záujmu mladých hráčov o možnosť hrať 
za HK SNV, pre v zahraničí zaužívanú vec, 
u nás ešte nie veľmi známu, a to TRYOUT 
CAMP. Mladí hráči, ktorí majú záujem re-
prezentovať klub a mesto, tak majú mož-
nosť získať kontrakt a  posun v  kariére 
3. – 4. 8. 2019 v Spišskej Novej Vsi.

Jozef Petruška
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beh
Rudlovský šlapák (18. 5., okr. Vranov nad Topľou, 
9 km), M 40  – 49: 1.  Tomáš Kamas (TJ TATRAN 
SNV, 0:42:25); Pivovarsko‑hradná 7  tisícovka 
(26. 5., Veľký Šariš, 7 km), M 40 – 49: 2. Tomáš 
Kamas (TJ TATRAN SNV, 0:32:40); Večerný beh 
mesta SNV (31. 5., Spišská Nová Ves), M 40 – 49 
(10 150 m): 3.  Tomáš Kamas (TJ TATRAN SNV, 
0:35:40); M 50 – 59 (7 250 m): 3. Ján Macko (SPK 
Medveď, o. z. SNV, 0:27:34); M 60 (7 250 m): 1. Mi-
lan Hrušovský (SNV, 0:30:20), 2.  Miroslav Fuker 
(SNV, 0:31:20), 3. Peter Pavol (ASK SNV, 0:31:57); 
Beh v  Raji (1.  6., Stratená, 10 km), Ž 40  – 49: 
2.  Lenka Baronová (SNV, 0:45:46), M 50  – 59: 
3. Ján Macko (SPK Medveď, o. z. SNV, 0:39:09), M 
60: 2. Milan Hrušovský (STEZ SNV, 0:43:12); Sta-
rostovská desiatka (1. 6., Hôrka, 10 km), M 70: 
2. Ondrej Kozák (SNV, 0:51:54), 3. Jaroslav Tekély 
(Spišské Tomášovce, 0:53:43), Ž 50 – 59: 2. Zuza-
na Kartusková (SNV, 0:57:18); Šebešská pätnást-
ka (2.  6., Vyšná Šebastová, 15 km), M 40  – 49: 
2. Tomáš Kamas (TJ TATRAN SNV, 0:58:40), M 60: 
3.  Milan Hrušovský (STEZ SNV, 1:11:15); Beh na 
Chatu pri Zelenom plese (8. 6., Tatranské Matlia-
re, 7,7 km), M 60: 1. Miroslav Palička (KOB Čingov 
SNV, 0:51:08), Ž 60: 1.  Eva Berníková (ŠKP SNV, 
1:10:25); Beh Vyšnou Myšľou (9. 6. Vyšná Myšľa, 
6,9 km), M 40 – 49: 1. Tomáš Kamas (TJ TATRAN 
SNV, 0:26:06)

karate
Karate klub IGLOW Spišská Nová Ves sa umiestnil 
na celkovom 2. mieste na Majstrovstvách Slo-
venska v štýle GOJU RYU 9. 6. 2019 v Košiciach 
v  konkurencii 302 súťažiacich z  30-tich klubov 
z  celého Slovenska. Naši cvičenci získali celkom 
18 medailí, titul Majster Slovenska v štýle GOJU 
RYU získali: Juraj Černický, Jakub Černický, 
Zara Dziedzinová, Igor Hauser, Maroš Janov-
čík, Dominik Kešeľak, Monika Pekarčíková, 
Mathias Petruška a Zoja Zimnikovalová.

silový trojboj
Zlato z majstrovstiev Európy. V Čadci sa v dňoch 
24.  –  26.  mája 2019 konali Majstrovstvá Euró-
py v  silovom trojboji, v  drepe, v  tlaku na lavičke 
a  mŕtvom ťahu. Súťažilo sa podľa pravidiel XPC. 
Šampionátu sa zúčastnil aj Stanislav Jakubec zo 
Spišskej Novej Vsi, ktorý v  kategórii masters M3 
- 100 kg RAW, v  disciplíne tlak činky na lavičke, 
získal druhý titul majstra Európy.

atletika
9. 5. 2019 sa v Trnave konali Majstrovstvá Slo-
venska stredných škôl v  atletike. Matej Ba-
luch - 110 m prek. (91 cm): 1.  miesto (14,01 s) 
- osobný rekord; 200 m: 1.  miesto (21,96 s), 
Lukáš Koperdák - 3 000 m: 3. miesto (9:29,88) 
- osobný rekord, Bernard Legnavský - vrh guľou 
(5 kg): 3. miesto (13,83 m), Erik Revaj - 400 m: 
2.  miesto (51,22 s). Čerešničkou vydarených no 
upršaných majstrovstiev bola ešte štafeta 4 x 
100 m, ktorá v zložení Legnavský, Koperdák, Re-
vaj, Baluch skončila na 2. mieste.

V  úvodnom kole atletickej ligy 2019 v  Bratislave 
zviedli pekný súboj nádejní 18-roční prekážkari 
na 400 m a splnenie limitu SAZ (53,25) na júlové 
juniorské ME vo švédskom Borase vyšperkovali 
osobnými rekordmi. Za Sláviu TU Košice hosťujú-
ci Spišskonovovešťan Matej Baluch (tréner Ed-
mund Kováč) si posunul svoje maximum z 53,19 
na 52,76  sekundy. Ďalší limit splnil na pretekoch 
Olympic Hopes v Brne, kde zbehol 110 m prek. za 
14,12 s, čo je aj jeho nový osobný rekord. Ten po-
sunul aj na 200 m, a to 21,81 s.
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športového strelca
Lukáš Filip (2002), reprezentant SR, člen ŠSK Spišan 
v Spišskej Novej Vsi a študent SOŠ drevárskej v Spiš-
skej Novej Vsi, po úspechu na Majstrovstvách Sloven-
skej republiky v  dňoch 29.  –  31.  3.  2019 v  Brezne, 
v kategórii kadeti v disciplíne VzPi 60, kde získal titul 
majstra Slovenskej republiky, v  prvom kole extra-
ligy v Príbelciach vystrieľal nový slovenský rekord 

v disciplíne ŠtPi 3x20 kadeti s výsledkom 559 bodov, 
ktorý v druhom kole extraligy v Košiciach 8. 6. 2019 
znovu prekonal, a to výsledkom 570 bodov.

Lukášovi Filipovi k streleckým úspechom blahoželáme 
a do budúcnosti želáme veľa úspechov.

RF

Futbalisti na piatoM Mieste
Treťoligová sezóna v FK Spišská Nová Ves je už his-
tóriou. Súťažný ročník 2018/2019 zakončili Novoveš-
ťania prehrou 0 : 3 s Humenným a čakali na výsledky 
z ostatných víkendových dní, ako skončia v záverečnej 
tabuľke. Nakoniec to bolo konečné piate miesto.
„Po troch nevydarených majstrákoch sme sa chceli 
rozlúčiť s čo najlepším výsledkom. No nevyšlo to a, na-
ozaj, ťažko mi niečo k tomu povedať,“ stručne a jasne 
povedal po prehre a poslednom majstráku obranca No-
vovešťanom Karol Sedláček.
V  piatok večer jedno futba-
lové oko na Spiši plakalo, 
druhé sa smialo. Plač bol nad 
prehrou a  nemastným-nes-
laným výkonom. Radosť je 
z toho, že vôbec sa seniorský 
futbal v  Spišskej Novej Vsi 
v  sezóne 2018/2019 hral. 
Druhým veľkým pozitívom 
bolo zaradenie do zostavy 
dorastencov. Tréner Luboš 
Ontko dal obrovský priestor 
mladým hráčom. Vo väčšine 
majstrákov mladíci neskla-
mali a  ukázali, aký smerom 
sa má poberať futbal v klube.
„Robíme s  tými, ktorých 
máme. Príležitosť dostáva-
jú dorastenci, ktorí sa ešte 
musia vyhrať a  získavať 
skúsenosti. Treba zdôrazniť, 
že mladí chlapci nehrajú zle. 
Cesta je nastavená dobre, len 
musí byť trpezlivosť. Aj keď sa 

prehrá, netreba mladých hráčov zatracovať. Nech hrajú 
čo najviac, aby nemuseli chodiť po okolitých dedinách 
a ostali v Spišskej. To je pre nás dôležité,“ zdôraznila 
ikona futbalu v Spišskej Novej Vsi Karol Sedláček.
A ešte jedna dobrá správa z futbalu. Dorastenci si vy-
bojovali postup do vyššej súťaže a práve ich majstráky 
v novom súťažnom ročníku budú lákadlom pre fanúši-
kov futbalu na Spiši.

Jozef Petruška



www.spisskanovaves.eu 257/2019

šport

volejbal
Svoje Majstrovstvá SR odohrali staršie žiačky Volej-
balového klubu Spišská Nová Ves 17. – 19. 5. 2019 
v Žiline. Vyhrali jeden zápas a obsadili celkové 7. 
miesto. Majstrovstvá SR kadetiek organizovali 
Spišiaci a odohrali sa v dňoch 24. – 26. 5. 2019 
v  Športovej hale a  v  hale Hotelovej akadémie 
v Spišskej Novej Vsi. Spišiačky vyhrali jeden zápas 
a obsadili celkové 8. miesto.

judo
18. mája 2019 sa v Poprade konalo 2. kolo oblast-
nej ligy a  zároveň Majstrovstvá kraja v  judo, 
kde pretekári Džudo klubu Spišská Nová Ves do-
siahli tieto výsledky: V kategórii super mini: do 
20 kg Rodan Pramuka - 2. miesto; do 26 kg Vrat-
ko Pjontek - 3.  miesto; do 37 kg Maroš Blahut 
- 2. miesto a Adam Stanko 3. miesto. V kategórii 
mini žiakov a žiačok: do 24 kg Michal Zgodava 
- 1. miesto, do 27 kg Hugo Biganič - 3. miesto; 
do 34 kg Kristián Gardošík - 3. miesto; do 38 kg  
Filip Szabo - 2. miesto; do 50 kg Luo Wei Shan 
- 1. miesto a Michal Labáš - 3. miesto; do 42 kg 
Barbora Gurčíková - 1.  miesto. V  kategórii 
mladších žiakov a  žiačok: do 27 kg Luo Sha 
Jie - 1.  miesto; do 36 kg Karolína Mravčáková 
- 1.  miesto; do 50 kg Matej Fabiny - 3.  miesto; 
do 44 kg Sofia Gánovská - 1.  miesto, Zuzana 
Hamborová - 2.  miesto a  Sabina Cvengrošo-
vá - 3. miesto; do 42 kg Luo Wei Kai - 3. miesto. 
V kategórii starších žiakov a žiačok: do 66 kg 
Michal Hambor - 1. miesto; do 52 kg Rose Gre-
goire - 1. miesto. V kategórii dorastencov a do-
rasteniek: do 66 kg Andrej Šperňák - 2. miesto; 
do 63 kg Sára Špinerová - 2. miesto. V kategórii 
juniorov: do 100 kg Andrej Petruľák - 1. miesto.

1.  6.  2019 sa v  Športovej hale v  Bardejove ko-
nali Majstrovstvá Slovenská v  judo mladších 
a starších žiakov a žiačok, kde pretekári Džudo 
klubu Spišská Nová Ves dosiahli tieto výsledky: 
V kategórii mladších žiakov a žiačok: do 27 kg 
Luo Sha Jie - 3.  miesto; do 42 kg Luo Wei Jie 
- 3.  miesto; do 50 kg Matej Fabiny - 2.  miesto 
do 60 kg Oliver Olšavský - 3.  miesto; do 44 kg 
Zuzana Hamborová - 3. miesto; Sofia Gánovská 
- 2. miesto. V kategórii starších žiakov a žiačok: 
do 66 kg Michal Hambor - 3.  miesto; do 52 kg 
Rose Gregoire - 3. miesto.

úspešní plavci
7. – 9. júna 2019 sa konali v Štúrove letné Majstrov-
stvá SR v plávaní 11 – 12-ročných žiakov v 50 m ba-
zéne. Na pretekoch štartovali aj plavci Klubu plávania 
SNV v zložení Jakub Stanko, Nelka Habasová a Zoja 
Jendrálová. Najúspešnejší bol Jakub Stanko  – ZŠ 
Z.  Nejedlého, ktorý zvíťazil v  disciplínach 100 m 
a 200 m prsia, a získal tak dve zlaté medaily, ktoré 
mu odovzdala naša bývalá úspešná reprezentantka 
Martina Moravcová.
Najbližšie zabodujú spišskonovoveskí plavci na MSR 
13 - 14-ročných žiakov v Košiciach.

KP SN

juniorky šbk spišská nová ves 
vo Finálovej skupine o M sr
V  Košiciach sa počas troch dní od 24. do 26. mája 
2019 uskutočnil finálový turnaj v basketbale junioriek 
v  podobe play-off. Tohto turnaja sa zúčastnilo osem 
najlepších družstiev junioriek na Slovensku.
Poradie: 1. YA U 19 Košice, 2. YA U 17 Košice, 3. ŠKB 
Spišská Nová Ves, 4. BK Slovan Bratislava…
Majstrom Slovenska sa stali juniorky YA U 19 Košice. 
Bronzové medaily získali juniorky ŠBK Spišská 
Nová Ves.
Do najlepšej prvej päťky play‑off bola zaradená 
hráčka ŠKB Spišská Nová Ves Kamila Jarošová a do 
druhej päťky Anna Mária Babiková zo Spišskej Novej 
Vsi. Na foto ocenený kolektív junioriek ŠKP Spišská 
Nová Ves.
PaedDr. Dávid Demečko, PhD. (hlavný tréner SNV) 
po finálovom turnaji povedal: „Je to krásny výsledok 
pre juniorský basketbal dievčat zo Spišskej Novej Vsi. 
Pre juniorky je to historická medaila pre Spišskú Novú 
Ves, je to kategória, kde dievčatá plnia už funkciu 
prvej ligy basketbalu žien. Tento úspech neprichádzal 
ľahko, už v minulej sezóne sme boli blízko k finálovej 
účasti. V  tomto roku dali dievčatá do súťaže všetko, 
čo sa týkalo basketbalovej práce. Tento kolektív diev-
čat bojoval na dvoch frontoch, okrem troch hráčok 
z  juniorky, všetky ostatné hráčky boli kadetky. Pre 
kadetky to bolo náročné hrať zápasy za juniorky aj 
kadetky. Počas sezóny sme prešli dvoma až troma 

výkonnostnými krízami, ale s  pánom Antóniom da 
Cruzom a  atletickým trénerom pánom Zajacom sa 
nám to podarilo prekonať a  pripraviť dievčatá na 
vrchol sezóny. Mrzí nás, že sa nám nepodarilo v zá-
kladnej časti skončiť tabuľkovo vyššie, aby sme sa 
v play-off v semifinále nestretli s mužstvom YA U 19 
Košice. Naše konečné umiestnenie mohlo byť ešte 
lepšie. Dievčatá proti Trnave predviedli výborný vý-
kon a  podobne sa držali aj proti tohoročnému Maj-
strovi Slovenska YA U 19 Košice. Keby sme mali viac 
športového šťastia, mohli sme pripraviť pre fanúšikov 
basketbalu prekvapenie. Nepodarilo sa to, ale aj tak, 
naše dievčatá hrali perfektne. V boji o tretie miesto so 
Slovanom Bratislava sme dominovali od začiatku zá-
pasu a jasne sme išli za víťazstvom. Zahrali si všetky 
hráčky a na turnaji všetkých dvanásť dievčat bodova-
lo. Bolo to od nás pekné gesto a sme hrdí na dievčatá, 
čo pre náš klub a naše mesto dokázali uhrať. Je to 
pre nás veľký úspech a dôkaz, že sa u nás s mláde-
žou dobre pracuje. Verím, že náš úspech zarezonuje 
na školách a priláka k nám talentované dievčatá, aby 
sme dielo, ktoré sme začali, mohli nasmerovať tak, 
aby sme si pre Spišskú Novú Ves mohli vybojovať 
ženskú basketbalovú extraligu. Náš úspech je dobrou 
reklamou ďalšieho napredovania ženského basketba-
lu v Spišskej Novej Vsi.“

Ján Tomšík (foto archív)

Horný rad zľava: António da Cruz - tréner, Nina Mokrišová, Viktória Hrušovská, Ema Kleinová, Vladimíra Kačírová, 
Lenka Matúšová, Laura Fibišová, Kamila Jarošová, Veronika Kostelníková, Dávid Demečko - tréner
Dolný rad zľava: Emma Dulovičová, Anna Mária Babíková, Jana Lysová, Katarína Karaffová, Lívia Pokrievková

Jakub Stanko v strede

9. ročník 
MeMoriál 

alexandra nagya 
vo futbale bývalých hráčov za účasti  
NowySącz (Poľsko), Poprad, Lipany  

a Spišská Nová Ves

20. júla 2019 (sobota) 
od 9.00 h

Futbalový štadión Spišská Nová Ves
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poĎakovania a spoMienky

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás…
So zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za pre-
javy sústrasti a  kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 14. 5. 2019 s mojou 
manželkou a mamkou Editou ČUPÁKOVOU.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Evanjelickému cirkevnému úradu 
v SNV a Pohrebnej službe R. Findura.
S láskou a úctou manžel Viliam, syn Miloslav s manželkou Adria-
nou, vnúčatá Dáška a Miloško a ostatná smútiaca rodina.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš 
stále žiť.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom, kolegom a  známym, ktorí sa 
6. 6. 2019 prišli rozlúčiť s mojím milovaným synom, bratom, šva-
grom, ujom, priateľom a kolegom Marcelom ROZMUŠOM, ktorý 
nás náhle opustil vo veku 45 rokov.
Naše poďakovanie patrí aj ZPOZ pri MsÚ v SNV, Rím.-kat. farské-
mu úradu v SNV a Pohrebnej službe R. Findura.
smútiaca rodina
Odišiel si preč, nás to veľmi bolí. Naše srdcia pýtajú sa prečo, ešte 
chvíľu mal si ostať, uzrieť ďalšie leto.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a  kveti-
nové dary príbuzným, priateľom, susedom a  známym, ktorí sa 
7. 6. 2019 prišli rozlúčiť s naším drahým ockom, dedkom, starkým, 
svokrom, bratom, ujom Jánom HRUŠOVSKÝM.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme ZPOZ pri MsÚ, PhDr.  Mirkovi 
Semešovi, PhD. a Pohrebnej S. Badziková.
deti Mária, Jozef, Stanislav a Janka s rodinami
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetino-
vé dary všetkým priateľom, susedom a  známym, ktorí sa prišli 
23. 5. 2019 rozlúčiť s mojím manželom, otcom, dedkom, bratom, 
švagrom Jánom TIMKOM, ktorý nás navždy opustil vo veku ne-
dožitých 84 rokov.
S úctou a vďakou manželka Helena a synovia Jána a Zdeno s ro-
dinami.

To, že sa rana zahojí, je klam. V srdci ostáva bolesť, smútok a žiaľ.
21. 7. 2019 uplynie 40 rokov, kedy nás navždy opustila moja milo-
vaná dcéra a sestra Helenka TIMKOVÁ.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí si na ňu spomenuli a nezabudli, 
ďakujeme.
S  láskou a  úctou stále spomína mamka, bratia Ján a  Zdeno 
s rodinami.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo 
predtým. Odišiel si bez rozlúčky tíško a  navždy, zostal smútok 
a na duši jazvy. Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri 
plamienku sviečky s láskou spomínať. Aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.
12. 6. 2019 uplynú smutné 4 roky, čo si nás navždy opustil, môj 
milovaný manžel, otec Igor DUNKA.
S láskou spomíname.
manželka Zuzana, deti Dominika, Matúš, svokra a ostatná smú-
tiaca rodina

S  tichou spomienkou k  vášmu hrobu chodíme 
a  pri plamienku sviečky na vás spomíname.  
Aj keď nie ste medzi nami, v  našich srdciach  
zostávate s nami.
15. 6. 2019 sme si pripomenuli 3 roky, odkedy 
nás opustil náš otec, dedko a  pradedko Jozef 
MASAROVIČ a 24. 6. 2019 sme si pripomenuli 
rok od úmrtia našej mamky, babky a prababky 
Cecílie MASAROVIČOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a  nezabudli, 
venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S  láskou a  úctou spomínajú dcéry Jarmila  
a Katarína s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však 
smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S  bolesťou v  srdci sme si 20.  5.  2019 pripomenuli nedožitých 
70 rokov a 22. 6. 2019 tiež 2. výročie úmrtia mojej milovanej man-
želky, našej mamky, babky a prababky Boženy PECHOVEJ.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ju 
milovali.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Včera ráno moja frajárenka, uletěla jak tá holuběnka. Možná,  
že je někde za horama, možná je tam holuběnka sama. Však já si 
Tě holuběnko najdu, já vím, kde si já za Tebou zajdu.
25. 6. 2019 sme si pripomenuli rok, čo odišla do večného života 
moja manželka, mamka, babka Veronika SUSOVÁ.
My máme nádej a dôveru Ježiša, že sa s ňou stretneme.
S úctou a vďakou spomína rodina.
Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Aj keď už nie 
ste medzi nami, v našich srdciach žijete stále s nami.
29.  6.  2019 uplynulo 15 rokov od úmrtia našej mamky, babky, 
sestry Kataríny DZURINDOVEJ a  zároveň si 14. 7. 2019 pripo-
menieme 41 rokov od úmrtia nášho ocka, dedka, brata Štefana 
DZURINDU.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú vaše deti, vnúčatá a ostatná smú-
tiaca rodina.

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedo-
volí. Aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach 
žijete stále s nami.
26. 3. 2019 uplynulo 13 rokov, odkedy nás ná-
hle opustil syn, milovaný manžel, otec, brat, ujo 
a dedko Marián BEDNÁRIK a 8. 7. 2019 uplynie 
10 rokov, odkedy nás náhle opustil môj milova-
ný manžel, otec, svokor, ujo, dedko a pradedko 
Štefan BEDNÁRIK.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spo-
mienku.
S  láskou a úctou spomínajú matka a manželka 
Cecília, manželka Viera, dcéry Marianka s rodi-
nou, Martinka, synovia a bratia Štefan a Jaroslav 
s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná smú-
tiaca rodina.

Už päť rokov nepočuť Tvoj hlas. Prichádzaš ticho v spomienkach, 
napriek tomu si tu s nami stále.
2. 7. 2019 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil Ing. Vojtech KRÁL.
Venujte mu, prosíme, spolu s nami tichú spomienku.
S  láskou i  bolesťou spomína manželka Helena, dcéra Iveta, syn 
Vojtech, nevesta Dagmar a milovaní vnuci Ubko, Maťko a Majko.

Kyticu z lásky a zapálenú sviečku Ti na hrob chceme dať, za všetko 
krásne v živote Ti poďakovať a s láskou v srdci na Teba spomínať. 
Chýbaš nám, Martuška naša!
4. 7. 2019 uplynie 1. výročie, ako nás navždy opustila manželka, 
mamička, babička Marta SUĽOVSKÁ, rod. Ružbacká.
S úctou a vďakou spomínajú manžel, dcéra, synovia s rodinami.

Bolesťou unavený tíško si odišiel zanechajúc všetkých, ktorých si 
miloval. Za všetky trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán večnej milosti.
7. 7. 2019 uplynú 2 roky, kedy nás opustil náš manžel, otec, dedko 
a pradedko Ján HLINKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Mária, syn Miroslav s rodinou a dcéra Iveta s rodinou.
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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 Tvo-
je ústa zbohom dali. Už nepočuť po dome otcov a dedkov hlas,  
už viac nepríde medzi nás, nepohladí a nepovie - drahí moji, mal 
som vás všetkých veľmi rád.
So smútkom v srdci si 8. 7. 2019 pripomíname 1. smutné výro-
čie, kedy nás opustil milovaný manžel, drahý otec, dedko, svokor 
a brat Ján GONDA.
S  láskou a  úctou spomína manželka, deti s  rodinami a  ostatná 
rodina.
9. 7. 2019 si pripomenieme 15. výročie odvtedy, ako nás opustila 
naša najdrahšia Daniela SOMENTALOVÁ.
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých nás. Odiš-
la si navždy, túžila si žiť, ale, žiaľ, musela si nás opustiť.
S láskou na Teba stále spomíname.
dcéry s rodinami a súrodenci s rodinami

Neplačte, keď zapadá slnko, slzy by vám bránili vidieť hviezdy. 
V jednej z nich vám svietim na vašich cestách.
12.  7.  2019 uplynie rok, čo odišiel do večného života náš otec, 
manžel, dedko, brat Anton OLEKŠÁK.
Za modlitbu a tichú spomienku ďakujeme.
rodina

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás…
13. 7. 2019 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný 
otec, dedko, príbuzný a priateľ Ján KARKULA.
Spomíname na Teba s láskou a úctou.
deti Monika a Ľubomír s rodinami
Ďakujeme všetkým, ktorí si spomenú.

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všetkých a všetko, 
čo si rád mal. Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, no každý 
deň Ti patrí naša spomienka.
14. 7. 2019 si pripomenieme 10. výročie, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec a dedko František GARČÁR.
s láskou a úctou spomínajú manželka Marta, synovia Marcel, Ivan, 
dcéra Marta a ostatná smútiaca rodina
14.  7.  2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila Anna 
JOPPOVÁ.
S  úctou, láskou a  vďakou spomína manžel, deti Marcela, Peter 
a Lenka s rodinami.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Je ťažké podať ruku osudu. Pri kríži položiť kvet a zapáliť sviečku. 
Nad hrobom Tvojím bezmocne stáť a s vetrom sa rozprávať. Odišla 
si k anjelom za hviezdami. Mamička, chýbaš nám.
15.  7.  2019 uplynie 6 rokov, odkedy nás opustila naša mamka 
a babka Veronika ZOŠÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku 
a modlitbu.
S úctou a  láskou spomínajú dcéry Stanka a Marcela s Hansom, 
vnučky Lucka a Dominika a syn Michal s rodinou.
Tam niekde medzi hviezdami máme niekoho, na koho nikdy ne-
zabudneme.
17. 7. 2019 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustil môj syn a náš 
brat Marek KUCHÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S  láskou spomínajú mama, bratia Pavol a Miroslav s manželkou 
Zuzkou.
Odišiel si tíško, v srdci ostal smútok, na duši jazvy. Čas nevylieči 
všetky rany, iba nás učí žiť bez milovaných.
20.  7.  2019 si pripomenieme 20. výročie úmrtia nášho otca,  
dedka, pradedka Jána BABEJA.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
synovia Ján, Jiří a dcéry Mária a Anna s rodinami

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo 
predtým. Všade okolo chýba Tvoj hlas, mal si rád život, my Teba 
a Ty nás.
20. 7. 2019 si pripomenieme 2. výročie, keď nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec a syn Miroslav BURČÍK.
S úctou a láskou na neho nezabúdajú manželka Ľudmila, synovia 
Denis a Matúš a mama Mária.
20. 7. 2019 uplynie smutný rok, čo nás náhle opustil môj milovaný 
manžel Štefan ONDOV.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
Navždy ostaneš v našich srdciach.
manželka Mária, syn Ľudomil, dcéra Katarína s rodinami, vnúčatá 
Marko, Nelka, Sarinka a ostatná rodina

Utíchlo srdce, utíchol hlas, milovala si život a všetkých nás. Osud ti 
nedoprial dlhšie s nami byť, no v srdciach našich budeš stále žiť.
22. 7. 2019 si pripomenieme 1. smutné výročie, kedy nás navždy 
opustila milovaná manželka, mamka, babka, dcéra, sestra, švagri-
ná a svokra Marta MUCHOVÁ. 
Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S úctou manžel Milan a deti s rodinami.
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však 
smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
22. 7. 2019 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil milovaný manžel, 
dedko a pradedko Miloslav ADAMJÁK.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
S láskou, vďakou a úctou spomína vnučka Michaela s manželom 
Máriom, pravnúčatá Sophia, Timea a ostatná smútiaca rodina.

Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud 
vzal. Odišli ste nám všetkým, ktorí vás radi mali. 
Odišli ste bez toho, aby nám vaše ústa zbohom 
dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je 
bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabud-
núť nedovolí.
22.  7.  2019 uplynie rok, odkedy nás navždy 
opustili naši milovaní rodičia Mária a  Jozef  
ČECHOVÍ.
Tí, ktorí ste ich poznali a  mali radi, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomínajú synovia Jozef 
a Maroš s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako smutno je bez Teba. 
Keby sa dal vrátiť čas, pohladiť, počuť Tvoj hlas, stretnúť sa s Te-
bou zas.
24. 7. 2019 uplynie 5 rokov, čo nás nečakane opustil náš milovaný 
manžel, otecko a dedko Michal ZAKUCIA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
26. 7. 2019 si pripomíname deň, kedy nás navždy opustila naša 
milovaná Iveta ŠTEFÁNIKOVÁ.
Tvoje zlaté srdce, Ivetka, zostane navždy s nami. Bude nám žehnať 
na ceste, ktorou už 14 rokov kráčame sami.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej úsmev v spomienke…
My spomíname s láskou.

S veľkým smútkom sme 27. 6. spomínali na nedožitých 80 rokov 
nášho milovaného manžela, otca, starkého, brata a  príbuzného 
Ing.  Oldricha DRAŽILA a  opäť nás čaká bolestný deň, pretože 
28. 7. uplynie 7 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil.
Všetkým, ktorí si na nášho Olka spomenú, ďakujeme.
S  láskou a  vďakou spomínajú manželka Gabika, synovia Miloš 
a Tomáš s rodinami a ostatní smútiaci príbuzní.
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inzercia, oznaM, pozvánky

Svätojakubská púť
na Slovensku

2. – 15. 7. 2019
Košice – Staré Hory

STARÉ HORY

Viac informácií na: www.caritas.sk

Dovoľujeme si oznámiť občanom i návštevníkom mesta,
že od 1. 6. 2019 bola znovuotvorená Pošta Spišská Nová Ves 3

na Ul. Ing. O. Kožucha 6 v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.sk
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inzercia

BENESPORT 
KONÈ MEÍ

Po 23 rokoch KONÈÍME S VÝROBOU,
 VŠETKÝCH DRUHOV NOHAVÍC. 

Výpredaj sa uskutoèní na Spišských trhoch v dòoch
 od 18.7-21.7.2019

Tento VÝPREDAJ už prebieha v našej 
podnikovej predajni v Spišských Tomášovciach, 

areál PD kontakt: 0905 405 487
a na e-shope: www.benesport.sk

do

Z¼AVA
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drobná inzercia, inzercia

PrEDáM / PrENAJMEM
 � Predám 2-izb. byt, 55 m2, v OV, v obci Madunice, okres Hlohovec. TÚV - elektrický 

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

 � Prenajmem 2-izb. nezariadený byt v centre mesta. Volať po 17-tej hodine na tel. 
č.: 0902 540 823.

 � Predám 3-izb. byt so samostatnou garážou, v ohradenej bytovke na Ul. J. Hanulu 45 
v SNV (byt je voľný). T.: 0907 422 679.

 � Dám do prenájmu 4-izb. byt na sídl. Mier - II. posch. s  balkónom, prerobený. 
T.: 0908 993 711.

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

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

 � Predám rodinný dom na Nábrežnej ulici v  Smižanoch, na pozemku o  rozlohe 
1 256 m2. Dom má tri priestranné izby, jednu malú izbu, kuchyňu, dve chodby, kúpeľňu 
a komoru. Rodinný dom je čiastočne podpivničený a má pôjdový priestor. Dom je napo-
jený na všetky inžinierske siete. Zastavaná plocha rodinného domu je 138 m2. K domu 
patri aj garáž a dreváreň. V prípade záujmu ma môžete kontaktovať v pracovných dňoch 
v čase od 15.00 do 16.00 h na tel. č.: 0905 563 107.

 � Ponúkam na predaj dvojrodinný dom po čiastočnej rekonštrukcii, v lukratívnej časti 
na okraji SNV, za výhodných podmienok. Keď sa porovná a rozpočíta na 2 rodiny, t. j. 
2 x 3-izb. kompletný priestorový byt s rozlohou 108 m2 + 2 balkóny, 2 x garáž. Byty sú 
oddelené samostatným schodiskom, v porovnaní ceny 3-izb. bytu v bytovke, bez garáže, 
záhrady a súkromia – je to veľmi výhodná cena. Cena 145 000 €. T.: 0944 821 540.

 � Predám stavebný pozemok v lokalite Malé pole v smere na Novoveskú Hutu o roz-
lohe 1 000 m2, kde sú vybudované kompletné inžinierske siete. Cenu si dohodneme 
osobne. Kontakt: 0948 255 106.

 � Predáme pozemok 2 030 m2 na druhej strane potoka oproti Karpatskej ul. vo Fer-
čekovciach. Cena 25 €/m2. T.: 053 442 73 72 - večer.

 � Predám garáž pri židovskom cintoríne, podpivničený, bez elektriky, zväčšený. Cena 
dohodou. T.: 0907 144 700.

 � Dám do prenájmu nebytový priestor (20 m2) v rodinnom dome v Smižanoch na Ilia-
šovskej ulici. 180 €/mes. Info: janaslenkerova@gmail.com, T.: 0908 068 338 - po 17.00 h.

 � Predám záhradu 258 m2 v  lokalite Brusník. Domček, ovocné stromy, kríky, časť 
na pestovanie zeleniny, v  ZO rozvod vody, na pozemku parkovacie miesto pre auto 
s  prívesným vozíkom. Cena 9  850 € - v  prípade vážneho záujmu dohoda možná. 
T.: 0944 885 530.

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

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

 � Predáme záhradu s chatkou na Červenom jarku. T.: 0903 261 962.
 � Predám záhradku na Červenom jarku, murovaná chatka 16 m2, pivnica, kuchyňa, 

podkrovie, elektrika 220 a 380 V. T.: 0908 084 093.
 � Predám záhradu s chatkou v chovateľskej osade Ferčekovce, vo výmere 397 m2, 

elektrina, studňa, plynová prípojka. T.: 0915 544 842.
 � Predám VW Golf 6 variant 1.6 TDI Match. Rok výr. 2013, najazdené 156 000 km. 

Objem motora 1598 cm3, výkon 77 kW, 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, čiernej farby, vo veľmi dobrom stave s TOP 
výbavou: vyhrievané sedačky * parkovacie senzory * nezávislé kúrenie * ťažné zariade-
nie a i. KO, EK, STK. T.: 0910 488 878.

kúPIM / HĽADáM / PráCA
 � Ponúkam brigádu masérke. T.: 0904 325 343.
 � Kúpim garáž na sídlisku Tarča v blízkosti Javorovej, príp. Dubovej ul. T.: 0910 488 878.
 � Kúpim hrobové miesto na starom cintoríne. T.: 0903 348 904.
 � Kúpim 1-izb.byt s balkónom, aj v pôvodnom stave. Nie RK. T.: 0908 498 451.
 � Kúpim garáž pri židovskom cintoríne za rozumnú cenu. Elektrina / jama / pivnica nie 

sú priorita. Peniaze na ruku. T.: 0914 108 568.
 � Hľadám seriózneho, zodpovedného človeka s kladným vzťahom k zvieratám, ktorý 

sa mi postará o moje dve mačičky u mňa doma v Spišskej Novej Vsi. Finančná odmena 
dohodou. Viac na tel. č.: 0901 702 748.

 � Hľadám spoľahlivú opatrovateľku (v dôchodku). T.: 0949 848 224.
 � Prosím skúseného hydrogeológa - staršieho pána na posúdenie stavu spodnej vody 

pri autobusovej stanici. T.: 053/442 73 72 - večer.
 � Prosím voľnú krajčírku i amatérku, ktorá by mi ušila domáce oblečenie (zlý pohyb). 

T.: 053/442 73 72 - večer.
 � Prihlási sa súkromník, ktorý by mi vyviezol stavebný odpad? T.: 053/442 73 72 - 

večer.
 � Prihlási sa pani na pravidelnú údržbu záhradky? T.: 053/442 73 72 - večer.

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

 � MASéRKA MAŤA a jej kolektív ponúka * MASÁŽE V AREÁLI LETNéHO KÚPALIS-
KA v SNV * na objednávku aj na internáte Hotelovej akadémie. 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. Kvalita, 
rýchlosť práce a  spokojnosť zákazníka zaručená. T.:  0902 249 396 ‑ Peter Ila-
šenko.

 � 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  
altánkov, 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.

 � 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 pohotovo. Montáž 
a servis domácich vodární a čerpadiel. T.: 0951 211 430, elektro.vodar@gmail.com

 � 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.

 � 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.

 � 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.

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

 � ENERGETICKé OBRAZY * Petra – T.: 0950 717 055.
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DOVOLENKUJ 
NA

PORÁČ PARK RELAX NA KONCI SVETA 
VŠADE DOBRE ,DOMA NAJLEPŠIE!

SLOVENSKU!

WWW.PORACPARK.SK



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
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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


