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spišská nová ves sa opäť stane 
dejiskom svetového šampionátu

Viac na str. 3



2

inzercia

INFORMÁTOR – kultúrno ‑spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves • Evidenčné číslo: MK SR ‑ EV 3527/09 • ISSN 1339 – 049X • Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Mesto 
Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves. IČO: 00 329 614. Február 2020, 30. ročník. Redakčná rada: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Marcela Baluchová, Edita Gondová, Tomáš Rep‑
čiak, Miloslav Bdžoch, Ing. Iveta Machovská. Kontakt: e ‑mail: andrea.jancikova@mestosnv.sk, marcela.baluchova@mestosnv.sk, edita.gondova@mestosnv.sk, tomas.repciak@mestosnv.sk, t. 
č. 053/417 66 13, 417 66 27, 417 66 22. Redakčná uzávierka 15. deň v kalendárnom mesiaci. Náklad: 13 700 výtlačkov. Sadzba, graf. úprava: Ivan Sokolský. Výroba, grafika, tlač: PROGRUP 
SK, s. r. o. Redakcia nezodpovedá za obsah doručenej inzercie, vyhradzuje si právo doručené príspevky upraviť, skrátiť alebo aj neuverejniť. Nepredajné.

PONDELOK - PIATOK
15:00 - 22:00 HOD.

12:00 - 22:00 HOD.

PONDELOK - PIATOK 
11:00 - 22:00 HOD.

www.lagunareality.sk

Od ro
ku 2008

Aktuálna ponuka 
stavebných pozemkov

na rok 2020 
SNV a okolie



www.spisskanovaves.eu 3

spravodajstvo

2/2020

Majstrovstvá sveta v ľadovoM hokeji 
opäť v našoM Meste

Presne po troch rokoch sa 
do Spišskej Novej Vsi vráti 
svetový šampionát ‑ 2020 
IIHF Majstrovstvá sveta 
v  ľadovom hokeji hrá-
čov do 18 rokov, prvej 
divízie, skupiny A. Slová‑
ci sa o  návrat do elitnej 
kategórie pobijú s  Ka-
zachstanom, Nórskom, 
Dánskom, Francúzskom 
a  Japonskom. Vyraďova‑
cie súboje na tomto turnaji 
nebudú, hrá sa systémom 
každý s  každým a  jedine 
víťaz tabuľky si zabezpe‑

čí miestenku medzi svetovú elitu. Každý zápas preto 
bude rovnako dôležitý – aj ten úvodný, ktorý čaká našu 
„osemnástku“ na Veľkonočný pondelok proti krajine 
vychádzajúceho slnka.
Prezident SZĽH Miroslav Šatan zdôraznil, že Spišská 
Nová Ves uspela ako organizátor vzhľadom na svoje 
doterajšie organizačné skúsenosti, vlastnej aktivite 
i širokej podpore hokejových podujatí zo strany fanú‑
šikov. Riaditeľka organizačného výboru šampionátu 
Aneta Büdi oznámila, že lístky sa začnú predávať od 
10. februára a predpokladaná cena bude 12 €/deň, t. j. 

na 3 zápasy. Riaditeľ STEZ‑u Vladimír Hovaňák kon‑
štatoval, že náš zimný štadión čaká ešte maľovanie 
a drobné opravy, ako je výmena podlahoviny na strie‑
dačkách a v šatniach. „Naše mesto má takmer deväť
desiatročnú skúsenosť s hraním hokeja a som rád, že 
Slovenský zväz ľadového hokeja vybral práve Spišskú 
Novú Ves. Sme pripravení splniť technické požiadavky, 
požiadavky na ubytovanie aj bezpečnostné požiadavky 
na blížiaci sa šampionát,“ uviedol primátor Spišskej 
Novej Vsi Pavol Bečarik.
Slováci odohrajú svoje zápasy vždy o 19. hodine. Na 
Veľkonočný pondelok si zmerajú silu s  Japonskom 
a deň po tom s Nórskom. Vo štvrtok 16. apríla nastúpia 
proti Francúzsku, v  piatok proti Dánsku a  turnaj za‑
končia v nedeľu 19. apríla záverečným zápasom proti 
Kazachstanu. V týždni pred začiatkom šampionátu sa 
na Slovensku budú konať aj pre‑campy jednotlivých 
reprezentácií. Hokejisti budú ubytovaní v Spišskej No‑
vej Vsi, v Poprade a Levoči. V prípade podpory šampio‑
nátu KSK bude pre návštevníkov pripravená fanzóna 
s bohatým programom a výnimočne sa otvorí spišsko‑
novoveská ZOO už 1. apríla tohto roku.
Mesto Spišská Nová Ves je osvedčeným usporiadate‑
ľom športových podujatí celoslovenského i medziná‑
rodného charakteru. Domovom úspešných hokejových 
podujatí sme od roku 1987, kedy sa u nás uskutočnili 
zápasy Zimnej univerziády, dodnes pamätný je súboj 

Kanady a Sovietskeho zväzu. Významne sme sa zapí‑
sali do etablovania slovenskej hokejovej reprezentácie 
na jej najvyššie priečky, keď sme privítali Majstrovstvá 
sveta skupiny C v roku 1994. Bolo to 19. marca, kedy 
dal vtedy dvadsaťročný Miro Šatan tri góly v  zápase 
so Slovinskom. Početné návštevy a vďačná atmosféra 
na našom zimnom štadióne udivili nielen našich kon‑
kurentov v  extralige, ale aj účastníkov Majstrovstiev 
sveta osemnásťročných v roku 2017.
Rozpis zápasov
13. apríl 
pondelok

12.00 Francúzsko – Dánsko
15.30 Nórsko – Kazachstan
19.00 Japonsko – Slovensko

14. apríl 
utorok

12.00 Kazachstan – Francúzsko
15.30 Dánsko – Japonsko
19.00 Slovensko – Nórsko

16. apríl 
štvrtok

12.00 Japonsko – Nórsko
15.30 Kazachstan – Dánsko
19.00 Slovensko – Francúzsko

17. apríl 
piatok

12.00 Kazachstan – Japonsko
15.30 Nórsko – Francúzsko
19.00 Dánsko – Slovensko

19. apríl 
nedeľa

12.00 Francúzsko – Japonsko
15.30 Dánsko – Nórsko
19.00 Slovensko – Kazachstan

Zdroj: SZĽH
Spracoval: Tomáš Repčiak

Mestský podnik služieb zaMestnáva aj znevýhodnených
Mesto má nový podnik služieb. V tejto súvislosti sme položili niekoľko otázok riaditeľovi spol. MEPOS Tomášovi Hamráčkovi.

Koľko má v súčasnosti spoločnosť zamestnancov 
a akú má náplň?
Spoločnosť MEPOS SNV,  s.  r.  o., bola založená 
19.  6.  2019 za účelom zefektívnenia, optimalizácie 
a  zvýšenia pružnosti na zabezpečenie technických 
verejno‑prospešných služieb pre mesto Spišská Nová 
Ves. Štatút registrovaného sociálneho podniku nám 
bol priznaný 1.  9.  2019, čím sme získali možnosť 
čerpať mnohé finančné a  technické formy pomoci. 
Podnik má v  súčasnosti 21 zamestnancov, z  toho 
4  znevýhodnené osoby a  3 osoby so zdravotným 
postihnutím. Spolupodieľame sa na zabezpečení 
čistoty mesta a zimnej údržby chodníkov a na tech‑
nickom zabezpečení kultúrnych akcií. Zabezpečujeme 
aj správu a údržbu dopravného značenia a mestských 
objektov, ako detské ihriská a lavičky. Na jar začíname 
so starostlivosťou o verejnú zeleň.

Akým spôsobom mesto vďaka založeniu tohto 
podniku ušetrí prostriedky? Obmedzili ste rozsah 
doposiaľ dodávaných služieb, ktoré teraz nahradí, 
resp. bude dodávať Mepos?
Spoločnosť MEPOS SNV bude zabezpečovať služby, 
ktoré vykonávali externé spoločnosti, no v  rozsahu, 
v akom bude mesto reálne potrebovať. Mesto obme‑
dzilo dodávateľské zmluvy, ktoré nás viazali k odobe‑
raným množstvám. So spoločnosťou MEPOS SNV má 

mesto podpísané rámcové dohody, čiže zaplatí len 
toľko, koľko služieb skutočne bude potrebovať. Kon‑
kurenčnou výhodou je aj fakt, že ako sociálny podnik 
budeme služby fakturovať so zníženou sadzbou DPH 
10  %. Konkrétnym príkladom sú upratovacie služby. 
S  mestom Spišská Nová Ves sme podpísali dohody 
s cenami nižšími ako dáva mestu spoločnosť Brantner. 
Od mesta si prenajmeme priestory a  stroje, znížime 
náklady na prevádzku aj poistky. Všetok vytvorený zisk 
ostáva v mestskej firme a nejde do Rakúska. To zname‑
ná, že budeme môcť nakúpiť ďalšie stroje a zlepšovať 
služby. Zrušili sme stredisko údržby MsÚ, mesto nemu‑
sí platiť 10 zamestnancov počas celého roka, objed‑
ná si ich, len ak ich služby bude potrebovať. Mestský 
rozpočet nemusel byť v danej oblasti kvôli zvyšujúcim 
sa platom a inflácii navýšený, ale bol dokonca znížený.

Zima tradične otestuje schopnosť mesta postarať 
sa o stav komunikácií, ako nám v tomto smere po-
máha MEPOS?
MEPOS zabezpečuje pri snehových zrážkach čistenie 
chodníkov použitím 3 strojov a 19 zamestnancov. Ruč‑
ne čistíme v prvom rade všetky šikminy, lávky, prie‑
chody pre chodcov, autobusové zastávky, schodiská 
a následne dočisťujeme chodníky po strojnom čistení 
použitím motorových zametačov, posypových vozíkov 
alebo fréz.

Stále aktuálna je možnosť zamestnávať dôchod-
cov, ktorí by mohli pomôcť pri zveľaďovaní Spiš-
skej Novej Vsi. Aký je záujem obyvateľov – senio-
rov o prácu v MEPOS‑e?
Na základe zákona o sociálnej ekonomike dotuje štát 
sociálnemu podniku mzdu znevýhodneným, zraniteľ‑
ným osobám a  osobám so zdravotnými ťažkosťami. 
Nejedná sa len o dôchodcov, ale aj o dlhodobo neza‑
mestnaných, osoby s nižším vzdelaním, do 26 rokov, 
matky po materskej a  podobne. Ich presná definícia, 
výška a  trvanie pomoci sú určené v  zákone. Záujem 
o zamestnanie obyvateľov je značný, evidujeme už de‑
siatky žiadostí. Je tu zrejmý sociálny aspekt ‑ dávame 
prácu osobám, ktoré mali problém si ju nájsť. A na jar 
ich plánujeme prijať oveľa viac na starostlivosť o zeleň.

Aká je vízia rozvoja tohto podniku? Ako si mesto 
predstavuje jeho fungovanie?
Našou snahou je postupne rozšíriť predmet činností, 
aby sme boli schopní poskytnúť komplexnejší balík 
služieb pre rôznych objednávateľov. Zaviazali sme sa 
100  % zisku spoločnosti investovať späť do nákupu 
techniky, strojov. V  blízkej dobe má byť zverejnená 
výzva na podporu sociálnych podnikov, do ktorej sa 
plánujeme zapojiť. Do budúcna plánujeme zaviesť aj 
servisné poukážky, ktoré budú môcť využívať sociálne 
znevýhodnené fyzické osoby. Tomáš Repčiak

1. a 2. februára 
budú mať všetky deti základných škôl vstup do 

pavilónu aquaterra voľný. Podmienkou je ukázať 
vysvedčenie so samými jednotkami.
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y Banícky spolok Spiš zorganizoval 4. 12. v koncert‑

nej sieni Reduty tradičné Barborské slávnosti. 
Ako každý rok aj teraz boli spojené so slávnostným 
prijatím nových členov skokom cez kožu. Stali sa 
nimi primátor partnerského mesta Rzeszów Jozef 
Jadlowski, potomok šľachtického rodu Peter Ma‑
riássy a Pavel Tabaček.

Pracovníci CVČ pripravili 6. 12. pod záštitou primá‑
tora mesta Pavla Bečarika v Športovej hale zábav‑
né popoludnie pre veľkých aj malých pod názvom 
Detský Disneyland. Vyskúšať si tu mohli rôzne 
nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, trampo‑
líny a iné atrakcie. Pozdraviť ich prišiel aj Mikuláš, 
ktorý im doniesol sladkosti.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Sp. Novej 
Vsi v spolupráci s poslankyňou MsZ Alenou Pekar‑
číkovou pripravili 6. 12. v Hoteli Metropol mikuláš-
ske prekvapenie pre zdravotne hendikepované 
deti. Mikuláša potešili básničkami a  pesničkami 
a za odmenu dostali balíček sladkostí. Program so 
svojím vystúpením spestrila tanečná skupina Black 
ladies. Ďalej nechýbali spevácke vystúpenia detí, 
živé sochy či malí tanečníci.

Aj tento rok prebiehala 6. 12. v našom meste do‑
pravno‑preventívna akcia Mikuláš na cestách. 
V rámci nej príslušníci OR PZ v SNV spolu s deťmi 
zo ZŠ Nad Medzou kontrolovali u vodičov základné 
povinnosti. Podľa výsledku kontroly boli odmenení 
obrázkom Mikuláša alebo čerta.

Netradičný Mikuláš so sprievodom na motor-
kách zavítal 7.  12. ku deťom do Domu Charitas 
sv. Jozefa a do krízového centra Alžbetka v Sp. No‑
vej Vsi, rovnako tiež do resocializačného strediska 
v Žakovciach. Pomáhali mu aj 2 čerti a anjeli, ktorí 
deťom rozdali sladkosti a  oblečenie. Charitatívnu 
akciu zorganizoval spišskonovoveský Klub motor‑
károv Nordic eagles.

Okresná organizácia Únie žien Slovenska zo Sp. 
Novej Vsi zorganizovala 9.  12. v  koncertnej sieni 
Reduty 31. ročník predvianočného stretnutia rodín 
pod názvom Čaro Vianoc. V  programe nechýbali 
piesne, tance, obrady spojené s Vianocami v  tra‑
dičnej ľudovej tvorbe a novými tradíciami. Súčasťou 
bola aj výstava ručných prác členiek jednotlivých 
základných organizácií rozšírená o medovníky. No‑
vinkou bol stánok Spišskej knižnice s  vianočnou 
ponukou dobrej literatúry.

Vianočnú atmosféru priblížilo 13.  12. v  Dome 
kultúry Mier vystúpenie 5‑tich folklórnych skupín 
pod názvom Vianoce s folklórom. V programe sa 
predstavili Folklórny súbor Čačina a  Čačinare zo 
Sp. Novej Vsi, Krompašan z  Krompách, Levočan 
z Levoče a DFS Jadlovček z Margecian.

Pstruhy Slovenského raja počas Vianočného 
trhu 13. a 14. 12. pripravili v centre mesta akciu 
s cieľom dostať viac do povedomia otužovanie ako 
jednu z možností zdravého životného štýlu. V rámci 
nej každý nový otužilec, ktorý sa odvážil vojsť do 
pripravenej kade s ľadovou vodou, dostal za odme‑
nu živého pstruha.

Čakanie na blížiace sa vianočné sviatky spríjem‑
nilo 14. 12. v Materskom centre Dietka Zdobenie 
vianočného stromčeka. Počas akcie boli pre deti 
pripravené aj iné aktivity, ako napr. výroba vianoč‑
ného pozdravu či zdobenie domácich medovníkov, 
ktoré si mohli vziať domov. Zároveň sa varil aj det‑
ský domáci punč.

V závere roka Spišské divadlo uviedlo 14. 12. pre‑
miéru divadelnej hry Ivana Stodolu Marína Havra-
nová. Predstavenie v úprave a réžii riaditeľa divad‑
la Emila Spišáka sa radí medzi edukatívne a určené 
je predovšetkým pre stredoškolákov. Zároveň kla‑
sickú hru obohatil aj o interaktívne a multimediálne 
prvky.

predaj pozeMku
Mesto Spišská Nová Ves na základe ust. § 281 až 288 obchodného zákonníka týmto 
oznamuje, že mieni formou obchodnej verejnej súťaže predať pozemok parc. č. KN‑C 
8450 (TTP) s  výmerou 571 m2, určený na výstavbu rodinného domu v  kat. území 
Spišská Nová Ves v časti Novoveská Huta, za kúpnu cenu minimálne 12 000 €.

Lehota na doručenie návrhov kúpnych zmlúv na predaj uvedeného pozemku je do 13.00 h 
2. 3. 2020 výlučne do podateľne Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1, SNV.

Ostatné podmienky obchodnej verejnej súťaže sú uverejnené na úradnej tabuli mesta 
SNV situovanej pred Radnicou a na webovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu/
Majetok mesta/Aktuálna ponuka. Ing. Pavol Bečarik, primátor

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

inforMácie pre voličov
Vážení voliči, v roku 2014 nadobudla účinnosť sústava 
zákonov upravujúcich problematiku volieb a s ňou aj 
úlohy obcí pri príprave a priebehu volieb.
Jednou zo zmien je doručovanie oznámení o  čase 
a mieste konania volieb a zoznamu kandidátov, ktoré 
sa, na rozdiel od predchádzajúcich volieb, nedoručujú 
na mená voličov, ale jedno oznámenie a  jeden zo-
znam kandidátov do domácnosti.
V súvislosti s touto zmenou upozorňujeme voličov, že 
oprávnený volič je zapísaný v zozname voličov podľa 
miesta trvalého pobytu.
Táto skutočnosť sa vzťahuje aj na prípady, keď 
občan (volič) zmenil trvalý pobyt, avšak zmenu 
z akýchkoľvek dôvodov nemá uvedenú v občian-
skom preukaze. Preto v  prípadoch, keď sa volič 
dostaví do volebnej miestnosti s  občianskym  
preukazom a nebude zapísaný v zozname voličov, 
okrsková volebná komisia overí jeho trvalý pobyt 
a voliča usmerní, v ktorom volebnom okrsku je za-

písaný v zozname voličov, a kde sa nachádza jeho 
príslušná volebná miestnosť.
Občania (voliči), ktorým bol v meste Spišská Nová 
Ves zrušený trvalý pobyt podľa § 7 ods. 1 písm. d) 
až g) zákona č.  253/1998 Z. z. o  hlásení pobytu 
občanov Slovenskej republiky a  registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v  znení neskorších predpisov, 
a majú právo hlasovať, sú podľa evidencie obyva-
teľov zapísaní v zozname oprávnených voličov vo 
volebnom okrsku číslo 19.
Volebná miestnosť pre tento okrsok sa nachádza 
v  budove Hotelovej akadémie na Radničnom ná-
mestí 1 v Spišskej Novej Vsi.
Informácie o zapísaní do zoznamu oprávnených voli‑
čov vo volebných okrskoch v meste Spišská Nová Ves 
získa oprávnený volič na Mestskom úrade v Spišskej 
Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1 ‑ prízemie, č. dverí 
114; informácie o trvalom pobyte ‑ evidencia obyva‑
teľov č. dverí 118.

voľba poštou v sp. novej vsi
V blížiacich sa parlamentných voľbách bude prostredníctvom pošty voliť aj 611 občanov zo SNV.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa už 
nezadržateľne blížia. Predseda národnej rady určil ich 
deň konania na posledný februárový deň. Voliči s  tr‑
valým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí 
sa v  čase volieb zdržiavajú mimo jej územia, mohli 
do 10.  januára požiadať mestský úrad o  voľbu poš‑
tou. V Spišskej Novej Vsi túto možnosť využilo celkovo 
611  občanov, medzi ktorými prevažujú hlavne mladí 

ľudia. Väčšia časť z  nich tak bude voliť zo susednej 
Českej republiky. Ďalšiu časť tvoria občania, ktorí budú 
svoj hlas posielať z ostatných európskych krajín, ako 
napr. z Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Holandska či 
Veľkej Británie. Možnosť voliť poštou však využijú aj 
ľudia zo zámorských krajín, a to z Kanady, USA, ale aj 
Austrálie, Nového Zélandu, Číny, Indie či Peru.

Edita Gondová

oznáMenie o čase a Mieste konania 
volieb do národnej rady sr v roku 2020
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 21 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že voľby do Národnej 
rady Slovenskej republiky sa na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 
vykonajú v sobotu 29. februára 2020 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny. Miestom konania volieb do 
Národnej rady Slovenskej republiky vo volebných okrskoch v Spišskej Novej Vsi sú určené volebné 
miestnosti pre voličov podľa trvalého pobytu v Spišskej Novej Vsi takto:

Okrsok
č.

Volebná miestnosť,
SNV, ulica

Voliči s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi na uliciach

1. Hasičská zbrojnica
Hnilecká cesta 13

miestna časť Novoveská Huta ‑ Bronzová, Dúhová, Hnilecká cesta, Horská, 
Jasná, Kvetná, Lúčna, Medená, Novoveská cesta, Poľná, Rudná, Rybničná, 
Sadrovcová, Slnečná, Snežná, Stražanská, Tichá, Záhradná, Železná;

2. Penzión NEMO
Pohronská 2

Čergovská, Detvianska, Dunajská, Gemerská, Inovecká, Karpatská, Kysucká, 
Laborecká, Liptovská, Magurská, Muráňska, Nitrianska, Oravská, Pieninská, 
Podunajská, Pohronská, Považská, Predná Huta, Rajecká, Spišská, Šarišská, 
Tatranská, Trenčianska, Trnavská, Turčianska, Zemplínska;
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Múzeum Spiša si v minulom roku pripomenulo už 
30. výročie vzniku tradície vianočných kon-
certov v  Letohrádku Dardanely. V  tradícii po‑
kračovalo aj 14. a 15. 12., kedy sa konali jubilejné 
koncerty za účasti jej spoluzakladateľa Františka 
Balúna a  ďalších vzácnych umelcov. V  programe 
odzneli skladby majstrov európskej klasiky, via‑
nočné piesne, spevy a koledy.

V Dome slovensko‑poľského stretávania v Kežmarku 
sa 18. 12. uskutočnilo 4. zasadnutie Rady Združe-
nia Euroregiónu Tatry. V  jeho závere sa predseda 
Rady ZET Ján Ferenčák poďakoval v mene všetkých 
členov Petrovi Petkovi za dlhoročnú činnosť v Rade 
Združenia Euroregión Tatry za mesto Sp. Nová Ves 
a podieľanie sa na rozvoji Euroregiónu „Tatry“.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy prinie‑
sol nové hodnotenia škôl, ktoré odráža dosiahnuté 
výsledky na dlhšom časovom horizonte. V  rámci 
Košického kraja zo Sp. Novej Vsi najlepšie obstála 
Technická akadémia, ktorá sa medzi strednými 
odbornými školami umiestnila na 3. mieste.

Rada mládeže Košického samosprávneho kraja 
v minulom roku zorganizovala v poradí už 6. ročník 
série konferencií s  názvom Dotvorme svoj kraj. 
Tie sa konali v šiestich východoslovenských mes‑
tách, medzi ktorými bola 18. 12. aj Sp. Nová Ves. 
V spolupráci s miestnou samosprávou či miestny‑
mi organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže je 
snahou konferencií zvýšenie kvality práce s mláde‑
žou na úrovni samospráv.

Múzeum Spiša v decembri pripravilo v národopis‑
nej expozícii pre deti materských a základných škôl 
Vianočné tvorivé dielne. Prostredníctvom diva‑
delného predstavenia im priblížili vianočné zvyky 
a tradície. Zároveň im ukázali, ako sa pečú vianoč‑
né oblátky, ktoré tiež mohli ochutnať.

Speváci miešaného speváckeho zboru Chorus Ig‑
lovia vystúpili 21. 12. v koncertnej sieni Reduty na 
tradičnom vianočnom koncerte Tichá noc. Spolu 
s nimi sa predstavil pozvaný hosť miešaný spevác‑
ky zbor Petko Stainov z bulharského mesta Kazan‑
lak. Po krátkej pauze sa Chorus Iglovia predstavil 
6. 1. na Trojkráľovom koncerte v Levoči.

Sp. Nová Ves žila 21. 12. aj tancom. Tanečná sku‑
pina Denzz Industry tu už po tretíkrát zorganizovala 
súťaž Novejša battle.

Spišskonovoveský závod Embraco Slovakia sa 
aj v  minulom roku pred Vianocami rozhodol už 
po tretíkrát obdarovať Dom Charitas sv. Jozefa 
v Sp. Novej Vsi. Pre deti a matky v núdzovom bý‑
vaní venoval finančnú hotovosť vo výške 3 800 € 
a zároveň darčeky, na ktoré sa vyzbierali jeho za‑
mestnanci.

Primátor Sp. Novej Vsi Pavol Bečarik myslel po-
čas vianočných sviatkov aj na tých, ktorí nema‑
jú vlastný domov. Tak ako minulý rok ich spoločne 
s vedúcou oddelenia sociálnych vecí Júliou Jančuro‑
vou a poslancom mestského zastupiteľstva Addym 
Akramom navštívil v Dome humanity Nádej a ne‑
zabudol jeho obyvateľom doniesť chutnú kapustnicu 
a vianočné darčeky. Neskôr zavítal aj do tunajšieho 
domova dôchodcov, kde strávil 24. 12. sviatočné 
chvíle so seniormi, ktorí tu trávia jeseň života.

Divadlo teatrálnej skratky pripravilo 26. 12. už po 
dvanástykrát pred budovou Radnice tradičné bet‑
lehemské predstavenie Keď tá jasná hviezda.

V piatok 27. 12. podvečer dostali horskí záchraná‑
ri v Slovenskom raji žiadosť o pomoc od dvoch 
slovenských turistov vo veku 50 a 41 rokov. Tí zišli 
potme z chodníka na strmej Čertovej sihoti a po‑
kračovali ťažko schodným lesom až na miesto, 
odkiaľ to už nebolo možné. Pri sebe nemali žiadny 
svetelný zdroj. Záchranári ich našli aj s  využitím 
GPS súradníc a odprevadili do bezpečia.
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Lipová 13
Brezová 15, 16, 17, Brezová 32, Gaštanová, Kamenný obrázok, Topoľová, 
Vyšný Hámor;

4. ZŠ Lipová
Lipová 13

Brezová 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, Brezová 37, 38, 
Lipová;

5. Gymnázium
Javorová 16

Brezová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Dubová, Podskala, 
Tepličská cesta;

6. Gymnázium
Javorová 16

Agátová, Hájik, Javorová, Pod Tepličkou, Sadová;

7. SOŠ ekonomická
Stojan 1

A. Mickiewicza, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská 6 ‑ 8, J. Bottu, Kalinčiaka, 
M. Gorkého, Malá, Stojan, Za Hornádom;

8. SOŠ ekonomická
Stojan 1

Borodáčova, Borovského, F. Hečku, F. Urbánka, I. Stodolu, Kukučínova, Lesná, 
Obrancov mieru, Palárikova, Potočná, R. Jašíka, S. Tomášika, Tajovského, Tehelná;

9. ZŠ Komenského
Komenského 2

J. Wolkera 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, J. Wolkera 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
Komenského 2, Komenského 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

10. ZŠ Komenského
Komenského 2

J. Matušku, Komenského 1, 3, Štúrovo nábrežie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Štúrovo 
nábrežie 15, 16, 17, 18, 19, 20, Trieda 1. mája 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

11. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 26, 28, 30, 32, 34 a 41, J. Wolkera 33, 35, 37, 39, 
P. Jilemnického 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

12. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Bezručova, P. Jilemnického 4, 6, 21, Trieda 1. mája 2, 4, 6, 8, 10, 12,
Trieda 1. mája 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

13. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Krčméryho, Trieda 1. mája 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
Trieda 1. mája 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;

14. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 25, 27, 29, 31, Štúrovo nábrežie 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
Z. Nejedlého;

15. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

Hurbanova, J. Čajaka, J. Fándlyho, J. Kostru, J. Wolkera (rodinné domy 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), Jedľová, Letecká, Limbová, S. Chalupku, Slobody, 
Šestnástka, T. Vansovej, V. Nezvala, Za Šestnástkou, Záborského;

16. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

B. Němcovej, Duklianska 1 ‑ 49, Hviezdoslavova 16 ‑ 51, Chrapčiakova,
Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. Fabiniho, Krížová, Medza, Nábrežie Hornádu, 
Nad Medzou, Námestie SNP, Odborárov, Orlia, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, 
Slnečné nábrežie, Stará cesta, Starosaská, Vajanského;

17. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11

Brusník, Čsl. armády, Drevárska, Elektrárenská 1 ‑ 5,
Ing. O. Kožucha, J. Hanulu, Mlynská, Rázusova, Škultétyho;

18. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11

Banícka, Fraňa Kráľa, I. Krasku, Kasárenská ulica, Konrádova,
Námestie Iglovia, Rybárska, Zábojského, Zvonárska;

19. Hotelová akadémia
Radničné námestie 1

Radničné námestie a voliči s trvalým pobytom „Spišská Nová Ves“,
Zimná;

20. ZŠ Levočská
Levočská 11

J. C. Hronského, Jesenského, Kollárova (rodinné domy), Mišíkova, Mudroňova, 
Puškinova, Slovenská (rodinné domy 1 ‑ 57), Slovenská (bloky 2 ‑ 42), 
Svätoplukova, Tolstého, Železničná;

21. ZŠ Levočská
Levočská 11

Koceľova, Kollárova (bloky 1 ‑ 12), Letná, Markušovská cesta, Rastislavova, 
Štefánikovo námestie;

22. Technická akadémia
Hviezdoslavova 6

Gorazdova, Hviezdoslavova 1 ‑ 15, Levočská (rodinné domy),
Slovenská (bloky 44 ‑ 56);

23. Technická akadémia
Hviezdoslavova 6

Astrová, Bernolákova, Česká, Filinského cesta, Harichovský chodník, J. Hollého, 
J. I. Bajzu, Jána Jánskeho, Kmeťova, Kuzmányho, Ľaliová, Levočská (bloky 4 ‑ 22), 
Moravská, Narcisová, Nezábudková, Púpavová, Radlinského, Školská;

24. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Hutnícka;

25. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Duklianska 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75,
Hrnčiarska, Kováčska, Zámočnícka;

26. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Kamenárska, Stolárska, Strojnícka;

27. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Kolárska, Tkáčska.

Poučenie:
1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom.
2. Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.
3. V  osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden  z  hlasovacích lístkov bez 

ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z  hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu 
zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky 
a následne do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na odloženie 
nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý 
mu bude uložená pokuta 33 €.

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, SNV
 7. 2. Klub z technických príčin zatvorený
 14. 2. Pozývame vás na Fašiangový ples o 15.00 h 

v reštaurácii Paríž. Vstupné: 15 €. 
V cene prípitok, káva, zákusok, večera a hudba.

 21. 2. Pochovanie basy o 14.00 h v klube
 28. 2. Varenie a ochutnávka múčnych jedál
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Zoologická záhrada pravidelne počas prázdnin pri‑
pravuje pre deti ZOO krúžok. Výnimkou neboli ani 
tie vianočné, kedy prebiehal 27. 12. a 3. 1. v paviló‑
ne Aquaterra. Počas neho deti vyrábali kŕmidlá pre 
vtáčiky. Prostredníctvom náučnej hry Kúpili sme 
ZOO spoznali, ako fungujú zoologické záhrady a čo 
majú na práci ošetrovatelia.

Vyše 4  roky po tragickej nehode záchranárskeho 
vrtuľníka osadila Východoslovenská distribučná 
spoločnosť na elektrickom vedení vedúcom ponad 
rieku Hornád v Slovenskom raji signalizačné ba-
lóny. Pri nešťastí vtedy zahynuli 4 záchranári v dô‑
sledku toho, že sa stroj počas letu zamotal do drôtov.

Netradičný prípitok si užilo približne 60 potápa‑
čov na tunajšej krytej plavárni. Pod vodnou hladi-
nou sa rozlúčili so starým rokom a zároveň otvorili 
novú potápačskú sezónu.

Otužilci občianskeho združenia Pstruhy Sloven-
ského raja sa 31.  12. už po priatykrát stretli na 
Zelenej lávke, aby spoločne oslávili Silvester 
v studenej vode Hornádu.

Primátor mesta Pavol Bečarik 31. 12. navštívil tých, 
ktorí sa počas Silvestra starajú o našu bezpeč-
nosť ‑ policajtov z Obvodného oddelenia PZ v SNV, 
mestských policajtov a príslušníkov Hasičského a zá‑
chranného zboru v SNV. V novom roku 3. 1. navštívil 
aj oddelenie urgentného príjmu tunajšej nemocnice. 
Všetkým poďakoval, odovzdal im malé darčeky a za‑
želal všetko dobré do nadchádzajúceho roku.

V  súvislosti s  oslavami nového roka boli na 
urgentnom príjme Nemocnice Svet zdravia v  Sp. 
Novej Vsi ambulantne ošetrení traja pacienti 
s úrazmi. Popáleninu tváre a krku po manipulácii 
s pyrotechnikou utrpel 17‑ročný chlapec. Po páde 
si 18‑ročná žena pomliaždila rameno. Neznáma 
osoba zasiahla v  dave  33‑ročnú ženu nožom do 
driekovej oblasti.

Vedenie mesta aj tento rok pripravilo 1. 1. pre svojich 
obyvateľov pred Radnicou novoročný ohňostroj. 
V rámci programu vystúpila mužská spevácka sku‑
pina Čirčansky hovosy, a capella ProVocals a obča‑
nom sa prihovoril primátor mesta Pavol Bečarik.

Košický samosprávny kraj prináša od 1.  1. viac 
benefitov pre viacnásobných darcov krvi. Od 
nového roka tak môžu využiť po predložení potvr‑
dzujúceho dokladu napr. bezplatné ročné zápisné 
v knižniciach, bezplatný vstup na vybrané festivaly, 
zľavnené vstupné do krajských múzeí a galérií ale‑
bo divadelné predstavenia. Navyše držitelia Kňažo‑
vického medaily môžu bezplatne využiť 1 relaxačný 
balíček. Podrobnosti o benefitoch v kultúrnych or‑
ganizáciách sú zverejnené na webových stránkach 
KSK a budú priebežne aktualizované.

Záujemcovia sa 4. 1. učili na tunajšej plavárni potápať 
v rámci akcie Poznaj svet ticha. Skúšobné ponory 
prebiehali s potápačským výstrojom v doprovode in‑
štruktorov z Levoče a Sp. Novej Vsi a ich asistentov.

ZŠ Komenského pri príležitosti privítania nového 
kalendárneho roka pripravila 9. 1. stretnutie pe-
dagógov ‑ dôchodcov. V rámci programu si v Kine 
Mier pozreli veselé predstavenie, po ktorom nasle‑
dovalo občerstvenie v podobe novoročnej kapust‑
nice a zákuska.

Miešaný spevácky zbor Cantus Villa Nova pripravil 
9. 1. v koncertnej sieni Reduty pre všetkých priaz‑
nivcov zborového a  operného spevu Novoročný 
koncert PF 2020. Okrem spomínaného zboru sa na 
ňom predstavili hostia Alena Kropáčková, Marián 
Lukáč (Štátne divadlo Košice) a Júlia Grejtáková.

Dom kultúry Mier prešiel v  posledných rokoch 
rozsiahlou rekonštrukciou. Tá pokračuje moder-
nizáciou nácvikovej miestnosti a  šatne Folklór‑
neho súboru Čačina. V rámci jednotlivých prác sa 
pristúpilo k odhlučneniu sály a výmene palubovky.
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v našoM Meste
Na začiatku roka nastáva príležitosť poohliadnuť sa za tým predošlým. Počet obyvateľov 
v jednotlivých mestách sa pravidelne mení. V nasledujúcom článku preto prinášame informácie 
týkajúce sa demografického vývoja v našom meste.

V Spišskej Novej Vsi žilo k 31. 12. 2019 celkovo 35 982 
obyvateľov. V porovnaní s predošlým rokom ide o po‑
kles o 203 ľudí. Potešiteľný je fakt, že sa narodilo viac 
detí, ako bol zaznamenaný počet úmrtí. „V  minulom 
roku sa narodilo 365 detí. Z nich prevahu mali chlapci, 
keďže sa ich narodilo 192 a dievčat bolo 173,“ infor‑
movala Lýdia Kellnerová z evidencie obyvateľov.
Rodičia dávali svojim deťom v prípade chlapcov naj‑
častejšie mená Adam, Jakub, Tobias či Tomáš. V prí‑
pade dievčat dominovalo meno Ema, Emma, Olívia či 
Sára. Niektorí rodičia však siahli aj po netradičných 
menách. „Za minulý rok evidujeme aj niekoľko nezvy

čajných mien. V  prípade dievčat je to napríklad Am
ber, Bianka, Chantal Alexandra, Charlie, Selina, Zana. 
Chlapci dostali mená ako Eliot, Georgios Lucas, Harri
son, Ilia,“ doplnila ďalej L. Kellnerová.
V minulom roku bolo v Spišskej Novej Vsi zaznamena‑
ných 320 úmrtí. Do nášho mesta sa v uvedenom ob‑
dobí prisťahovalo 407 ľudí. Naopak, odsťahovalo sa 
646 obyvateľov. Svoje „áno“ si v uplynulom roku pove‑
dalo 275 párov, evidovaných je však aj 69 rozvodov.
Najstarším obyvateľom nášho mesta je 100‑ročný 
muž. Priemerný vek obyvateľov Spišskej Novej Vsi je 
41 rokov. Edita Gondová

v roku 2019 sa v našoM Meste 
narodilo 1 464 detí
V Nemocnici Svet zdravia Sp. Nová Ves sa prvý novo-
rodenec v roku 2020 narodil 1. januára o 2. hodine 
a 55. minúte. Je ním dievčatko Sára Alexandra, ktorá 
pri narodení vážila 3 120 g a merala 50 cm. Narodila 
sa mamičke Kristíne z Vyšného Slavkova. Okrem tohto 
pôrodu v prvý januárový deň zaznamenali ešte ďalšie 
dva.
Na narodenie prvého občana nášho mesta sme si 
v tomto roku museli trošku počkať, a to konkrétne do 
2. januára, kedy o 8.15 hod. prišlo na svet dievčatko 

Júlia. Pri narodení vážila 2 950 g a merala 49 cm. Už 
tradične ju prišiel na druhý deň navštíviť primátor mes‑
ta Pavol Bečarik, ktorý šťastnej mamičke zablahoželal 
a odovzdal jej kyticu, malý darček a finančnú hotovosť.
Spišskonovoveská pôrodnica patrí v  hodnotení ma‑
mičkami medzi najlepšie na Slovensku. Hodnotenie 
pripravuje Health Policy Institute v spolupráci s portá‑
lom www.rodinka.sk. Na jeho základe v minulom roku 
získala naša pôrodnica 1. miesto v rámci Košické-
ho kraja a bola druhou najlepšou na Slovensku.
Každoročne v nej pomôžu na svet stovkám detí. V mi‑
nulom roku tu zaznamenali rekord v počte pôrodov. 
„Rok 2019 bol pre nás rekordný. Na našom oddelení 
sa narodilo 1 464 detí, čo je o 133 detí viac ako v roku 
2018,“  informoval primár gynekologicko‑pôrodnícke‑
ho oddelenia v Nemocnici Svet zdravia MUDr. Štefan 
Novysedlák.
Z  uvedeného počtu detí bolo 787 chlapcov a  685 
dievčat. Narodilo sa tu aj 13 párov dvojičiek. „Cisár
skych rezov sme mali 255, čo predstavuje necelých 18 
percent. Najmladšia rodička mala 13 rokov, najstaršia 
44,“ doplnil MUDr. Š. Novysedlák. Edita Gondová

betleheMské svetlo
Plamienok Betlehemského svetla je pre mnohých ne‑
odmysliteľným symbolom Vianoc. Hoci jeho história 
siaha do 12. storočia k zapálenému mladému križia‑
kovi, ktorý priniesol plamienok z betlehemskej baziliky 
až do svojho rodného mesta Florencie, novodobá his‑
tória Betlehemského svetla sa píše od roku 1986 v Ra‑

kúsku. Rakúšania pred Vianocami poslali do Betlehe‑
mu lietadlom telesne postihnuté dieťa, ktoré v Bazilike 
Narodenia Pána odpálilo z večného svetla plamienok 
a prinieslo ho späť do Linzu. Odtiaľ ho rozdávali skau‑
ti po celom Rakúsku. Na Slovensku skauti rozdávajú 
Betlehemské svetlo 30 rokov ‑ od roku 1990.
Spišskonovoveskí skauti sa tiež podieľali na ceste 
Betlehemského svetla do našich domovov. Plamienok 
pokoja sa roznáša po celej krajine vlakovými spojmi. 
Tri posádky novoveských skautov prešli vlakmi spo‑
lu takmer 670 km a 60 zastávok a ďalší sa postarali 
o rozvoz Svetla po okolitých obciach, aby tak pomohli 
dostať symbol Vianoc do všetkých kútov Slovenska.
V  Spišskej Novej Vsi okrem toho, že priniesli svetlo 
primátorovi mesta, skauti strávili na Štedrý deň spo‑
lu 17 hodín na 7 miestach a navštívili aj nemocnicu 
či domov dôchodcov, aby sa plamienok pokoja dostal 
naozaj ku každému. Alžbeta Novotná
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psíky dostali nové zateplené búdky
V stredu 18. 12. 2019 sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie 20 ks zateplených búdok pre tunajšiu 
Stanicu pre odchyt túlavých zvierat a mestský útulok.

Vďaka pomoci viacerým zainteresovaným majú psíky 
bez domova v zime dôstojné podmienky na prežitie.
Na tomto projekte sa nezištne podieľali: študenti 
a  pedagógovia Strednej odbornej školy drevár-
skej v Spišskej Novej Vsi, ktorí vyrobili 20 kusov za‑
teplených búdok, drevo poskytli Lesy mesta Spišská 
Nová Ves a materiál na zateplenie štedrí podnikate‑
lia zo Spišskej Novej Vsi: spoloč. RIŠ a RIŠ a Alkon 
SV, s. r. o. „Dôkazom, že nezištnosť a pomoc sú ak
tuálne aj v našom meste, je tento fantastický projekt, 
na realizácii ktorého sa sponzorsky podieľalo viacero 
subjektov. Ďakujem vedeniu mesta, Lesom mesta SNV, 
pedagógom a  študentom tunajšej SOŠ drevárskej, 
a taktiež ďalším sponzorom, ktorí poskytli materiál po
trebný na zateplenie,“ uviedla Daniela Dzurňáková, 
zodpovedný pracovník SPOTZ a mestského útulku.
Stanica pre odchyt túlavých zvierat (SPOTZ) bola 
zriadená 1. 7. 1995 mestom Spišská Nová Ves. Hlavnou 
úlohou stanice je vykonávanie odchytu túlavých zvierat 
v katastrálnom území mesta, ak nie je možné toto zvie‑
ra zabezpečiť v súčinnosti s jeho majiteľom alebo inou 
zodpovednou osobou. SPOTZ má 2 časti: Karanténna 
stanica a Útulok pre zvieratá. Edita Gondová

ekologickejšie na cestách
Spišská Nová Ves sa snaží správať zodpovednejšie 
voči životnému prostrediu. Dôkazom je aj zakúpe-
nie nového elektromobilu Kia Soul EV AC Plati-
num 81,4 KW/l 11k, ktorý je využívaný pracovníkmi 
mestského úradu na výkon samosprávnych funkcií.
Na jeho zakúpenie sa mestu podarilo získať ešte 
v novembri minulého roka dotáciu vo výške 10‑tis. € 
z Environmentálneho fondu v rámci projektu Ekologic‑
kejšie na cestách v Sp. Novej Vsi. „Cieľom projektu je 
znižovanie zdrojov škodlivín na lokálnej úrovni a am
bícia mesta byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou 
pre súkromný sektor a  občanov,“ vysvetlila vedúca 
referátu rozvoja mesta Darina Paveleková.
Mesto projekt spolufinancovalo s celkovou sumou 
18 245 €. Celkové výdavky na nákup vozidla boli teda 
vo výške 28 245 €.
Vedenie nášho mesta má zároveň záujem vybudovať 
verejne prístupnú nabíjaciu stanicu pre elektro-
mobily. V tejto súvislosti ešte v minulom roku podalo 
žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci výzvy vyhláse‑
nej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. 
V súčasnosti prebieha hodnotiaci proces predložených 
žiadostí. V prípade jej schválenia bude nabíjacia sta‑

nica umiestnená v priestoroch za zadným traktom 
budovy Mestského úradu na Štefánikovom ná-
mestí 1 a parkoviskom pri Detskej poliklinike.
Prvá nabíjacia stanica pre elektromobily bola v našom 
meste zriadená ešte v roku 2015 pri hoteli Metropol. 
V súčasnosti sa nachádza na parkovisku hotela, kde je 
k dispozícii pre verejnosť za sumu 5 €. Hostia využíva‑
júci služby hotela majú nabíjanie zadarmo.

Edita Gondová

Medzinárodný 
deŇ 

turistických 
sprievodcov

21. fEbRUáR 2020
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
21. 2. 2020 (piatok)
Tematické sprevádzanie mestom SNV (zdar-
ma) so zameraním na meštianske znaky a erby na 
námestí, zraz účastníkov o 16.00 h pred Provinč‑
ným domom
Prehliadka výstavy Anna Matzová & ateliér 
Matz a spol. (zdarma) v čase 8.00 – 16.00 h
Kontakt: Múzeum Spiša, Letná 50
+421 53 442 37 57, lektorky@muzeumspisa.com,
www.muzeumspisa.com

Galéria umelcov Spiša
21. 2. 2020 v čase 9.00 – 13.00 h
EDU‑ART: Topky zo zbierky
Interaktívne hry s umením a kreatívnym skicárom 
Detský sprievodca výstavou TOP Akvizície 2017 – 
2018. Vstupné: 2,50 €/os.
Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS.
Kontakt: Galéria umelcov Spiša, Zimná 46
+421 53 417 46 21, +421 948 882 718,
sekretariat@gus.sk, www.gus.sk

Spoznajte históriu mesta pri výstupe na neogo-
tickú vežu Rímskokatolíckeho farského kosto-
la Nanebovzatia Panny Márie v SNV a vychutnajte 
si jedinečný výhľad na široké okolie.
21.  2.  2020 (piatok) ‑ komentované výstupy 
do veže zdarma o 11.00, 13.00, 15.00 h
Účasť je potrebné nahlásiť vopred.
Vstupenky je potrebné si vyzdvihnúť v  kancelárii 
TIC. Zraz účastníkov: v kancelárii TIC 5 min. pred 
termínom výstupu. Počet účastníkov obmedzený: 
min. 2 osoby, max. 20 osôb
Kontakt: Turistické informačné centrum,
Letná 49, +421 53 429 82 93, tic@mestosnv.sk, 
www.spisskanovaves.eu/tic

Správa Národného parku Slovenský raj pozýva na
návštevu náučného chodníka Smižianska 
Maša – Čingov s výkladom
Zraz 21. 2. a 22. 2. 2020 o 9.30 h na Smižianskej 
Maši.
Záujem potrebné nahlásiť vopred e‑mailom na 
slovraj@sopsr.sk alebo na tel.: 0903 298 221.
KONTAKT: Správa Národného parku Slovenský raj,
Štefánikovo námestie 11
+421 53 44 22 010, 0903 298 221,
www.npslovenskyraj.sopsr.sk

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, SNV
pozýva svojich členov na tieto aktivity:

5. 2. (streda) | Turistická vychádzka Šikľavá skala
Osobný vlak do Matejoviec nad Hornádom odchod 9.16 h

19. 2. (streda) | Turistická vychádzka 
Košiarny briežok - Lesnica - Čingov

Stretnutie o 9.00 h pri ZŠ na Z. Nejedlého ul.
27. 2. (štvrtok) 14.00 h | Hodnotiaca členská schôdza

v budove MEaBC (Multicentra), Nábrežie Hornádu 14. 
Na schôdzi môžete zaplatiť členské na rok 2020.

Aktivity sú pre členov MO JDS. Na turistické vychádzky ide každý účastník 
na svoju vlastnú zodpovednosť. Dbá na svoju bezpečnosť a správanie.
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Páchateľ 18.  12.  2019 v  čase okolo 15.45 hod. 
v  jednom z  obchodných centier v  SNV využil ne‑
pozornosť poškodenej M. K., ktorej bez použitia 
násilia ukradol z  kabelky peňaženku s  finančnou 
hotovosťou vo výške 143 € a ďalšími dokladmi. Vo 
veci bolo začaté trestné stíhanie za prečin krádeže.

Doposiaľ neznámy páchateľ nezisteným spôsobom 
a  predmetom poškodil sklenenú výplň predajní 
v SNV v období medzi 11. 12. 2019 od 20.00 hod. 
a 12.  12.  2019 do 9.00 hod. Vo veci bolo začaté 
trestné stíhanie pre prečin poškodzovanie cudzej 
veci. Poškodením sklenených výplní neznámy pá‑
chateľ spôsobil celkovú škodu vo výške 4 000 €. 
Vec realizujú policajti OO PZ SNV.

Poverený príslušník ODI OR PZ SNV začal trestné 
stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie M. V. zo spá‑
chania prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej 
látky. Menovaná 21. 12. 2019 v čase o 00.10 hod. 
viedla po predchádzajúcom požití alkoholických 
nápojov osobné motorové vozidlo po Duklianskej 
ul. v smere od centra mesta SNV. Pri prechádzaní 
železničného priecestia na križovatke ulíc Duklian‑
ska  – Radlinského sa plne nevenovala riadeniu 
motorového vozidla a zišla s ním vľavo mimo cestu 
na železničné koľajisko, po ktorom prešla niekoľ‑
ko metrov. Po príchode hliadky polície bola v čase 
o 00.19 hod. podrobená dychovej skúške s pozitív‑
nym výsledkom 1,15 mg/l alkoholu v dychu.

Poverený príslušník OO PZ SNV začal trestné stíha‑
nie pre prečin krádež. Doposiaľ neznámy páchateľ 
22. 12. 2019 v čase o 20.15 hod. na Elektrárenskej 
ul. na autobusovej zastávke odcudzil M. J. mobilný 
telefón, ktorý menovaný držal v  pravej ruke. Po‑
škodenému spôsobil krádežou celkovú škodu vo 
výške 200 €.

Poverený príslušník OO PZ SNV 27. 12. 2019 vznie‑
sol obvinenie M. L. za prečin podvod. Menovaný 
mal v byte na Rastislavovej ul. na základe ústnej 
dohody urobiť v izbách novú omietku a vymaľovať 
celý byt. Poškodená L. Š. mu 12. 8. 2019 cez inter‑
net banking zo svojho účtu zaslala zálohu 500 €, 
ktorá mala slúžiť na zakúpenie materiálu. Aj na‑
priek výzvam však byt nezrekonštruoval. Pre L. Š. 
spôsobil škodu vo výške 500 €.

Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV 27.  12.  2019 za‑
čal trestné stíhanie pre zločin lúpež. Páchateľ 
27. 12. 2019 v čase okolo 9.20 hod. na Kováčskej 
ul. pristúpil k  poškodenej A. P., ktorej po pred‑
chádzajúcom súboji odcudzil ruksak. Uvedeným 
konaním spôsobil škodu na odcudzenom ruksaku 
vo výške 7,35 €, zranenie poškodenej nespôsobil.

Poverený príslušník OO PZ SNV začal trestné stíha‑
nie vo veci prečinu nedovolená výroba omamných 
a  psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, 
ich držanie a obchodovanie s nimi spáchaného for‑
mou spolupáchateľstva, ku ktorému došlo v presne 
nezistenej dobe až do zastavenia hliadkou pohoto‑
vostnej motorizovanej jednotky KR PZ v Košiciach 
7.  1.  2020 na Štefánikovom námestí. V  osobnom 
motorovom vozidle mali páchatelia pri sebe neo‑
právnene pre vlastnú potrebu bielu drvičku na su‑
šinu, fajku a plastovú guľôčku s troma igelitovými 
vrecúškami s presne nezisteným množstvom zele‑
nej sušenej rastliny.
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Problémom seniorov, hendikepovaných osôb, ako aj 
iných skupín obyvateľstva je strach z osamelosti a hlav‑
ne strach z  toho, že v  prípade nepriaznivej sociálnej, 
bezpečnostnej či zdravotnej situácie sa nebudú môcť 
dovolať akejkoľvek pomoci. Táto situácia je stiesňujúca 
hlavne pre konkrétneho občana, ale aj pre jeho rodin‑
ných príslušníkov, ktorí mu z objektívnych dôvodov ne‑
vedia zabezpečovať každodennú pomoc a dohľad.
Mesto Spišská Nová Ves prostredníctvom referátu roz‑
voja mesta v spolupráci s oddelením sociálnych vecí 
MsÚ a mestskou políciou vypracovalo projekt zamera‑
ný na seniorov a hendikepovaných občanov s názvom 
SOS náramok  – pomoc na dosah pre seniorov 
v SNV financovaný Radou vlády Slovenskej republiky 
pre prevenciu kriminality.
Projekt bol schválený a realizuje sa od novembra 2019. 
V rámci neho ide o zakúpenie dvoch typov zariadení na 
zalarmovanie pomoci v  prípade akejkoľvek núdze pre 
sedemnástich seniorov. Prvé zariadenie pozostáva zo 
stanice (núdzový poplachový telefónny systém – NOVO), 
ktorá bude pripojená cez GSM a ktorá bude mať navole‑
né telefónne čísla na príbuzných, a náramku s tlačidlom. 
Predvolené čísla sa budú v  prípade alarmu postupne 
vytáčať prostredníctvom jednoduchého stlačenia SOS 
tlačidla na náramku, ktoré budú mať seniori na rukách. 
Náramok s SOS tlačidlom je ľahký a vodeodolný.
Ďalším zariadením, ktoré bude dodané v rámci projekto‑
vého balíčka, bude detektor pádu FALL, čo je vodeodolné 
a mechanicky odolné bezdrôtové tlačidlo so vstavaným 
detektorom pádu, ktoré sa môže nosiť na ruke alebo na 
krku. Pri automatickej detekcii pádu zariadenie začne 
telefonovať na naprogramované telefónne čísla. Čísla 
vytáča až kým sa na niektoré z nich nedovolá.

Seniori, ktorí dostanú zariadenia, boli vy‑
beraní v spolupráci s oddelením sociálnych vecí MsÚ 
na základe žiadosti o  poskytovanie sociálnej služby, 
monitorovanie a  signalizáciu potreby pomoci, ktorú 
mesto poskytuje už od minulého roku. Prvých 7 kusov 
SOS náramkov bolo odovzdaných v júli 2019. V súčas‑
nosti bude mesto disponovať 24 kusmi zariadenia.
Záujemcov mesto vyberá podľa nasledovných kritérií:
•	vek nad 60 rokov,
•	osamelý občan žijúci v  osamelej domácnosti, bez‑

detný alebo žijúci v rodinách, kde sociálna situácia 
nedovoľuje zabezpečiť intenzívny dohľad nad zdra‑
votným stavom seniora,

•	nepriaznivý zdravotný stav,
•	fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
V rámci uvedeného projektu mesto zafinancovalo 
aj zakúpenie defibrilátora, ktorý bude využívaný 
mestskou políciou na prípadnú intervenciu v teré-
ne počas výkonu ich služby.
Ide o zariadenie AED HeartSine PAD 500P s KPR navi‑
gáciou, ktorá hlasovo a vizuálne hodnotí účinnosť vy‑
konávanej KPR resuscitácie a záchrancu vedie svojimi 
pokynmi na správne vykonanie srdcovej masáže.
Mesto tiež zafinancovalo zakúpenie 85 ks tzv.  ná-
ramkov záchrany, t.  j., farebne odlíšených silikóno‑
vých náramkov na označenie a  rýchlu identifikáciu 
zdravotného problému seniora v  prípade urgentných 
stavov (modrý – vysoký krvný tlak, zelený – cukrovka, 
žltý – alergia a biely – epilepsia).
Projekt bol finančne podporený Radou vlády SR pre 
prevenciu kriminality.

Ing. Darina Paveleková, 
ved. referátu rozvoja mesta, MsÚ

už 100 rokov 
je stále Medzi naMi
Najstarší občan nášho mesta Michal Vajnagi sa narodil pred 100 rok‑
mi 26. januára v  Nedevli Zakarpatská oblasť v  Tačevskom regióne 
v Sovietskom zväze. Ako mladý muž sa v júni 1940 dostavil na odvod 
k nástupu na vojenskú základnú službu k maďarskej armáde, čo rázne 
odmietol. A tak 12. júna 1940 ešte s dvoma kamarátmi ilegálne odišli 
cez Karpatské Poloniny do ZSSR na územie bývalého Poľska, ktoré bolo 
obsadené Červenou armádou. Za ilegálny prechod hraníc ZSSR musel 
pracovať 3 roky v pracovných táboroch. Po rôznych peripetiách a pre‑
miestňovaní v jednotlivých lágroch, dostalo sa mu pracovať aj vo vojen‑
ských lágroch. Koncom apríla 1944 naše jednotky boli premiestnené 
do priestoru Černovec, kde sa robila reorganizácia. Tam bol vybratý do 
dôstojníckej ruskej školy. Začiatkom mája 1944 odišiel do Riazanské‑
ho pechotného učilišťa Vorošilova. V  septembri 1944 ukončil učilište 
a bol menovaný do prvej dôstojníckej hodnosti ako podporučík a hneď 
odišiel na front do Duklianskeho priesmyku. Tam bol zaradený ako 
veliteľ čaty PTK 45 mm. Po onemocnení veliteľa roty bol poverený pre‑
vzatím jeho funkcie.
Postupným oslobodzovaním nášho územia na Dukle sa stal príslušníkom prvého Československého armádneho 
zboru, ku ktorému nastúpil v decembri 1942 k prvej brigáde v Buzuluku. Tiež bojoval pri Kyjeve na Západnej 
Ukrajine až po Liptovský Mikuláš, kde bol zranený. V rokoch 1947 až 1948 sa zúčastnil bojov proti Banderov‑
com. Po oslobodení sa stal vojakom z povolania, kde slúžil a vykonával funkciu politického pracovníka v Technic‑
kom učilišti v Liptovskom Mikuláši.
Ako vojak z povolania slúžil aj u iných bojových útvarov vo vtedajšej ČSSR a nakoniec skončil ako administratívny 
pracovník na Okresnej vojenskej správe v Spišskej Novej Vsi, odkiaľ odišiel na zaslúžený dôchodok. Za svoju 
odbojovú činnosť v 2. svetovej vojne bol mnohokrát vyznamenaný ruskými a sovietskymi medailami a celým 
radom československých a slovenských vyznamenaní, z ktorých si najviac cení ruské a sovietske vyznamenania 
a Československý válečný kříž I. Spolu mu bolo udelených 24 vojenských medailí a morálnych ocenení.
Pri príležitosti 100. narodenín dostal od Ústrednej rady Zväzu vojakov SR Pamätnú hviezdu SR a od Ústrednej rady 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov SR medailu Za vernosť. Ján Dulaj
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Hliadka MsP riešila 2. 12. 2019 v čase medzi 8.00 – 
20.00 hod. na uliciach mesta SNV zistený priestu‑
pok, ktorého sa dopustil H. Š. Menovaný parkoval 
na mieste vyhradenom pre osoby ZŤP, pričom sa 
nejednalo o osobu, pre ktorú bolo miesto vyhrade‑
né. Priestupok bol vyriešený v kompetencii MsP.

Hliadka MsP 3. 12. 2019 o 18.30 hod. na základe 
tel. oznamu našla na Ul. J. Wolkera ležať na chod‑
níku muža, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Osoba 
mala poranenú hlavu v  tvárovej oblasti a  nebola 
schopná samostatnej chôdze. Hladka zistila, že sa 
jedná o  H. J. Dala muža do stabilizovanej polohy 
a z dôvodu ochrany jeho zdravia a bezpečnosti bola 
na miesto privolaná sanitka RZP, personál ktorej 
muža previezol na odborné lekárske ošetrenie do 
NsP v Sp. Novej Vsi.

Hliadka MsP riešila 11.  12.  2019 o  6.55 hod. na 
Ul. Ing.  O. Kožucha priestupok proti verejnému 
poriadku, ktorého sa dopustil G. S. Menovaný 
nemal psa na vôdzke počas prechádzky na verej‑
nom priestranstve. Na mieste zjednaná náprava. 
Priestupok riešený v kompetencii MsP.

Hliadka MsP riešila 12. 12. 2019 o 21.25 hod. na 
Sládkovičovej ul. zistené priestupky, ktorých sa 
dopustil B. P. Menovaný porušil zákaz fajčenia na 
zastávkach a  krytých nástupištiach vnútroštátnej 
osobnej dopravy. Priestupok bol riešený v kompe‑
tencii MsP.

Hliadke MsP 12. 12. 2019 o 11.45 hod. na Českej 
ul. odovzdala pani peňaženku, doklady a finančnú 
hotovosť 555 €, ktoré našla na chodníku. Lustrá‑
ciou sa zistilo, že sa jedná o  poškodeného P.  L. 
Menovaný sa po vyrozumení dostavil na útvar MsP, 
kde si predmetné veci prebral.

Na základe telefonického oznámenia občana riešila 
hliadka MsP 14. 12. 2019 o 23.45 hod. na Tkáčskej 
ul. zistený priestupok proti verejnému poriadku, 
ktorého sa dopustil S. A. Menovaný rušil nočný 
pokoj hlasnou reprodukovanou hudbou a  krikom. 
Náprava bola zjednaná na mieste, priestupok bol 
riešený v kompetencii MsP.

8. 1. 2020 bol nájdený na Štúr. nábr. neďaleko 
OC Lidl zväzok 3 ks kľúčov s el. čipom modrej 
farby od vchod. dverí na šnúre s logom HK SNV.  
IC 27/2020

7. 1. 2020 bol na útvare MsP odovzdaný nález 
mobilný telefón zn. XIAOMI nájdený na Sväto-
plukovej ul. v SNV. IC 22/2020

4.  1.  2020 o  9.10 h priniesol nálezca mobilný 
telefón zn.  HUAWEI modrej farby v  béžovom 
púzdre, ktorý našiel v Čiky Bare v Smižanoch 
na Nábrežnej ul. IC 8/2020

30. 12. 2019 o 12.50 h priniesla nálezkyňa mo-
bilný telefón zn.  NOKIA, ktorý našla v  mest-
skom parku pri veľkom kostole od Zimnej ul. 
IC 1586/2019

22. 12. 2019 bol nájdený kľúč od motorového 
vozidla zn. Volkswagen na sídl. Mier, Štúrovo 
nábrežie. IC 1557/2019

22. 12. 2019 o 15.00 h bol v mestskom parku 
pri fontáne nájdený zväzok štyroch kľúčov na 
sivej šnúre s  bielym ornamentom prevesený 
cez operadlo lavičky. IC 1559/2019

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.

straty a nálezy
MESTSKá POLÍciA v SNv
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obuchvald – najobľúbenejší 
pivovar slovenska
V  celoslovenskej ankete portálu opive.sk, kde priaz‑
nivci zlatého moku hlasovali o najobľúbenejší pivovar 
Slovenska, vyhrali Spišskonovovešťania. Minipivovar 
Buchvald získal v ankete 28,2 % hlasov pred druhým 
Piešťanským pivovarom ŽiWell (22,9 % hlasov) a tre‑
tím Pivovarom Stupavar (15,1  % hlasov). Hlavného 
sládka pivovaru Petra Novotného sme sa opýtali na 
tajomstvo úspechu.

V Spišskej Novej Vsi sa historicky varilo pivo, do-
konca verzia s medom. Ale pamätníci si spomínajú 
iba na niektoré občasné pokusy o vlastné spišské 
pivo. Tradičnou spišskou značkou bol nie veľmi 
obľúbený Tatran. Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa 
začali venovať práve pivu?
Ten príbeh je dosť dlhý, pokúsim sa ho skrátiť. V prvom 
rade pivá z veľkých pivovarov alebo, ak chcete europi‑
vá, sa už nedali piť, tá kvalita šla rapídne dole a u su‑
sedov v Čechách už bol obrovský boom minipivovarov. 
Bolo to v období okolo roku 2010 kedy som s mojím 
švagrom Števom začal práve tieto pivká skúšať. Boli 
sme, samozrejme, v  Prahe, Brne a  ja som začal byť 
nadšený, že je to presne tá lahodná horká chuť, ktorú 
si pamätám. Postupne som už začal vyhľadávať a piť 
pivá len z týchto minipivovarov a začal som mať taký 
malý sen o svojom maličkom pivovare. V  tom období 
patrilo stredisko Poráčpark pod spoločnosť, kde som 
pôsobil a  bolo v  tom čase po celkovej rekonštrukcii, 
minipivovar doslova zapadol do nového konceptu. Za‑
čiatkom roku 2012 teda padlo rozhodnutie o výstavbe 

minipivovaru. V marci 2013 som uvaril prvú várku piva 
Buchvald. Zo začiatku som mal myšlienku, že pivovar 
bude len ako moje hobby, preto neboli ani plány s jeho 
zväčšením a mal byť len ako reštauračný minipivovar. 
No hobby ma tak nadchlo, že som sa pivovaru chcel ve‑
novať profesionálne, tak padlo rozhodnutie o presunutí 
výroby a výstavbe nového pivovaru na Podskale. Celú 
technológiu sme presťahovali a doplnili ju novou. Takže 
áno, už sme spišský pivovar, ale v rodnom liste máme 
a stále budeme mať napísané miesto vzniku a prvot‑
ného pôsobenia v krásnom prostredí Poráčskej doliny.

Ako každý sládok, aj vy máte špeciálne finty a po-
stupy, ako navariť správne pivo. Aký typ piva je 
Buchvald a čo je dôležité dodržať pri jeho výrobe?
Pivo Buchvald je spodne kvasené pivo, teda pivo, ktoré 
po uvarení a prekvasení musí dlho odpočívať, teda ľu‑
dovo povedané ležať pri nízkej teplote. Preto je aj tento 
typ piva označený ako ležiak. Náš ležiak takto dokvá‑
ša, teda leží pri teplote okolo 1 stupňa až 3 mesiace. 
Dôležité je  stále dodržiavať presný postup, používať 
len tie najkvalitnejšie suroviny a  dodržiavať potreb‑
né doby pri varení, kvasení a  následne ležaní pivka. 
Samozrejme, u nás je ešte dôležité, že nepoužívame 
akúkoľvek stabilizáciu piva. Teda pivo nepasterizuje‑
me, ale ani nefiltrujeme, nepridávame doň žiadne sta‑
bilizátory. Naše pivo je teda čerstvé, zdravé a bohaté 
na vitamíny. Pretože je taktiež bez pridania cukru, ná‑
hražiek, extraktov a nie je umelo sýtené kysličníkom, 
nespôsobuje bolesti hlavy či pálenie záhy. Naopak, je 
bohaté na vitamíny, minerály, živé kultúry, teda zbyt‑
kové kvasnice a protistresové látky.

V nedávnej celoslovenskej internetovej ankete ste 
uspeli, takže popularita Buchvaldu je neodškriepi-
teľná. Aké ambície má výroba tohto piva a aké sú 
vaše méty?
Už pri založení spoločnosti som nahlas vyslovil myš‑
lienku, že zo značky Buchvald chcem urobiť top regio‑
nálnu potravinu. Víťazstvo v  tejto ankete je len malý 
krôčik, ktorý ale jasne potvrdzuje túto ambíciu, ktorá 
sa pomaly, ale iste, začína napĺňať.
Ďakujeme za rozhovor. Tomáš Repčiak

v laborartóriu pribudnú  
ďalšie atrakcie
Na rok 2020 pripravujú novinky aj v netradičnej galérii, 
ktorú vyhľadávajú najmä rodiny s deťmi. V LaborAR‑
Tóriu v budove COOP Jednoty na Elektrárenskej 1 sa 
môžu preniesť do sveta zväčšenín, živočíchov a vecí, 

medzi ktorými sa aj basketbalisti cítia nepatrní. Na 
novinky sme sa opýtali jedného z  protagonistov La‑
borARTória.
„Prvého mravca, ktorého sme mali v  našom Labor
ARTóriu, sme predali nadšencovi z Južnej Kórey. Mal 
o neho veľký záujem a nedal sa odhovoriť. Odniesol si 
ho priamo z prezentácie, na ktorej sme mravca mali, 
naložil ho na loď do kontajnera a odviezol ho na druhý 
koniec sveta. Teraz máme nového červeného mravca, 
lienku a  do konca januára sa u  nás objaví aj včela. 
Rozširujeme počet exponátov, ktoré ozvláštňujú našu 
výnimočnú galériu a,  podľa pozitívnej odozvy, sa to 
návštevníkom nášho regiónu skutočne páči. Dúfame, 
že budeme po celý rok zaujímať pozornosť domáce
ho publika, ale aj návštevníkov nášho mesta,“ uviedol 
Peter Piroch, jeden z tvorcov atrakcie v centre mesta.

Tomáš Repčiak
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deŇ prevencie
V  rámci Európskeho týždňa proti drogám sa v Zák-
ladnej škole Z. Nejedlého konal 21.  11.  2019 Deň 
prevencie. Žiaci 2. stupňa si pripomenuli dôležitosť 
zdravého stravovania. Z rôznych druhov ovocia a zele‑
niny vytvorili na pohľad pútavé a chuťovým pohárikom 
lahodiace misy. K zdravému životnému štýlu patrí aj 
šport, preto jednu hodinu strávili pri pohybových ak‑
tivitách v telocvični. O tom, aké problémy spôsobuje 
šikana a  kyberšikana, sa dozvedeli z  krátkych videí 
a vzájomných rozhovorov. Závislosti od drog dali spo‑
ločnú stopku v  skupinovej práci pri tvorbe plagátov 
s protidrogovou tematikou.

dobré srdiečka
Žiaci zo ZŠ na Levočskej ulici dokázali, že majú otvo‑
rené oči a vnímavé srdiečka. Celá škola sa zapojila do 
charitatívneho projektu Kilo na pomoc pre rodiny 
v núdzi a spoločne sa žiakom podarilo vyzbierať množ‑
stvo trvanlivých potravín a drogérie, ktoré putovali ľu‑
ďom, ktorí túto pomoc potrebujú. Na podnet tretiačky 
Emmky Dzurendovej sa jej spolužiaci s veľkou chuťou 
zapojili do mestského projektu Koľko lásky sa zmestí 
do škatule od topánok. Drobnými vianočnými dar‑
čekmi potešili babičky a deduškov v domove dôchod‑
cov. Tretiaci sa rozhodli vykonať i ďalší dobrý skutok: 
zhromaždili finančný dar, ktorý venovali Útulku šťast-
ný psík v Matejovciach nad Hornádom. Títo žiaci svo‑
jimi dobrými činmi naplnili význam slov „čaro Vianoc“.

deŇ otvorených dverí 
pre žiakov zš s nadaníM
Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním našli 
svoj domov na ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, v roku 2003. 
Okrem osobitého spôsobu vzdelávania a ich špecific‑
kej výchovy, ktorá prihliada na charakteristické črty 
ich osobnosti, rozvíjajú ich talent i rozmanitými inšpi‑
račnými činnosťami a akciami. Aj v predchádzajúcich 
mesiacoch sa žiaci uvedenej školy zúčastnili viace‑
rých podujatí. Tí mladší mali možnosť absolvovať 
3‑dňové logické sústredenie na Sigorde pri Prešove. 
Ôsmak Viliam Kubičár reprezentoval našu školu na 
prehliadke vedeckých prác Amavet klubu, keď 
postúpil z  krajského kola do celoslovenského fi-
nále v  Bratislave. Všetci žiaci v  triedach s  intelek‑
tovým nadaním mali možnosť vyskúšať si anglickú 
interaktívnu prednášku z  rôznych oblastí ľudského 
života v  tzv.  sférickom kine. Ukážky zo spôsobu 
vzdelávania a výsledkov práce terajších prvákov 
budete môcť vidieť aj vy, ak sa zúčastnite Dňa 
otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 4.  2.  2020 
o  16.00  h, na ktorý všetkých záujemcov spomedzi 
budúcich prvákov srdečne pozývame.

stretnutie partnerov 
k duálneMu vzdelávaniu  
na soš ekonoMickej
Na Strednej odbornej škole ekonomickej sa 5. decem‑
bra 2019 konalo stretnutie k  duálnemu vzdelávaniu 
za účasti rodičov, žiakov, zástupcu duál pointu Koši‑
ce a zástupcov partnerských firiem K_CORP, s. r. o., 
Spišská Nová Ves, TRIPLUS SK, s. r. o., Spišská Nová 
Ves a 247.sk,  s.  r.  o., Košice. Rodičia a  žiaci získali 
cenné informácie o výhodách, priebehu a zabezpeče‑
ní duálneho vzdelávania u  jednotlivých zamestnáva‑
teľov. SOŠ ekonomická vstúpila do systému duálneho 
vzdelávania od 1. 9. 2019. Študenti začnú navšte-
vovať svoje nové pôsobiská v rámci duálneho vzde‑
lávania od 1. 2. 2020. Jeden deň v týždni, v pondelok, 
bude prebiehať 6‑hodinové praktické vyučovanie 
priamo u zamestnávateľa, kde budú žiaci vykonávať 
jednotlivé činnosti pod vedením svojho inštruktora.

lipáčikovia a digitálne 
technológie
Moderná doba umožňuje zaradiť do klasického vyučo‑
vania aj netradičné formy a metódy výučby. Sú oboha‑
tením výchovno‑vzdelávacieho predmetu a pre žiakov 
príjemným a zaujímavým spôsobom získavania nových 
vedomostí. Novembrový projektový deň v ZŠ na Li-
povej ulici bol venovaný digitálnemu vzdelávaniu. Pre 
žiakov I. stupňa boli pripravené fyzikálne a chemické 
pokusy, netradičné poznávanie prírodnín a nahliadli aj 
do tajov programovania. Starší Lipáčikovia dostali prí‑
ležitosť spoznávať využívanie digitálnych technológií 
na letisku v Poprade, v kežmarskej tlačiarni či v Steel 
parku v Košiciach. Veľkým zážitkom bola tiež prehliad‑
ka expozícií v Múzeu letectva v Košiciach.

úspechy zuš
Učitelia ZUŠ sa pravidelne so žiakmi zúčastňujú rôz‑
nych workshopov a  seminárov, na ktorých sa vzde‑
lávajú a  spolupracujú s  renomovanými odborníkmi 
v  danej oblasti. Odborného Flautového seminára 
v  Nitre sa so svojimi žiakmi zúčastnila Mgr.  Denisa 
Kotradyová,  DiS.art. a  Festivalu pantomímy v  Lip-
tovskom Mikuláši PAN 2019 Eva Kopperová, DiS.art. 
Prvý súťažný úspech zaznamenala tanečná skupina 
Dance Sapiens, ktorá na celoslovenskej tanečnej 
súťaži s názvom „Tanec v  srdci“ v Košiciach získala 
2. miesto. Žiakov pripravila Klaudia Čikkelová, DiS.art.

gyMnáziuM školská pracuje na 
dvoch projektoch erasMus+
Školský rok plný zaujímavých aktivít čaká študentov 
Gymnázia na Školskej ulici. Vďaka dvom dvojroč‑
ným projektom Erasmus+: Social Media To Promote 
Education Besides Fun a  Old Places  – New Spa-

ces sa študenti i učitelia budú učiť bezpečne využívať 
sociálne siete ako pomôcku na vyučovaní. Vďaka ná‑
učnému chodníku v školskej záhrade budú meniť ne‑
povšimnuté miesta na inovatívne edukatívne priestory.

Prvé stretnutie pedagógov sa konalo 25. – 30.  no‑
vembra 2019 v tureckej Antalyi a na gymnáziu priví‑
tajú partnerov projektu už v  júni 2020. Pedagógovia 
aj študenti navštívia Francúzsko, Taliansko, Česko, 
Turecko, Litvu a Lotyšsko, aby spoznali nielen kultúru 
a  tradície týchto krajín, ale aby vytvorili priateľstvá 
medzi národmi.

za poznaníM európy
Na konci roka 2019 sa študenti Gymnázia na Javo-
rovej ulici č. 16 už tradične vybrali za poznávaním 
Európy. Študenti nižších ročníkov osemročného 
štúdia navštívili rakúsku Viedeň. Najskôr si ter-
ciáni prešli finančné centrum v  Erste Financial Life 
Park (FLIP), kde sa naučili, ako rozumne hospodáriť 
s peniazmi. Neskôr navštívili Viedeň aj ďalší mladší 
osemročiaci, ktorí si, okrem iného, prezreli krásne 
vyzdobené predvianočné mesto. Cestou späť sa za‑
stavili v Kittsee – mestečku na hraniciach, kde sídli 
čokoládovňa. V poznávaní za históriou Európy pokra‑
čovali aj študenti sexty a  septimy, ktorí navštívili 
koncentračný tábor v  Auschwitz  – Birkenau. Starší 
bilingvalisti navštívili britský Londýn.

úspechy žiakov strednej 
odbornej školy
Žiačky SOŠ odboru kaderník a  kozmetik sa 
3. 10. 2019 zúčastnili v priestoroch Incheby celoslo‑
venskej kadernícko‑vizážistickej súťaže Zlaté nožni-
ce. Školu reprezentovali v pánskom strihu ‑ Monika 
Sakmárová, v dámskom strihu ‑ Dominika Hlaváčo-
vá a v kozmeticko‑vizážistickej súťaži Petra Veličko-
vá, ktorá získala 1. miesto.

Na Majstrovstvách SR s názvom Koruna kreativity 
24.  10.  2019 školu reprezentovali žiačky: Kamila 
Šterbáková ‑ v  kategórii fúkaná získala 2. miesto, 
Monika Sakmárová v  kategórii pánsky strih a  sty‑
ling obsadila 4. miesto, v kategórii make‑up súťažili 
Petra Veličková ‑ 4. miesto a  Monika Gurčíková 
‑ 3. miesto. Všetky súťažiace postúpili na Open Euro‑
pean Championship 2020.

Petra Veličková a Monika Gurčíková uspeli aj v me‑
dzinárodnej súťaži v tímoch Glamour Kouzlo krásy, 
konanej v ČR v Sušiciach, kde získali 2. miesto a po‑
stup na medzinárodné majstrovstvá v Bratislave.

Dávid Olejník a Filip Maurer, žiaci odboru murár, sa 
zúčastnili semifinálového kola súťaže v odborných zruč‑
nostiach Mladý remeselník 2019/2020, kde získali 
1. miesto a postup do celoštátneho finálového kola.

Jazyková škola Javorová 16, SNV
pozýva širokú verejnosť na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
17. februára 2020 od 16.00 do 18.00 h

•	prezentácia	japonskej	kultúry
•	ukážka	vyučovania	v	kurzoch

Vyskúšajte si svoju jazykovú úroveň v online 
teste na www.jssnv.sk. Do našich kurzov sa 

môžete prihlásiť aj od februára 2020.
NOVINKA! Slovenčina pre cudzincov, 

kurz otvárame v marci 2020.

Kontakt: 0905 727 558, 0917 801 457 
js@jssnv.sk * ww.jssnv.sk

Stredná odborná 
škola drevárska, 
Filinského 7, SNV

usporiada 10. 2. 2020 (pondelok) o 14.30 h

KONZULTÁCIE
k príprave na talentové prijímacie skúšky

pre všetkých záujemcov o štúdium v študijnom 
odbore výtvarného zamerania 3348 M tvorba 

nábytku a interiéru, ktorým v priebehu 
konzultácií umožníme kresliť a modelovať pod 

odborným dozorom našich vyučujúcich. 
Myslíte si, že nemáte talent? 

Príďte, niečo nám nakreslíte, vymodelujete 
a my váš talent objavíme.

Akékoľvek informácie vám poskytneme
na tel. č. 053/442 42 46, resp. 0902 904 810.
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výzva na spoluprácu
Na základe nedávnych kalamitných udalostí mesto Spišská Nová Ves zorganizovalo 
17. 1. 2020 pracovné stretnutie s predstaviteľmi Bytového družstva, Správcovskej firmy 
a spoločnosti Polytop SNV, s. r. o., ktorého cieľom bolo hľadanie spoločného riešenia kala‑
mitných situácií v zimnom období. Ide o podobný príklad, aký nastal v noci 9. januára t. r., 
kedy sa zo zrážok v ranných hodinách vytvorila poľadovica.

Mesto Spišská Nová Ves sa preto obracia s prosbou o pomoc na jednotlivých správcov 
obytných domov, aby mu pomohli v ďalšej komunikácii s jednotlivými spoločenstvami vlast‑
níkov. „Sme pripravení poskytnúť bezplatne balenia posypovej soli, ktoré budú doručené 
do každého vchodu bytových domov (a dohodnutých rodinných domov). Prosíme občanov 
o dobrovoľnú pomoc  osôb v bytových (ale i rodinných) domoch, ktorým bude pri vznik
nutých kalamitných situáciách zaslaná sms s prosbou vykonania posypu pešej komunikácie 
pred jednotlivými bytovými a rodinnými domami,“ uviedol primátor Pavol Bečarik. Jedná sa 
predovšetkým o schodisko a pripojovaciu časť chodníka vedúceho od vchodu k hlavnej pešej 
komunikácii. Zodpovednosť za údržbu a stav chodníkov, samozrejme, ostáva na hlavnom 
zabezpečovateľovi zimnej údržby, t. j. meste Spišská Nová Ves, ktoré bude údržbu vykonávať 
predovšetkým strojne a spoločne so strediskom ručného čistenia (MEPOS).

Cieľom tejto výzvy je zvýšenie bezpečnosti chodcov pri mimoriad-
nych kalamitných situáciách.
Prijatím zákona v súvislosti s údržbou chodníkov bolo každé mesto po‑
stavené často do neriešiteľnej situácie, preto prosíme občanov mesta 
o pomoc pri zvládnutí výnimočných kalamitných situácií. Jedná sa vý‑
lučne o mimoriadne udalosti a situácie.

Informácie: Ing. M. Mucha, 053/41 52 332, 053/41 52 333 (počas 
pracovnej doby MsÚ)

Stredné školy v SNV pozývajú
žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, rodičov, riaditeľov 

a výchovných poradcov na

deŇ 
otvorených 

dverí
6. 2. 2019 (štvrtok) 8.00 – 16.00 h

v priestoroch jednotlivých škôl
Uchádzači o štúdium sa budú môcť oboznámiť 
na školách s ponukou študijných a učebných 

odborov, priestorovými a materiálnymi 
podmienkami, možnosťou ukážok teoretickej 

a praktickej výučby a podmienkami prijatia pre 
štúdium v školskom roku 2020/2021.

TECHNICKÁ AKADÉMIA
Hviezdoslavova 6
www.tasnv.sk
skola@tasnv.sk
T.: 053/446 62 49

HOTELOVÁ AKADÉMIA
Radničné námestie 1
hotelovkasnv.edupage.org
T.: 053/446 42 15,
0948 094 212

STREDNÁ ODBORNÁ 
ŠKOLA EKONOMICKÁ
Stojan 1
sosesnv.edupage.org
T.: 053/442 17 57,
0905 527 406

STREDNÁ 
ODBORNÁ ŠKOLA
Markušovská cesta  4
soussnv.edupage.org
T.: 053/446 13 90

STREDNÁ ODBORNÁ 
ŠKOLA DREVÁRSKA
Filinského 7
sosdsnv.edupage.org
T.: 053/442 42 46,
0902 904 810

Základná škola, Ing. O. Kožucha v SNV 
otvára aj v šk. roku 2020/2021

prípravný ročník 
pre deti s poruchami reči

(logopedickými problémami)

Ponúkame rodičom, ktorých deti majú v šk. roku 
2020/2021 nastúpiť do 1. ročníka a súčasne 
majú poruchy reči (nečistá výslovnosť hlások, 
problémy s vyjadrovaním, chudobná slovná 

zásoba, zajakavosť), aby využili možnosť 
zaškolenia ich detí v prípravnom ročníku 

na ZŠ Ing. O. Kožucha 11.
Celý vyučovací proces je vedený hravou formou 

a za pomoci logopéda aj vedome zacielený 
k zlepšeniu rečového prejavu, výslovnosti, 
slovnej zásoby a rečovej pohotovosti detí.

Po absolvovaní prípravného ročníka 
môže takto pripravené dieťa nastúpiť 

do 1. ročníka akejkoľvek ZŠ.
Viac informácií: 0905 443 136 alebo na Dni 

otvorených dverí v terajšom prípravnom ročníku 
10. 3. 2020 o 16.00 h na ZŠ Ing. O. Kožucha.

odborná prax vo švajčiarsku
pre mladých ľudí zo Slovenska – príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie a zárobok

Každý mladý človek túži po poznávaní. Mnohí sa chcú 
naučiť niečo nové, najmä v novom prostredí, najlepšie 
v kolektíve seberovných priateľov, a v neposlednom rade 
si zarobiť prostriedky na svoje ďalšie sebazdokonaľova‑
nie, zábavu a cestovanie. A to je práve príležitosť vo Švaj‑
čiarsku prostredníctvom odbornej praxe v zariadeniach 
cestovného ruchu – hoteloch, penziónoch a reštauráci
ách. Prax je určená pre mladých ľudí vo veku od 18 do 
26 rokov, ktorí ovládajú bežnú hovorovú nemčinu a majú 
chuť a odvahu byť 4 mesiace mimo domova, pracovať 
v kolektíve ľudí, ktorí hovoria inou rečou a byť ochotní 
poskytovať služby domácim a  zahraničným návštev‑
níkom vo Švajčiarsku. Podmienkou účasti na praxi je 
absolvovanie výberového konania na letnú sezónu 
2020 vo Zvolene na Strednej odbornej škole hotelových 
služieb a obchodu 11. februára 2020. Čo im za to po
núka odborná prax? Dva týždne intenzívneho školenia 
v oblasti obsluhy, sommelierstva, ochutnávok vína, syrov 
a  iných dobrôt švajčiarskej kuchyne v školskom hoteli 
v Luzerne, jednodňovú exkurziu do niektorého z kantó‑
nov vo Švajčiarsku. A  to všetko v spoločnosti mladých 

ľudí z  viacerých európskych krajín a  Juhoafrickej re‑
publiky. Po dvoch týždňoch absolventov kurzu zavezie 
švajčiarsky partner do jednotlivých zariadení cestovného 
ruchu v kantóne Graubünden, kde sa zapoja do práce 
v  obsluhe alebo do  práce v  kuchyni. Odborná prax 
v  letnej sezóne 2020 trvá od 7. júna do 6. októbra 
2020 a  umožňuje účastníkom vo voľnom čase veno‑
vať sa horskej turistike, spoznávaniu horských stredísk 
cestovného ruchu i  jednotlivých miest v kantóne alebo 
vo Švajčiarsku. Za kvalitnú prácu, samozrejme, patrí aj 
patričná odmena. Tá sa pohybuje od 768 CHF za me‑
siac v čistom (v roku 2020), okrem toho majú nárok na 
príplatky za prípadnú prácu nadčas a sprepitné. Okrem 
toho každý absolvent odbornej praxe obdrží po jej skon‑
čení hodnotenie a vysvedčenie, ktoré mu pomôže hľadať 
si prácu doma i v zahraničí. Pokiaľ sa záujemca rozhodne 
pre odbornú prax vo Švajčiarsku, odporúčame navštíviť 
webstránku združenia www.swiss‑slovaktourism.sk, 
kde sú aktuálne informácie o nadchádzajúcej odbornej 
praxi v letnej sezóne 2020 a kontaktné údaje na združe‑
nie. Peter Patúš, riaditeľ združenia

spoko z kapely sMola a hrušky 
to cíti rovnako ako Mirka Miškechová
Jozef Spoko Kramár, frontman kapely Smola 
a Hrušky, pokračuje vo svojej sólovej tvorbe a po vy‑
daní prvého úspešného singlu Plamene vydáva ďalšiu 
romantickú baladu Aj ty to tak cítiš, kde si na hosťo‑
vanie pozval pesničkárku a skladateľku Mirku Miške-
chovú. Hudobníčka má na svojom konte dva albumy 
‑ Schizofrenik Optimista a najnovší album My name is 
Mirka not Miška. Je držiteľkou ocenenia Zlatá autorská 
porta a aktuálne pôsobí aj ako hudobný hosť v Stand 
Up Comedy show či Sit Down Ladies Comedy. Mirka 
sa stala známejšou vďaka spoluautorstvu a hosťovaniu 
v skladbe Cudzinka v tvojej zemi od Xindla X, ktorá sa 
stala hitom na oboch stranách rieky Moravy a na You‑
tube má za päť rokov viac ako 28 miliónov prehratí.

Druhý videoklip zo Spokovho sólového projektu sa na‑
táčal v priestoroch unikátnej galérie Tricklandia v Sta‑
rom Smokovci. Za výbornou prácou s kamerou a vizu‑
álnymi trikmi klipu stojí dvorný kameraman a fotograf 
Pavol Varga. Mixáž a  zvuk mal na starosti Martin 
Migaš z nahrávacieho štúdia Perina v Prešove. Okrem 
Spoka, ktorý nahral väčšinu nástrojov, sa na skladbe 
hudobne podieľali aj uznávaný hudobník Martin Hu-
sovský z Komajoty, ktorý nahral klavír a Matúš Mižen-
ko z domovskej Smola a Hrušky, ktorý nahral trúbku. 
Nový singel Aj ty to tak cítiš nájdeš na všetkých strea‑
movacích hudobných službách, ako sú iTunes, Spoti‑
fy, Deezer a pod. Oficiálny videoklip Aj ty to tak cítiš: 
https://youtu.be/mCTsunXip7k Martin Hlavatý

PROSÍME,

POMÔŽTE

SVOJMU

MESTU

pri zimnej údržbe chodníkov

počas poľadovice.
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f e b r u á r
3. 2. 2020 (pondelok) o 18.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné: 30 €

the duchon’s
pocta karolovi duchoŇovi

Hudobno‑tanečná divadelná show, kde zaznejú nesmrteľné hity Karola Duchoňa 
v novom šate. Réžia: Ján Ďurovčík

Predpredaj vstupeniek: MKC, Ticketportal a Predpredaj.sk

20. 2. 2020 (štvrtok) o 20.00 h | Koncertná sieň Reduty | Vstupné: 10 €

sMola a hrušky
Špeciálny akustický koncert hudobnej skupiny s hosťami.

Exkluzívny hudobný hosť: Mirka Miškechová – speváčka, skladateľka 
a textárka. Sprievodný program: krst novej knihy projektu Dia šlabikár vydanej 

Združením rodičov a priateľov diabetických detí Spišiačik zo SNV.

22. 2. 2020 (sobota) o 16.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné: 7 €

strýko baltazár - cesta na severný pól
Rozprávkový muzikál

p r i p r a v u j e M e :
4. 3. 2020 (streda) o 18.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné predpredaj: 7 €

pavel „hirax“ baričák
od výchovy detí k partnerskýM

vzťahoM v dospelosti
Motivačná prednáška.

Vstupné: Predpredaj.sk, TicketArt.sk * na mieste: 9 €

9. 3. 2020 (pondelok) o 18.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné: 17 €

už ti nikdy nenaletíM
Láska, podvody, štipka erotiky. Aj o tom je komédia režírovaná  

Michalom Spišákom. Hlavnými protagonistami sú Henrieta Mičkovicová,  
Maroš Kramár a Marek Igonda.

14. 3. 2020 (sobota) o 16.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné: 6 €

hanička a Murko
Veselé pesničkovo‑divadelné vystúpenie obľúbenej bábkovej dvojice pre malé 

deti. Haničku a Murka poznáte aj z Detskej televízie JOJKO a z YouTube.

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

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

4., 5., 6. a 7. 2. o 10.00 (utorok, streda, štvrtok, piatok) 150 min.
IVAN STODOLA / EMIL SPIŠÁK
MARÍNA HAVRANOVÁ
Nádherný príbeh lásky k milovanej bytosti i lásky k národu.
8. 2. o 19.00 (sobota) V predstavení sa fajčí, od 15 r., 160 min.
BRANDON THOMAS / EMIL SPIŠÁK
CHARLEYHO TETA
Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias.
9. 2. o 16.00 (nedeľa) 80 min.
FRANTIŠEK PAVLÍČEK
TRI ZLATÉ VLASY DEDA VŠEVEDA
Rozprávka o dobrom Plavčíkovi, krutom kráľovi a o múdrom dedovi Vševedovi. 
11. 2. o 10.00 (utorok) 45. repríza, od 6 r., 80 min.
16. 2. o 16.00 (nedeľa)
17. a 18. 2. o 10.00 (pondelok, utorok)
ĽUBOMÍR FELDEK
PERINBABA
Nesmrteľný príbeh o Perinbabe, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť. 
14. 2. o 19.00 (piatok) 25. repríza, 100 min.
GEORGES FEYDEAU
DÁMSKY KRAJČÍR
Francúzska situačná komédia plná komických situácií, zvratov, klamstiev a snahy 
vymotať sa z nich. 
20. 2. o 10.00 (štvrtok) Od 6 r., 70 min.
PETER PALIK
KRÁSKA A NETVOR
Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary. 
21. 2. o 19.00 (piatok) V predstavení sa fajčí, 120 min.
CARLO GOLDONI
ŠKRIEPKY NA KORZE
Skvelá komédia korenená talianskym temperamentom. 
22. 2. o 19.00 (sobota) Od 16 r., 120 min.
VINKO MÖDERNDORFER
KRÁSNE JE V TATRÁCH
Keď sa v Tatrách náhodou stretnú mafiáni s ministrom vnútra, vzniká neuveriteľná 
komédia omylov. 
23. 2. o 16.00 (nedeľa) 70 min.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK
PALCULIENKA
Poetická rozprávka o malej bytosti, ktorá si hľadá svoje miesto na svete. 
27. 2. o 19.00 (štvrtok) 20. repríza, od 16 r., 120 min.
MICHAL BABIAK
AŽ TRI V TAŇCU NA VIDERMAŇCU
Ľúbostný trojuholník zo Sepešoviec poprepletaný humornými dialógmi v spišskom 
nárečí s prekvapivým koncom. 
28. 2. o 19.00 (piatok) V predstavení sa fajčí, od 16 r., 90 min.
MATJAŽ ZUPANČIČ
MANŽELSKÉ HRY
Každá palica má dva konce – aj palica manželskej nevery. 
Zmena programu vyhradená!
Predpredaj a rezervácie vstupeniek online: www.spisskedivadlo.sk
Informácie o predstaveniach na tel. čísle: 053/417 32 75, 053/417 32 71, 
0903 613 259, 0948 194 643 alebo e‑mailom na: prevadzka@spisskedivadlo.sk

február

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

20. 2. 2020 o 10.00 h | Foyer Spišského osvetového strediska | Vstup voľný

vesMír očaMi detí
Vernisáž regionálneho kola postupovej výtvarnej súťaže pre deti materských, 

základných a základných umeleckých škôl.
Výstava potrvá do 20. 3. 2020.

26. 2. 2020 o 16.30 h | Galéria umelcov Spiša, Zimná 46 | Vstup voľný

cineaMa
Regionálna súťažná prehliadka neprofesionálnej filmovej tvorby.

Dovoľujeme si upozorniť držiteľov psov, že v zmysle platného VZN 1/2018 
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta je vodiť psov mož-
né len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku a pevnosť a dĺžka vôdz‑
ky musí byť taká, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
Reagujeme na podnety a oznámenia občanov, ktorí poukazujú na nerešpekto‑
vanie tohto VZN zo strany jednotlivcov.
V rámci hliadkovej činnosti budú príslušníci MsP monitorovať dodržiava-
nie ustanovení VZN a postupovať v zmysle platnej legislatívy.

JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP SNV
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8. február (sobota) o 19.00 h | Vstupné: 8 €
9. február (nedeľa) o 17.00 h | Vstupné: 8 €

16. február (nedeľa) o 17.00 h | Vstupné: 8 €
22. február (sobota) o 19.00 h | Vstupné: 8 €
29. február (sobota) o 19.00 h | Vstupné: 8 €

Marie jones: davey by to tak chcel
Ako zhodnotil istý divák ‑ táto hra by mala byť na predpis! Skvelá komédia 

o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odolať všetkému, okrem pokušenia. Prvé 
uvedenie na Slovensku od autorky megaúspešného titulu „Kamene vo vreckách“, 
ktorý sa hral v Kontre viac ako 10 rokov. Dve ženy pripravené na nový 8‑hodinový 
deň v práci. 84‑ročný muž, ktorý si nebude môcť vybrať penziu. Vražedný nápad. 

Musíš určite vidieť!

21. február o 19.00 h | Vstupné: 5 €

tiMotej zavacký: 
roMantický gitarový koncert

Rodák zo SNV, absolvent Štátneho konzervatória v KE a bakalárskeho štúdia na 
AMU v Prahe, účastník medzinárodných majstrovských kurzov a súťaží, jeden 

z výrazných talentov mladej generácie klasických gitaristov na Slovensku.
Odznejú skladby romantizmu i súčasných autorov.

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

február 2020
dosky najobľúbenejšie divadlo sezón 2018 a 2019

DivaDlo
Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

... Sneh trel sa nežne o okná tak, ako labky mačacie. 
Lež noc sa mení opodiaľ ako zbor padlých hriešnych 
anjelov, desivo nízke nebo padá na krajinu zásobou 

ťažkých vločiek zaplače... (Ján Škamla)

miestny odbor matice slovenskej, spišská knižnica, 
ds hviezdoslav a Gymnázium, školská ulica v snv

pozývajú pri príležitosti 90. výročia narodenia na

stretnutie s poéziou 
jána škaMlu

17. 2. 2020 o 15.30 h v spišskej knižnici, letná 28
Na podujatí sa bude vyhotovovať fotografický 

a kamerový záznam. 
Realizované s finančnou podporou mesta SNv.

STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY RODIČOV
nosiacich svoje ratolesti v šatkách 
a ergonomických nosičoch
Pondelok 10. a 24. 2. o 9.30 h
Pod vedením kvalifikovaných poradkýň: 
B. Vajová, V. Smiková
Prihláška: najneskôr deň vopred, 
0910 554 177. Príspevok: 3 €/osoba

STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIACICH MATIEK 
A TEHULIEK
Pondelok 17. 2. o 9.00 h. Trápi vás 
problém pri dojčení? Potrebujete 
povzbudiť? Neváhajte prísť. Skupina  
je otvorená aj pre nové maminy.  
Zmena programu vyhradená.
Pod vedením poradkýň v dojčení OZ 
Mamila: Júlia Novotná  0902 221 295, 
Anna Ogurčáková  0903 740 739, 
Silvia Pramuková  0948 040 203
Prihláška: najneskôr deň vopred, 
0902 221 295. Príspevok: 3 €/osoba

HERŇA DIETKA
utorky a štvrtky od 9.00 do 12.00 h

FIT BABY
Cvičenie pre detičky od 1 do 2 r. 
zamerané na správny psychomotorický 
vývoj. Streda a piatok o 9.30 h 
so Stankou. Prihláška: najneskôr deň 
vopred, 0907 511 512. Príspevok: 3 €

BABY, BE A GIANT
Pokecáme v angličtine, deti naučíme 
anglické pesničky, zahráme sa. Ak vaša 
angličtina nie je postačujúca, priučia 
sa aj mamky :) Vždy v utorok a vo 
štvrtok od 15.00 do 16.00 h.
Prihláška: najneskôr deň vopred, 
0908 387 910. Príspevok: 2 €

FYzIOTRéNING 
PRE DOSPELáČKY
zameraný na spevnenie  
vnútorného brušného svalstva. 
Každý utorok o 17.30 h pod 
dohľadom trénerky Zuzky (fitLes) 
+421 918 398 874 a fyzioterapeutky 
Zuzky Milčákovej (zumifyziostudio) 
0940 512 527. 
Prihláška: na uvedených tel. číslach.
Príspevok: 4 €
TECHNIKA EBRU
maľovanie na vodnej hladine 
pre deti od 3 r. spolu s rodičmi
Nedele od 15.00 h  zábavné 
„čarovanie“ s farbami. 
Domov si odnesiete krásne obrázky 
aj dobrý pocit z príjemne a zaujímavo 
strávených chvíľ so svojím dieťaťom.
Prihláška: najneskôr deň vopred, 
0903 649 845. 
Príspevok: 10 €/dieťa
PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ
Mgr. Barbora Vajová  0948 480 510 
alebo barbora.vajova@gmail.com, 
MUDr. Veronika Smiková  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
STRáŽENIE DETÍ
Bližšie info: 0903 493 922
DETSKá NARODENINOVá OSLAVA 
(SOBOTA, NEDEľA)
Objednávky: 0903 493 922
Príspevok: 10 €/2 hod. 
(možnosť doobjednania  
animátorských aktivít, maľovanie 
na tvár, tvorivé dielničky)

Materske centrum  DIETKA – Spisska Nova Ves a na oficiálnom webe mesta

PROGRAM 
MATERSKéHO 
CENTRA DIETKA
Zdravotné stredisko, sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3

6. 2. (štvrtok) o 18.00 h | Vstupné: 4 €

čajová ochutnávka
Čajový workshop spojený s ochutnávkou. Príďte potešiť svoje čuchové 

a chuťové zmysly a oddať sa prítomnému čajovému okamihu.

8. 2. (sobota) o 18.00 | Vstupné dobrovoľné

kinedok – svedkovia putinovi
Režisér V. Mansky dostal v roku 1999 za úlohu nakrútiť „zákazkový“ 
film o Putinovi, a tak vznikol fascinujúci portrét politika na vzostupe 
a dokumentárny politický triler o troch mužoch deliacich si krajinu.

15. 2. (sobota) o 18.00 h | Vstupné dobrovoľné: 3 ‑ 5 €

accident instantané
Čajovňa Alchýmka a projekt Nahatý muž vás pozývajú na jedinečné vystúpenie 

francúzskeho umelca. Jeho punkový prístup k hudbe sa odráža aj v jeho 
folkovej tvorbe, ktorej čaro dodáva spev v rodnej francúzštine.

20. 2. (štvrtok) o 18.00 h | Vstupné dobrovoľné

cestopis
Taiwan, Čínska republika, Formosa, niekoľko mien pre krajinu viacerých tvárí. 

Tento večne osídľovaný ostrov ležiaci medzi Čínou a Japonskom 
(nielen geograficky), je pohodlným miestom na objavovanie a ochutnávanie 

ázijskej kuchyne pre každého cestovateľa.

22. 2. (sobota) o 18.00 h | Vstupné dobrovoľné

kinedok – tarzanove seMenníky
Metaforická dráma o prepletených osudoch opíc a ľudí z oblasti Kaukazu, 

kde sa už 90 rokov výskumníci snažia dosiahnuť to, o čom ľudstvo dávno sníva 
‑ ovládnuť prírodu, predĺžiť život a dobyť vesmír.

Letná 63
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Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce 

Sv. Alžbety, Palackého 1, 811 02 
Bratislava

Prečo študovať na VŠZaSP sv. Alžbety:
Je tu možnosť študovať na detašovanom pracovisku 

v SNV ‑ študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA.
Pri podaní prihlášky do 29. 2. 2020 zľava 

z poplatku za zimný semester vo výške 20 %!
Prihlášky odoslať na adresu: VŠZaSP sv. Alžbety, 

P. O. Box 104, 810 00 Bratislava
Informácie: 0911 104 940, resp. na Zimnej ul. 48.
Ďalšie informácie nájdete na www.vssvalzbety.sk.

kultúra, oznaM, pozvánka

FEBRUÁR 2020 

OSUDY MÁRIÁSSYOVCOV 
Z MARKUŠOVSKÉHO KAŠTIEĽA 
Výstava venovaná histórii a súčasnosti rodiny 
Máriássy z markušovského kaštieľa, ktorá 
predstaví zaujímavé a jedinečné zbierkové 
predmety z časti pozostalosti Pála Máriássyho.
Vstupné je zahrnuté v rámci prehliadky 
Expozície historického nábytku kaštieľa.

 
PROVINČNÝ DOM V SNV – HISTÓRIA   
Viete o tom, že sú po vyše 150 rokoch 
v priestoroch PD opätovne prezentované 
podoby všetkých prvých funkcionárov 
a richtárov Provincie XVI spišských miest 
z roku 1775? Ak nie, prijmite pozvanie 
do historickej expozície. Múzeum Spiša 
sprístupňuje historickú expozíciu bezplatne 
pre zdravotne znevýhodnených ľudí.
Projekt Reštaurovanie zbierky portrétov 
richtárov podporila Nadácia VÚB. 

ANNA MATZOVÁ & ateliér Matz a spol.
Dámy a páni, nasaďte si klobúky a preneste 
sa v čase! Príďte a odfoťte sa v našom 
historickom fotoateliéri, ktorý bol súčasťou 
života Novovešťanov viac ako 50 rokov.
K výstave vám ponúkame špecializovanú
prehliadku 8. 2. 2020 v netradičnom 
čase vo večerných hodinách.
Vstupy: 17.00 hod., 18.00 hod. 
Realizáciu výstavy a reštaurovanie 
ateliérového plátna podporil 
z verejných zdrojov FPU.

DVORNÉ DIALÓGY 65
Obce za prevratu. Mocenské, etnické 
a hospodárske zvraty na vidieku 1914 - 1923
Slávnostná prezentácia novej publikácie 
Múzea Spiša v SNV, o ktorej historik D. Kováč 
povedal, že „zapĺňa doterajšie nedotknuté 
miesta v slovenskej historiografii.“
Hostia: autori publikácie
Termín: 12. 2. 2020 o 16.00 hod.

DVORNÉ DIALÓGY 66
Cigánske a gazdovské muziky na Spiši I. 
Hosť: Ján Čarnogurský
Predstavenie histórie cigánskych 
a gazdovských muzík v 18. – 20. storočí.
Termín: 26. 2. 2020 o 16.00 hod.

JAK TO BULO V NOVEJŠI
Posledná príležitosť vidieť unikátne, 
doteraz nezverejnené fotografie
z rušných novembrových a decembrových 
dní roka 1989 v Spišskej Novej Vsi. 
Výstava trvá do 29. 2. 2020.

STO ROKOV BEZ ŠTEFÁNIKA
Naša výstava sa venuje pohnutému životu, 
práci, poslaniu a tragickej smrti, ako aj rodine 
generála M. R. Štefánika – významného 
slovenského vedca a politika. V rámci nej si 
môžete prezrieť originálne predmety zo života 
generála – jeho presklenú vitrínu z jeho 
parížskeho bytu, ako aj liehovú lampu, ktorú 
používal pri svojich vysokohorských výstupoch. 

DVOJNÍCI – MENOVCI Z PRÍRODY
Vďaka zaujímavej výstave spoznáte dvojníkov 
z ríše húb, rastlín a živočíchov s rovnakým 
pomenovaním alebo základom slova. 
Príkladom je kamzík vrchovský tatranský, 
jeho obľúbenou potravou je kamzičník rakúsky.

OD BABIČKY NA BOĽAČKY
Príďte nahliadnuť do jedinečnej prírodnej 
lekárničky „babky bylinkárky“. Poznávanie 
liečivých rastlín vám spríjemní nielen vôňa 
bylín, ale aj ľudová atmosféra.

KET FAŠENGI TA FAŠENGI, 
TA ŠE FAŠENGUJEME
17. 2. – 21. 2. 2020
Fašiangy v Národopisnom múzeu sa budú 
niesť v znamení zábavy a masiek. Deti MŠ a
ZŠ sa oboznámia s fašiangovými zvykmi našich 
predkov, pri dobrej muzike si vyrobia ľudovú 
fašiangovú masku a všetko zavŕšime 
fašiangovou zábavou - karnevalom priamo 
v múzeu. Podujatie pre MŠ, ZŠ a ZUŠ.

MÚZEUM V SMIŽANOCH

KNIŽNé
NOVINKY

Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

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

Júlia Boehme: Tafiti a lietajúce prasiatko
Tafiti má nerozlučného priateľa prasiatko Štetinku. 
Jedného dňa Tafitiho unesie orol, ktorý sa chystá 
urobiť si z neho chutnú večeru.
Kimberlie Hamilton: Mačky v akcii
Neuveriteľné, ale pravdivé mačacie príbehy z ce
lého sveta. Pre všetkých priaznivcov nezbedných 
Murkov, elegantných Miciek a statočných Myšo
lovcov. Pozoruhodné činy vykonané mačacími 
hrdinami v dávnej i nedávnej minulosti.
Mechthild Gläserová: Emma, faun 
a zabudnutá kniha
Existuje prastará kronika, do ktorej človek čokoľ
vek zapíše, všetko sa naplní. Emma sa rozhodla, 
že svoj život a život svojich priateliek trochu vylep
ší. Takáto kronika jej príde práve vhod.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Sam Carrington: Zlá sestra
Stephanie a  Connie majú dôvody, prečo nepou
žívajú pravé priezvisko. Z  minulosti sa vynárajú 
temné rodinné tajomstvá, s ktorými sa nevyrovnali.
John Grisham: Osamelý strelec
Sebastián Rudd nie je typický právnik. Verí, že 
každý má právo na spravodlivý proces a je ochot
ný preto aj podvádzať.
T. J. Brearton: Sama v lese
Cate chodí každé ráno behať. Jedného dňa začuje 
detský plač. Ide za hlasom a odrazu je všetko čier
ne. Podarí sa ju zachrániť?
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Ivan Mrva: Rok 1918 a Slováci
Zaujímavé informácie o udalostiach, ktoré v roku 
1918 zásadne ovplyvnili život na Slovensku.
Marie Michaličková: Naučte se anglicky
Trápi vás, že ste sa ešte nenaučili anglicky alebo 
iný cudzí jazyk? Myslíte si, že je to ťažké alebo že 
na to „nemáte bunky“? Táto kniha je práve pre vás.
Annete Kast-Zahn: Ako naučiť deti pravidlá
Deti potrebujú, aby im rodičia určili hranice. Ale 
ako také výchovné hranice stanoviť a ako deti na
učiť, aby dodržiavali určené pravidlá?
Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7 
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk

PRE DETI

Jean de La Fontaine: Bájky
Príbehy o  líške, vtáčikoch, myškách, potkanoch. 
Dozviete sa veľa o antike, francúzskej histórii, ale 
i o súčasnosti. Jednoduchý jazyk a farbistý obsah 
robia bájky zaujímavými.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Alena Mornštajnová: Tiché roky
Čo všetko nevieme o svojich najbližších? Rodinná 
dráma, kde hlavnú úlohu hrajú náhody a  ľudské 
charaktery. Strhujúci príbeh, ktorý si čitateľa pod
maní od prvej do poslednej strany.
David Whitehouse: Knižnica na kolesách
Dojemné a  zároveň tragikomické dobrodružstvo 
chlapca, ktorý utečie z  malého rodného mesta, 
aby našiel slobodu, priateľstvo, no najmä rodinu.

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v SNV
srdečne pozýva všetkých záujemcov 

o štúdium na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
5. februára 2020

v čase od 9.00 do 15.30 h
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fEBRUÁR

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

Biologická olympiáda
10. 2. 2020 | ZŠ Ing. O. Kožucha 11

54. ročník, kategória: C
Info: Mgr. Zuzana Hennelová

dejepisná olympiáda
14. 2. 2020 | ZŠ Lipová ul.

12. ročník, kategórie: C, D, E, F
Info: Mgr. Zuzana Hennelová

kaRneVal na Ľade 
19. 2. 2020 | od 13.30 h | Zimný štadión
Súťaž je určená pre deti MŠ, ZŠ, SŠ, školské 

kluby a dospelých. MŠ a ZŠ sa prihlasujú formou 
prihlášky zaslanej CVČ alebo priamo na Zim. 

štadióne. Porota bude hodnotiť hlavne vyrobené 
a vlastnoručne maľované karnevalové masky, 

nápaditosť a fantáziu. Pripravené sú zábavné 
aktivity na ľade pre deti, mládež, dospelých.

PUTOVNÝ POHÁR získa škola s najvyšším počtom 
súťažných masiek.

Info: Klaudia Bigošová, Bc. Katarína Štrauchová

pRipRaVUjeme
jaRný táBoR
pre deti od 7 do 12 r.

2. – 6. 3. 2020 | Klub mladých, Zimná 48
Info: Mgr. Zuzana Hennelová, Mgr. Matej Farkalín

jaRný denný lyžiaRsky táBoR
lyžovačka v regióne spiš
2. 3. * 5. 3. * 6. 3. 2020

Cena: 15 €/deň (doprava, celodenný SKIPAS,  
obed, lyžiarsky inštruktor)

Info: Mgr. Miloš Pitko, tel.: 0907 958 082, 
e-mail: pitko.m@gmail.com

15. ples cVČ a mkc
Pozývame deti, mládež a rodičov

3. 3. 2020 | od 16.30 h | Koncertná sieň Reduty
Vstupné: členovia - 10 €, nečlenovia - 14 €, 

dospelí - 17 € * Každá vstupenka je zlosovateľná.
Súčasťou plesu bude KARNEVAL, 

vstup aj v maskách.
Predaj vstupeniek: v CVČ Hutnícka 18 

od 3. 2. 2020.
Info, rezervácie a predaj vstupeniek: 

Klaudia Bigošová – 0914 176 083, 
Bc. Katarína Štrauchová - 0904 306 520

www.cvcadam.sk

plán premiér

6. 2.

Román pre pokročilých
vtáky noci a fantastický prerod

birds of prey (Podivuhodná 
proměna harley quinn)

Sviňa 

13. 2.

fantasy island
chlap na striedačku

1917
Zažiť to znova

Marienka a Janko: Les hrôzy

20. 2.
Ježko Sonic

Ľadová sezóna 3
Šarlatán

Prípad mŕtveho nebožtíka

27. 2.

bloodshot
Obhájca nevinných

Môj špión
Tempos

volanie divočiny
Judy

f e b r u á r
do 17. 2. 2020 | Kaštieľ Smižany

jozef srna a peter sMik:
art exhibition

Spoluautorská výstava. Vstup voľný.

6. 2. 2020 (štvrtok) od 17.00 h
Spoločenská sála KD Smižany

nevädnúci sMižiansky 
pustokvet

Spomienková slávnosť na počesť Antona Kreta ‑ 
slovenského dramaturga, teatrológa, prekladateľa 

a publicistu, rodáka zo Smižian.

22. 2. 2020 (sobota) od 9.00 do 15.00 h
pred Kultúrnym domom

sMižianska zabíjačka
Program: ukážka tradičnej zabíjačky, zabíjačkové 

špeciality, country skupina 3NÁSŤ CIEST, 
ľudový zabávač JOŽKO JOŽKA, Fsk Smižančanka, 

ZUŠ Smižany, ZŠ Komenského, ZŠ Povýšenia 
sv. Kríža Smižany.

22. 2. 2020 (sobota) o 19.00 h
Spoločenská sála KD

starostovská veselica
Hudba Jána Jendrichovského a jeho priateľov, 

zabíjačkové menu. Vstupné: 25 €

p r i p r av u j e M e
13. 3. 2020 (piatok) o 19.00 h

Spoločenská sála KD

róMeo a júlia – 
slovenské divadlo tanca

Strhujúce moderné tanečné divadlo.
Réžia: Ján Ďurovčík. Hudba: Henrich Leško. 

Text: Nikita Slovák. Vstupné: 25 €

informácie a predpredaj vstupeniek:
KD - 053/429 89 39, 0908 234 141

www.okcsmizany.sk

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO č. 2 
Spišská Nová Ves

srdečne vás pozýva na 

fašIaNgOVú ZÁbaVU, 
8. februára 2020 o 15.30 h

v reštaurácii Paríž, Zimná 85
(občerstvenie, tombola, hudobná produkcia)

Poplatok: člen 12 €, nečlen 14 €

Prihlásiť sa a zaplatiť môžete každú stredu 

od 9.00 do 11.00 h na Levočskej ul. 14, SNV.

vytrvalosť spojená s nadšením je zbraňou, 
s ktorou človečenstvo postupuje víťazne na ceste 

pokroku. (M. R. Štefánik)
klub spoločnosti milana rastislava štefánika 

v spišskej novej vsi
pozýva členov a sympatizantov na

výročné stretnutie 
z príležitosti Roka M. R. Štefánika 

a 30. výročia založenia SMRŠ,

6. 2. 2020 o 15.30 h
v múzeu spiša, letná 50
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Multifunkčné energetické a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

053/429 75 46, banicke.centrum.snv@gmail.com,
dana.rosova@gmail.com, 0911 849 131

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

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

Vstup voľný.
Na vernisáže a prednášky 

v popoludňajších hodinách vstup voľný.

S t á l e  v ý s t a v y

• HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI
• ZBIERKA NERASTOV

• ODKRYTÁ KRÁSA V KAMENI 
V TVORBE TIBORA GURINA

V ý s t a v y

od 10. 2. do 31. 3. 2020

ŠTVRŤSTOROČIE SPOLU 
 ČESKOSLOVENSKO 

A PODKARPATSKÁ RUS
Panelová výstava Národného archívu Českej 
republiky reprezentuje krátky časový úsek 
spoločných dejín s premenlivosťou správy  

územia Podkarpatskej Rusi.

125 ROKOV OD ZALOžENIA 
A SPUSTENIA DO PREVÁDZKY 

IGLOVSKEj ELEKTRÁRNE
90 ROKOV VZNIKU VÝCHODOSLOVENSKÝCH 

ELEKTRÁRNÍ, ÚČ. SPOL.

P r e d n á š k a

18. 2. 2020 (utorok) o 16.00 h

TECHNICKÉ PAMIATKY – 
RUDŇANY A MARKUŠOVCE

Ing. Marián Jančura, CSc., a kolektív 
Uvedenie publikácie do života.

O z n a m

25. 2. 2020 (utorok) o 16.00 h
OZ Banícky spolok Spiš

VýROČNÁ ČLENSKÁ SCHôDZA

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

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

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

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

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

13. 2. 2020 
o 10.00 h  
v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. 1

Potešia nás aj noví členovia.
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FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame vám mož
nosť zakúpiť si nový členský preukaz, ktorý platí celý 
rok 2020 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
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
LABKOVÁ PATROLA 2: 
PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ! 
1. 2. (sobota) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
Kanada, animovaný rodinný, MP, 70 min.
PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
1. 2. (sobota) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
SR/ČR, komédia, 107 min.
2. – 3. 2. (NEDEľA, PONDELOK) 
KINO MIER NEPREMIETA. 
POCTA KAROLOVI DUCHOŇOVI (3. 2.)
SCANDI 6 ČERSTVÁ NÁDIELKA SEVERSKéHO FILMU
FILMOVÝ KLUB
POĎME KRADNÚŤ KONE
4. 2. (utorok) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
Nórsko, dráma, české titulky, MP15, 123 min.
AKCIA PRE SENIOROV
ŠPINDL 2
5. 2. (streda) o 16.30 h / 3 €
ČR, komédia, originál verzia, MP15, 107 min.
SCANDI 6 ČERSTVÁ NÁDIELKA SEVERSKéHO FILMU
PLNOTUČNÁ SEBALÁSKA
5. 2. (streda) o 19.00 h / 4,50 €
Dánsko, MP15, titulky, 96 min.
ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
ROMÁN PRO POKROČILé
6. 2. (štvrtok) o 17.00 h / 4,50 €
ČR, komédia, MP12, 95 min.
SVIŇA
6. 2. (štvrtok) o 19.00 h / 4,50 €
SK, thriller, MP15, 98 min.
ROMÁN PRO POKROČILé
7. 2. (piatok) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
SVIŇA
7. – 9. 2. (piatok, sobota, nedeľa) o 19.00 h
5 € / 4,50 €
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
SUPER MAZNÁČIKOVIA
8. – 9. 2. (sobota, nedeľa) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
DE, CN, GB, animovaná rozprávka, MP, 89 min.
SVIŇA
10. 2. (pondelok) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
ROMÁN PRO POKROČILé
10. 2. (pondelok) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
SCANDI 6 ČERSTVÁ NÁDIELKA SEVERSKéHO FILMU
FILMOVÝ KLUB
VIDÍŠ MESIAC, DANIEL
11. 2. (utorok) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
Dánsko, MP15, české titulky, 135 min.
12. 2. (STREDA) KINO MIER NEPREMIETA
ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
CHLAP NA STRIEDAČKU
13. 2. (štvrtok) o 17.00 h / 4,50 €

JUDy (ZLATÝ GLÓBUS 2019)
13. 2. (štvrtok) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
VB, české titulky, MP12, 118 min.
VALENTÍNSKE PREDSTAVENIE PRE ZAMILOVANÝCH
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
14. 2. (piatok) o 17.00 h / vstupné: 5 €/pár
SR, romantická komédia, MP15, 92 min.
PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
14. 2. (piatok) o 19.00 h / vstupné: 5 €/pár
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
LABKOVÁ PATROLA 2: 
PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ!
15. – 16. 2. (sobota, nedeľa) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
CHLAP NA STRIEDAČKU
15. – 16. 2. (sobota, nedeľa) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
ČR, komédia, MP12, 87 min.
SUPER MAZNÁČIKOVIA
17. 2. (pondelok) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
1917
(ZLATÝ GLÓBUS 2019 a nominácia na OSCARA)
17. 2. (pondelok) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
USA, GB, české titulky, MP15, historický, 119 min.
FILMOVÝ KLUB
JUDy
18. 2. (utorok) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
19. 2. (STREDA) KINO MIER NEPREMIETA
RODINNÝ FILM - SLOVENSKÝ DABING
JEŽKO SONIC
20. – 21. 1. (štvrtok, piatok) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
USA, komédia, dobrodružný, MP, 100 min.
ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
PRÍPAD MŔTVEHO NEBOŽTÍKA
20. 2. (štvrtok) o 19.00 h / 4.50 €
21. 2. (piatok) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
CZ, MP15, 112 min.
STRÝKO BALTAZÁR - CESTA NA SEVERNÝ PÓL
22. 2. (sobota) o 16.00 h / 7 €
Hraný rozprávkový muzikál pre deti.
SVIŇA
22. – 23. 2. (sobota, nedeľa) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
ľADOVÁ SEZÓNA 3
23. – 24. 2. (nedeľa, pondelok) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
USA, animovaná komédia, MP, 90 min.
CHLAP NA STRIEDAČKU
24. 2. (pondelok) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
FILMOVÝ KLUB
ZAŽIŤ TO ZNOVU
25. 2. (utorok) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
FR, komédia, dráma, titulky, MP15, 115 min.
26. 2. (STREDA) KINO MIER NEPREMIETA
RODINNÝ FILM
VOLANIE DIVOČINy
27. – 28. 2. (štvrtok, piatok) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
USA, rodinný, dobrodružný, titulky, MP, 110 min.
ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKé KLUBy AJ PRE VEREJNOSŤ
ľADOVé KRÁľOVSTVO 2
28. 2. (piatok) o 14.00 h / 3 €
TEMPOS
27. – 28. 2. (štvrtok, piatok) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
SK, dokument., hudobný muzikál, MP15, 90 min.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
ľADOVÁ SEZÓNA 3
29. 2. (sobota) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
29. 2. (sobota) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
ZMENA PROGRAMU VyHRADENÁ!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia 
Kina MIER finančne podporil
facebook.com/Kino.Mier.SNV

NOX
Pohlavie: fenka
Vek: 10 mesiacov
Veľmi milá a oddaná 
spoločníčka. Nekonfliktná 
s ostatnými psíkmi. 
Nie reťaz a pracovné/
služobné účely!

DEbbY
Pohlavie: fenka
Vek: jeden a pol roka
Debby je náš usmiaty 
kvietoček. Na začiatku 
bola z ľudí vystrašená. 
Dočasná opatera je 
vítaná.

šaKY
Pohlavie: pes
Vek: 1 rok
Mladý, zdatný a silný. 
Stále usmiaty a trošku 
šibal. Psík je veterinárne 
ošetrený, očkovaný, 
čipovaný.

NELa
Pohlavie: fenka
Vek: 1 rok
Jemnučká, prítulná, zo 
začiatku trošku hanblivá. 
Získa si každého jej 
nenáročnou povahou 
a oddanosťou.

KIKA
Pohlavie: fenka
Vek: cca 1,5‑ročná
Milá a hravá, k cudzím 
osobám je zo začiatku 
nedôverčivá, no keď si 
zvykne, je neodlučiteľnou 
spoločníčkou.

LEO
Pohlavie: psík
Vek: 5 mesiacov
Malinké, krehké a jem‑
nučké klbko radosti. 
V útulku je aj jeho 
sestrička Lea, ktorá mu 
je veľkou oporou.

LEa
Pohlavie: fenka
Vek: 5 mesiacov
Maličká, statočná 
a roztomilá. Na svoj vek 
možno príliš „dospelá“. 
Ako väčšina šteniatok je 
hravá a zvedavá.

gINa
Pohlavie: fenka
Vek: 2,5 roka
Miluje relax na svojom 
peliešku a škrabkanie.  
Je nekonfliktná, upred‑
nostňuje skôr pokojnejšiu 
spoločnosť.

Pokračovanie na str. 18
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oznaMy

Bližšie info (aj ohľadom dočasnej opatery):

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

Fb: Mestský útulok a KS Spišská Nová Ves
Aktuálna ponuka ďalších psíkov 

https://www.facebook.com/snvutulok

LUCKY
Pohlavie: pes
Vek: 4,5 roka
Malý Lucky je nekonflikt‑
ný, milý psík. Vďačný za 
každé pohladenie a milé 
slovo. Mierumilovný 
spoločník.

baffY
Pohlavie: pes
Vek: 2 roky
Vzrast: stredne veľký
Prejavuje sa ako nekon‑
fliktný psík. Je zvedavý 
a rád sa dá prehovoriť na 
nové dobrodružstvá.

aDa
Pohlavie: fenka
Vek: cca 1 rok
Sterilizácia: áno
Hravá a temperamentná 
mladá dáma. Miluje 
mojkanie a spoločnosť 
ľudí, ktorých pozná.

JESSICa
Pohlavie: fenka
Vek: cca 4 roky
Stredne veľká, sterilizo‑
vaná, prišla k nám z osa‑
dy. Pomaličky sa mení 
a otvára sa voči ľuďom 
a vonkajšiemu svetu.

SHEIN
Pohlavie: pes
Vek: 1 rok
Stredne veľký energický 
mladý psík. Nemá rád 
konflikty a rozpory. Miluje 
pohyb a pohladenie. Má 
veľmi rád ľudí.

KaLI
Pohlavie: pes
Vek: cca 10 mesiacov
Stredne veľký, mladý, 
temperamentný. Zo 
začiatku je obozretný, no 
potom je veľmi verný, od‑
daný priateľ a spoločník.

CÉZaR
Pohlavie: pes
Vek: približne 2 roky
V novej situácii sa správa 
niekedy trošku zmätene 
a rozrušene, no rád si 
dá poradiť a priviesť na 
správnu cestu.

KIKO
Pohlavie: pes
Vek: 1,5 roka
8‑kilový psík, ktorý 
ostal úplne sám, keď 
mu zomrel jeho pán. Je 
to nekonfliktný, pekný 
a nenáročný psík.

rozpis pohotovostných služieb lekární v meste spišská nová ves

1. – 2. 2.
(sob – ned)

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 39 T.: 0903 295 513

3. – 7. 2.
(uto – pia)

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 39 T.: 0903 295 513

8. – 9. 2.
(sob – ned)

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 39 T.: 0903 295 513

10. – 14. 2.
(pon – pia)

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 39 T.: 0903 295 513

15. – 16. 2.
(sob – ned)

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 39 T.: 0903 295 513

17. – 21. 2.
(pon – pia)

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 39 T.: 0903 295 513

22. – 23. 2.
(sob – ned)

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 39 T.: 0903 295 513

24. – 28. 2.
(pon – pia)

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 39 T.: 0903 295 513

29. 2.
(sob)

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 39 T.: 0903 295 513

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:

7. 2. / 9.00 – 12.30 h
• Celý areál kasární • Kasárenská: 97/12, 100/15 • Námestie Iglovia: 2877, 2878, 2878/2, 8662, 
8667, 8668, 8669, 8655, 8659, 8661, 8664, 8665 • Čsl. armády: 2890, 2877, 2878, 2886, 8652, 
8653, 8654, 8656, 8657, 8658, 8663, 8666, 8660 • Zvonárska: 2890

Aktuálne informácie (i o prípadnom skoršom ukončení prác) nájdete na portáli VSD www.vsds.sk v časti 
Plánované odstávky.

výzva na doručenie údajov
k výpočtu a určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia 
za každý prevádzkovaný malý zdroj za rok 2019
Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, týmto upozorňuje a vyzýva 
všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia 
s tepelným príkonom do 0,3 MW) nachádzajúcich sa v k. ú. mesta Spišská Nová Ves, aby v zmysle usta‑
novení zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien 
a doplnkov a podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta Spišská Nová Ves 
č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia zaslali, resp. 
osobne doručili na Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves, v  termíne najneskôr 
do 15. 2. 2020 (vrátane) oznámenie s údajmi potrebnými k výpočtu a k určeniu výšky poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia za každý prevádzkovaný malý zdroj za rok 2019.

Oznámenie je potrebné podať na novom tlačive, ktoré je súčasťou dokumentu schváleného mest‑
ským zastupiteľstvom Spišská Nová Ves VZN č.  2/2017 a  je zverejnené na webovej stránke mesta  –  
www.spisskanovaves.eu / žltá sekcia Podnikateľ / Tlačivá na stiahnutie. K oznámeniu je potrebné 
doložiť doklad o množstve odobraného paliva za rok 2019 od jeho dodávateľa.

Zároveň upozorňujeme prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, že podľa zákona NR SR 
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov za nedodr-
žanie termínu predloženia uvedeného oznámenia Mesto Spišská Nová Ves ukladá sankčný postih.
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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. februára na adresu redakcie 
s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. DO ZDRAVIA RA-
DOSTI, 2. ZO ŽIVOTA I ŠťASTIA

krížovka

forišoviny
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šport

správa telovýchovných zariadení Sp. Nová ves

krytá plaváreŇ T.: 053/416 63 53
3. 2. 2020 (pondelok) ‑ otvorená od 13.00 do 20.00 h z dôvodu polročných prázdnin
8. 2. 2020 (sobota) ‑ zatvorená z dôvodu plaveckých pretekov
9. 2. 2020 (nedeľa) ‑ otvorená od 15.00 do 20.00 h z dôvodu plaveckých pretekov

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

sauna a cerageM T.: 053/416 63 54
SAUNA 1 SAUNA 2 CERAGEM

pondelok sanitár sanitár sanitár
utorok  14.00 ‑ 20.00 M  14.00 ‑ 20.00 Ž 13.00 ‑ 19.00
streda  14.00 ‑ 20.00 Ž  14.00 ‑ 20.00 M 13.00 ‑ 19.00
štvrtok  14.00 ‑ 20.00 M  14.00 ‑ 20.00 Ž 13.00 ‑ 19.00
piatok  14.00 ‑ 20.00 Ž  14.00 ‑ 20.00 M 13.00 ‑ 19.00
sobota  7.30 ‑ 19.00 M  7.30 ‑ 19.00 Ž 8.00 ‑ 19.00
nedeľa  7.30 ‑ 19.00 M  7.30 ‑ 19.00 Ž 8.00 ‑ 19.00

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.

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.
sobota ‑ nedeľa 8.00 ‑ 20.00 30 €/hod.

Podujatie nešportového charakteru 840 €/deň

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!

1. 2. sobota
11.00 BK04 ‑ Rožňava, basketbal mladší žiaci
14.30 BK04 ‑ Abovia Košice, basketbal kadeti
18.00 BK04 ‑ Handlová, basketbal extraliga muži

2. 2. nedeľa
10.00 BK04 ‑ TYDAM Košice, basketbal kadeti
12.00 Kométa, florbalový turnaj juniorky

5. 2. streda 18.00 BK04 ‑ Žilina, basketbal extraliga muži
8. 2. nedeľa 8.00 Turnaj SOFZ

15. 2. sobota
7.00 Súťaž Hasičov

14.00 ŠKBD ‑ TYDAM Košice, basketbal juniorky
17.00 Young Arrows ‑ Žilina, florbal extraliga muži

16. 2. nedeľa 10.00 Young Arrows ‑ FBC Mikuláš Prešov, florbal juniori

22. 2. sobota
15.00 Young Arrows ‑ FBC Mikuláš Prešov, florbal dorast
18.00 Kométa ‑ Pruské, florbal extraliga ženy

23. 2. nedeľa
10.00 Young Arrows ‑ ATU Košice, florbal starší žiaci
13.00 Kométa ‑ Nitra, florbal extraliga ženy

29. 2. sobota 18.00 BK04 ‑ Komárno, basketbal extraliga muži

kolkáreŇ T.: 0907 428 935
Cenník prenájmu. 18 €/hod./4 dráhy

8. 2. sobota
10.00 TJ Tatran SNV „A“ - Inter Bratislava, extraliga muži
15.00 TJ Tatran SNV „B“ - Jelšava, 1. liga východ

9. 2. nedeľa 10.00 TJ Tatran SNV ‑ Košice, dorastenecká liga
15. 2. sobota 11.00 TJ Tatran SNV „A“ ‑ Modranka, extraliga muži
16. 2. nedeľa 10.00 TJ Tatran SNV ‑ Veľký Šariš, dorastenecká liga
22. 2. sobota 15.00 TJ Tatran SNV „B“ - Šemša, 1. liga východ
29. 2. sobota 11.00 TJ Tatran SNV „A“ - Trenčín, extraliga muži

tenisový areál T.: 0903 403 459  rezervácie

Otváracie hod.: pondelok ‑ nedeľa 12.00 ‑ 21.00

Cenník vstupu tenisové 
kurty

12.00 ‑ 14.00 10 €/hod./kurt
14.00 ‑ 21.00 13 €/hod./kurt

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.

1. 2. sobota
11.00 FK SNV ‑ Lipany, dospelí
17.00 Krompachy ‑ Svit, dospelí

2. 2. nedeľa
14.30 Kluknava ‑ Harichovce, krajská futbalová liga
16.30 Sp. Vlachy ‑ Nálepkovo, krajská futbalová liga
18.30 Rudňany ‑ Olcnava, krajská futbalová liga

7. 2. piatok 19.00 Olcnava ‑ Harichovce, krajská futbalová liga

8. 2. sobota
17.00 Hrabušice ‑ Rudňany
19.00 Kluknava ‑ Sp. Vlachy

9. 2. nedeľa
14.30 Poráč ‑ Teplička n. Hornádom, krajská futbalová liga
16.30 Hnilčík ‑ Markušovce, krajská futbalová liga
18.30 Letanovce ‑ Prakovce, krajská futbalová liga

16. 2. nedeľa
14.30 Nálepkovo ‑ Rudňany, krajská futbalová liga
16.30 Harichovce ‑ Sp. Vlachy, krajská futbalová liga
18.30 Hrabušice ‑ Kluknava, krajská futbalová liga

22. 2. sobota 11.00 FK SNV ‑ TUKE Košice, dospelí

23. 2. nedeľa
16.30 Rudňany ‑ Harichovce, krajská futbalová liga
18.30 Olcnava ‑ Nálepkovo, krajská futbalová liga

29. 2. sobota 11.00 FK SNV ‑ Liptovský Hrádok, dospelí

ziMný štadión T.: 053/446 10 86
Rozpis zápasov a verejného korčuľovania má informatívny charakter 

a môže byť zmenený z dôvodu preloženia jednotlivých súťažných stretnutí.

Aktuálne informácie na www.stez.sk (hľadaj ‑ týždenný rozpis). Začiatok prevádzky 

vedľajšej ľadovej plochy bude závisieť od poveternostných podmienok.

2. 2. nedeľa
13.30 HK SNV ‑ Liptovský Mikuláš, liga kadetov
17.30 Verejné korčuľovanie

7. 2. piatok 9.00 Majstrovstvá Slovenska, hokej veteráni
8. 2. sobota 9.00 Majstrovstvá Slovenska, hokej veteráni
9. 2. nedeľa 17.30 Verejné korčuľovanie

16. 2. nedeľa 13.30 HK SNV ‑ Trebišov, liga kadetov
22. 2. sobota 17.30 Verejné korčuľovanie
23. 2. nedeľa 17.30 Verejné korčuľovanie
29. 2. sobota 17.30 Verejné korčuľovanie

Rozpis Slovenskej hokejovej ligy mužov nebol do uzávierky Ička dodaný.

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

Pozývame vás na chutné DENNÉ MENU iba za 4,20 €.
Hotel ponúka ubytovanie aj pre jednotlivcov a skupiny 
spolu s priestormi reštaurácie, snack baru a salónika.

Radi vám zorganizujeme:

* rodinnú oslavu * firemný večierok * svadbu * stužkovú slávnosť

www.hotel-preveza.sk, recepcia@hotel-preveza.sk

www.stez.sk
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novoveský 
strelecký talent
Šnúra úspechov na streleckých súťažiach slovenského reprezentanta z nášho mes‑
ta Lukáša Filipa pokračovala po Nitre v Budapešti na Hungarian Open 2019, na 
Extralige v Šali a na GRAND PRIX OSIJEK 2019 v Chorvátsku.
Z prestížnej medzinárodnej streleckej súťaže konanej v Budapešti si Lukáš priniesol 
zlatú medailu v disciplíne Vzduchová pištoľ 60 ‑ kategória junior. V disciplíne VzPi 
Mix seniori si spolu s reprezentantkou Martinou Maršálkovou vystrieľali bronzovú 
medailu.
O týždeň neskôr na Extralige v Šali 30. novembra 2019 Lukáš potvrdil vynikajúcu 
formu, keď vo finále v zmiešanej kategórii mužov i juniorov zvíťazil i nad mužmi, 
streleckými špičkami Slovenska. V  druhom kole Extraligy Lukáš prekonal svojím 
výsledkom vlastný slovenský rekord o jeden bod, keď vo vzduchovej pištoli polož‑
kami 94 ‑ 98 ‑ 96 ‑ 94 ‑ 97 ‑ 95 dosiahol výsledok 574 bodov. Nie je jednoduché 
v desaťranovej sérii trafiť 6, 7 alebo až 8‑krát desiatku.
Aj v Chorvátsku na GRAND PRIX OSIJEK 2019 konanom 14. decembra Lukáš ukázal, 
že je „top“ strelec. Vo svojej juniorskej kategórii bol najlepší v kvalifikácii a násled‑
ne víťazstvo potvrdil aj najlepším výsledkom vo finále.

Lukáš je momentále najúspešnejší športový 
strelec Slovenska v  juniorskej kategórii. Je 
držiteľom slovenských rekordov už v  troch piš‑
toľových disciplínach: Športová pištoľ 30+30, 
Štandardná pištoľ 20+20+20 a Vzduchová pištoľ 
60. Jeho forma je úmerná úsiliu, ktoré vynakla‑
dá na prípravu a podmienkam v Klube spišských 
strelcov.
K  vynikajúcim výsledkom Lukášovi Filipovi gra‑
tulujeme a  sme hrdí na Spišiaka, ktorý vzorne 
reprezentuje nielen svoje mesto a Slovensko, ale 
i celú komunitu športových strelcov. „Držíme pal‑
ce“ do budúcna, Lukáš! ŠSK SPIŠAN

svetový pohár 
Mládeže
Naša karatistka Zoja Zimnikovalová z karate klubu Iglow Sp. Nová Ves 
vybojovala 1. miesto spomedzi 98 cvičencov v kategórii Junior Kumite 
Female ‑59 kg.

Svetový pohár mládeže Karate1 Youth League sa konal 13. – 15. 12. 2019 v Talian‑
sku Venice/Jesolo 2019. Pre kategóriu kadetov, juniorov bol zaradený ako nominač‑
ný na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 2020 v Maďarsku.
Svetového pohára sa zúčastnilo celkom 3 180 cvičencov z 2 460 klubov z 65 krajín 
z celého sveta. Karate klub Iglow a Sp. Novú Ves reprezentovalo 5 cvičencov, a to 
Zoja Zimnikovalová, Sára Krivdová, Maroš Janovčík, Jakub Černický a Juraj 
Černický. Najviac sa 
darilo Zoji Zimnikovalo-
vej, ktorá si vybojovala 
1. miesto v  kategórii 
Junior Kumite Fema-
le ‑59 kg spomedzi 98 
štartujúcich.
1. kolo free, 2. kolo vyhra‑
la nad Terciado Escobar 
(ESP) 2 : 0, 3. kolo vyhra‑
la na vlajky nad Thalya 
Sombe (FRA) 0 : 0, 4. kolo 
vyhrala nad Asia Ippolito 
(ITA) 2 : 0, 5. kolo vyhrala 
nad Sofia Ferrarini (ITA) 
2  : 1, 6. kolo vyhrala nad 
Cylia Kemmoun (FRA) 
3  :  1 a  finálový zápas 
vyhrala nad Emma‑Marie 
Elisabeth (FRA) 1 : 0.

xiv. ročník spiš cupu  
je už históriou
Na hlavnej ploche Zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi sa na konci roka 2019 
konal hokejový turnaj amatérov pod názvom SPIŠ CUP 2019. Organizátorom tur‑
naja bol Športový klub Ferčekovce (ŠKF), osobne boli zodpovední funkcionári Valér 
Repko, Valter Retter a Ladislav Vastuško. Turnaj sa konal 27. decembra 2019 so 
začiatkom o 21.00 hodine. Mužstvá tvorili HC Rohals SNV, Hrabušice a ŠKP Fer‑
čekovce. Propozície a  počet účastníkov sa nezmenili, hralo sa systémom každý 
s každým v dohodnutom čase 2x dvadsať minút čistého času. Každý faul hráča sa 
trestal samostatným nájazdom. Po poslednom hokejovom zápase bolo vyhodnote‑
nie turnaja, odovzdanie putovného pohára, odovzdanie cien najlepším jednotlivcom, 
nasledovalo občerstvenie a spoločné posedenie účastníkov turnaja.
Konečné poradie: 1. Hrabušice (foto), 2. HC Rohals Huta, 3. ŠKF (Ferčekovce).
Športovo‑technická komisia turnaja určila najlepších hráčov: Najlepší brankár: 
Adam Jahoda (ŠKF Ferčekovce), Najlepší obranca: Michal Kocúr (HC Rohals Huta), 
Najlepší útočník ‑ hráč turnaja: Martin Jakubec (Hrabušice). Ján Tomšík

halová liga 
už pozná víťaza
Projekt Halovej miniligy v Spišskej Novej Vsi bol od začiatku skromný a nenápad‑
ný. Dokopy sa dala partia futbalových nadšencov, ktorá si takýmto spôsobom chcela 
spestriť zimnú futbalovú prípravku. Partia okolo hlavného organizátora Štefana Mar‑
kulíka stanovila jasné pravidlá a trend novej súťaže. Ďalší ročník odštartoval 17. no‑
vembra 2019 a organizátori mali o jednu starosť navyše. Prihlásilo sa rekordných 
10 mužstiev, a to museli odmietnuť ďalších záujemcov.
Trojmesačný maratón zápasov vyvrcholil na začiatku roka 2020. Po základnej časti 
nasledovali vyraďovacie boje a v záverečnej fáze boj o konečné umiestnenia. Vyvrcho‑
lením bol finálový dvojzápas Cules Team proti Spišskému Podhradiu. Poradie tak bolo 
Cules Team, Spišské Podhradie, Old Young, 4. miesto Červíky a nasledovali Jokers, 
Spiš Team, Bororo, Los Pacos, Danišovce a  Odorín. Za najlepšieho brankára bol 
vyhlásený Ľubomír Franko zo Spišského Podhradia, za najlepšieho hráča Ľuboš 
Ontko ml. z Cules Teamu, s 19 gólmi sa najlepším strelcom stal Róbert Hagara.
„Tento rok sme mali rekordný počet prihlásených mužstiev. Už sme museli odmiet
nuť ďalšie družstvá, nakoľko časovo je športová hala vyťažená. Čo však teší najviac, 
v tomto ročníku účinkovalo veľa mladých hráčov, a to je veľká výzva aj do ďalších 

ročníkov. Aj 
samotné finále 
ukázalo, že Mi
niliga v  Spiš
skej Novej Vsi 
má kvalitnú 
a  už aj tradič
nú úroveň,“ 
dodal hlavný 
o r g a n i z á t o r 
súťaže Štefan 
Markulík.

Jozef Petruška
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nad Bodvou, 8,8 km): M 40 – 49: 1. Tomáš Kamas 
(TJ Tatran SNV, 0:33:10). 52. ročník Vianočného 
behu mesta Lučenec (26.  12.): M 60 (20 km): 
2. Vladimír Šmida (1:34:00). Horovská desiatka 
(31.  12., Horovce, 10 km): M 40  – 49: 1. Tomáš 
Kamas (TJ Tatran SNV, 0:35:22). Silvestrovský 
beh Prešov – Memoriál docenta Olega Kopaneva 
(31. 12., Prešov, 7 km): M 40 – 49: 1. Štefan Sum‑
merling (SNV, 0:23:19). Košický trojkráľový beh 
(6. 1., Košice, 5,1 km): M 40 – 49: 1. Tomáš Kamas 
(TJ Tatran SNV, 0:17:42).
KaRaTE: 13TH MEMORIAL OF MICHAL BOZOGAN 
(11. 1.): Súťaže v Košiciach sa zúčastnilo celkovo 
395 súťažiacich z 37 klubov z 5 krajín. Karate klub 
Iglow reprezentovalo 17 cvičencov, ktorí získali cel‑
kom 10 medailí (4 zlaté, 4 strieborné a 2 bronzové) 
a umiestnili sa tak na 4. mieste podľa olympijského 
bodovania. V  súčte bodov za získané medaile sa 
klub umiestnil na 3. mieste.
VOLEJbaL: 55. ročník Vianočného volejbalo-
vého turnaja žiačok (10. 12.  , Prešov): 1. VK ZŠ 
Mlynská Stropkov, 2. VK SP. Nová Ves, 3. Nyíregy‑
háza. Medzi vyhlásenými najlepšími hráčkami 
bola aj Hana Ďurišková (Sp. Nová Ves). Juniorky: 
1. Liga: 9. kolo (13. 12.): VK SNV – MVK Stropkov 
2 : 3 a 3 : 0. Staršie žiačky: OM: 8. kolo (14. 12.): 
VK SNV – VK Prešov 3 : 0 a 3 : 0. Mladšie žiačky: 
4‑OM: 3. kolo (15. 12. , Košice): VK SNV – Košice 
2 : 1, VK SNV – Poprad 2 : 0.

jOGA V DENNOM žIVOTE
www.jogavdennomzivote.sk

POZýVAME VÁS NA KURZY jOGY 2020
Jogacentrum Spišská Nová Ves, Letná 55 

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

16.30 – 18.00 Joga na posilnenie vitality 0904 232 392
18.00 – 19.30 Joga pre mierne pokročilých

(3‑mesačný uzatvorený kurz 13. 1. – 30. 3.)
0907 477 955

uto 16.30 – 18.00 Joga pre všetkých 0948 519 292
18.10 – 19.40 Podvečerný relax 0948 519 292
9.00 – 10.00 Joga pre seniorov – pokročilí 0905 236 248

str 10.15 – 11.15 Joga pre seniorov – začiatočníci, mierne pokročilí 0905 236 248
17.30 – 19.00 Joga pre pokročilých – 3., 4. diel 0949 604 723

štv 16.30 – 18.00 Joga pre začiatočníkov a mierne pokročilých 0903 605 696
18.00 – 19.30 Joga pre začiatočníkov 0948 511 816

pia 9.00 – 10.00 Joga pre seniorov – pokročilí 0905 236 248
10.15 – 11.15 Joga pre seniorov – začiatočníci, mierne pokročilí 0905 236 248
16.30 – 18.00 Pre začiatočníkov zameraný na uvoľnenie a dych (10. 1. – 27. 3.) 0907 477 955

Kultúrny dom Smižany
deň čas zameranie kontakt
pon 18.00 – 19.30 Joga pre začiatočníkov 0910 224 447
str 18.00 – 19.30 Joga pre mierne pokročilých 0910 224 447

nové bežkárske trasy v šulerlochu pripravené. 
je pripravená i ziMa?
Pred prvými väčšími mrazmi stihli nadšenci bežecké‑
ho lyžovania z  MAS (Multifunkčný areál Schulerloch) 
v spolupráci s mestom SNV a miestnymi farmármi pri‑
praviť podklad nových bežeckých trás v Schulerlochu. 
Za priaznivých snehových podmienok tu budú strojovo 
udržiavané bežecké lyžiarske trasy od 1 do 4 km. Ná-
stup bude na konci Sadovej ulice v SNV za BMZ. Trať 

bude pokračovať cez pole, okolo potoka, popri vodnej 
nádrži a záhradkárskej osade do údolia susediaceho so 
strelnicou v Šulerlochu. Tu sa trať otáča a jednosmernou 
stopou sa lyžiari dostanú naspäť k BMZ. Bežecké lyžiar‑
ske trasy, sú vytýčené bezkolízne s prístupovými cesta‑
mi a malými odstavnými plochami pre autá. Zriaďova-
telia veria, že trasy nebudú poškodzované vstupom 

na trate bez lyží, autami, štvorkolkami a domácimi 
miláčikmi. Trasy, ako i smery bežkovania, budú vyzna‑
čené tabuľkami. Ostáva, len dúfať, že nám napadne 
aspoň 15 cm snehu, aby sme mohli natiahnuť bežeckú 
lyžiarsku stopu, ktorej celkové prevýšenie na 4 km trati 
je 65 m s náročnosťou vhodnou i pre začiatočníkov.

členovia MAS

basketbalový 
nový rok
Po vianočných sviatkoch sa naplno rozbehla extraligová 
súťaž basketbalistov. Spišiaci prvý zápas roka absolvovali 
v Komárne, kde prehrali 78 : 87 a rovnako sa im nedarilo 
ani u susedov vo Svite, kde prehrali 73 : 81. Všetko si mohli 
vynahradiť v  prvom domácom vystúpení proti Leviciam. 
Ani tento majstrovský zápas nedopadol najlepšie a Spiš‑
skonovovešťania si po rozpačitom výkone pripísali na svoje 
konto tretiu januárovú prehru za sebou 79 : 62.
„V  prvom polčase sme mali 28percentnú úspešnosť 
streľby, čo sa v  profesionálnom mužskom basketbale 
často nevidí a určite neodpúšťa. My sme si aj vypracovali 
po akciách otvorené strely, no nedokázali sme ich preme
niť, čo nás stálo lepší výsledok,“ povedal po prvom no‑
voročnom zápase tréner BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 
Erich Korfanta a  pridal želanie do nového športového 
roka. „Predovšetkým na prahu nového roka chceme po
zvať čo najviac detí a mládeže do nášho klubu, na basket
bal. Všetkým športovcom a klubom v meste želám hlavne 
a predovšetkým zdravie,“ dodal predseda basketbalového 
klubu Rastislav Javorský.
Počas nasledujúcich troch mesiacov čaká na extraligovú 
SNV ešte základná časť, ktorú Spišiaci uzatvoria 28. marca 
zápasom v Handlovej. Potom už bude nasledovať rozhodu‑
júca časť boja o najvyššie priečky. Jozef Petruška

veľké víťazstvo Malých 
futbalistov
Už tradične sa na záver roka konalo v spišskonovo‑
veskej Športovej hale významné športové poduja‑
tie Memoriál Andreja Franka. Aj tento rok jeden 
z najdlhšie a pravidelne organizovaných futbalových 
turnajov mal kvalitnú úroveň a zastúpenie mládežníc‑
kych futbalových klubov zvučných mien. Tento ročník 
sa zapíše do histórie veľkými písmenami. Finálový 
zápas medzi Žilinou a Sp. Novou Vsou bol nezabudnu‑
teľný. Mladí Spišiaci prehrávali už 0 : 2, ale po skve‑
lom obrate nakoniec zvíťazili a v skvelej atmosfére si 
vybojovali cenné prvenstvo.

Súťažilo sa v  dvoch vekových kategóriách. V  U12 
zvíťazili Košice pred Žilinou a výberom Východoslo‑
venského futbalového zväzu, nasledovali družstvá 
Bílovca, SNV a  Havlíčkovho Brodu. Za najlepšieho 
hráča tímu bol za SNV vyhodnotený Matúš Tököly. 
V hlavnej vekovej kategórii dominoval FK SNV pred 
Žilinou, bronzový skončil výber VsFZ, nasledovali Ko‑
šice, Bílovec a Havlíčkov Brod. Cenu pre najlepšieho 
hráča turnaja získal Viktor Straka z FK SNV.
„Pre nás trénerov a chlapcov je to obrovský úspech 
a povzbudenie do ďalšej futbalovej budúcnosti. Tre

ba pochváliť mojich zverencov, 
že ani za nepriaznivého stavu 
to vôbec nevzdávali. Rovnako 
poďakovanie patrí organi
zátorom a  všetkým, ktorí sa 
podieľali na tomto podujatí. 
Memoriál Andreja Franka má 
u mládeže na Slovensku veľmi 
dobré meno a tento rok to len 
znova potvrdil,“ povedal tréner 
víťazného mužstva FK SNV 
Dávid Farkašovský.

Jozef Petruška
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športuj a benefituj
Od 1.  1.  2020 vstupujú do platnosti športové karty 
„Športuj a benefituj“. Spoločný projekt mesta Spišská 
Nová Ves, Komisie športu pri MsZ v  Spišskej Novej 
Vsi a  Správy telovýchovných zariadení (STEZ). Bude 
slúžiť prioritne športujúcej mládeži klubov, ktoré majú 
svoje sídlo v Spišskej Novej Vsi. „Niekedy v  lete mi
nulého roku sme spolu s predsedom komisie športu 
Oliverom Buzom pripravili projekt ‚Športuj a benefituj‘. 
Predstavili sme ho vedeniu mesta, primátor sa s tým
to projektom stotožnil, a tak nám nič nebránilo v tom, 
aby sme ho mohli od nového roka spustiť. Podstata 
projektu spočíva v  zľavovej karte, ktorú dostane 
každý riadne registrovaný športovec v  spišsko-
novoveskom klube vo veku od 6 do 18 rokov. 
50-percentné zľavy môže využívať vo všetkých 
zariadeniach, ktoré má v správe STEZ, čiže výraz-
né benefity budú platiť na letnom kúpalisku, krytej 
plavárni, ale aj na verejnom korčuľovaní. Navyše 
sme sa dohodli s predsedami klubov, ktoré vyberajú 
na zápasy vstupné, na 50 %nej zľave pre držiteľov 
týchto kariet. Týmto krokom chceme výrazne pod
poriť mládež, ktorá sa venuje v meste Spišská Nová 
Ves športu a zároveň máme ambíciu ich postupnými 
krokmi sceliť do jednej veľkej spišskej športovej ro
diny, aby mali mladí športujúci Spišiaci pocit, že na 
nich mesto myslí, že niekam patria a že športovať sa 
oplatí. Plastová karta bude každoročne aktualizovaná, 
jej cena je 2,50 €, čo je vzhľadom na získané benefity 
smiešna suma, ktorá pokrýva náklady na jej výrobu 
a  distribúciu. Možnosť získania karty zatiaľ nevyužili 
všetky športové kluby. Touto cestou ich chcem vyzvať, 
aby tak učinili na sekretariáte STEZ, kde im v prípade 
záujmu radi poskytneme všetky informácie týkajúce 
sa tohto projektu. Zároveň chcem upozorniť, že účin

nosťou od 1. 1. 2020 prestávajú platiť skupinové či iné 
zľavy, na ktoré boli športové kluby zvyknuté, benefi
ty sa budú môcť využívať len prostredníctvom karty 
‚Športuj a  benefituj‘. Keďže je jej vydanie naviazané 
na povinnú registráciu, chceme týmto krokom získať 

prehľad o  tom, koľko športujúcej mládeže v  meste 
máme, aby aj ďalšie naše podporné kroky boli adresné 
a slúžili k spoločnému cieľu – podpore mladých, ktorí 
chcú športovať,“ skonštatoval riaditeľ STEZ Vladimír 
Hovaňák. Oliver Búza

šport, pozvánka

plavecké preteky
Na prelome mesiacov november a  december 2019 
sa na krytej plavárni konali už tradičné plavecké 
preteky určené malým plavcom organizované pre‑
šovským klubom s názvom Memoriál J. Baláža. Oba 
kluby pôsobiace v SNV mali na týchto pretekoch svoje 
zastúpenie. Za Športový klub Iglovia najúspešnej‑
ším plavcom bol Teo Zalčík, ktorý si vyplával 2 zlaté, 
striebornú a bronzovú medailu. Tomuto iba 8‑ročnému 
plavcovi budeme držať palce aj na februárovom me‑
dzinárodnom podujatí v domácom bazéne.
Za Klub plávania SNV si dobre viedli trochu starší 
plavci a plavkyne, a to menovite Ela Gondová so zis‑
kom zlatej a bronzovej medaily, Nela Habasová, kto‑
rá bola najúspešnejšia medzi dievčatami 
a získala striebro, bronz a 4 zlaté medaily. 

Chlapcov zastupoval Oliver Palkov, ktorý si vybojoval 
striebro a dve bronzové medailičky a najúspešnejším 
plavcom bol Jakub Stanko so ziskom piatich zla‑
tých medailí a navyše s prekonaním rekordu SR v kat. 
11‑ročných plavcov na disciplíne 50 metrov prsia. Ja‑
kub sa navyše o  týždeň neskôr zúčastnil aj zimných 
M SR mladších žiakov v krátkom bazéne a získal hneď 
dva tituly Majstra SR v disciplínach 100 metrov prsia 
a 200 metrov prsia a bronz na disciplíne 100 metrov 
polohové preteky.
Všetkým pretekárom z oboch klubov srdečne blahože‑
láme a držíme palce v ďalšej sezóne.

Tím ŠK Iglovia a KP SNV

Jakub Stanko

za rok 2019

Športová hala
Vstup voľný

13. 2. 2020 o 17.00 h
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poďakovania a spoMienky
Spi ticho, tichučko, dosnívala si života sen a cestou bolesti odišla 
si tam, kde je pokoj a láska len.
S hlbokým žiaľom a zármutkom v srdci oznamujeme všetkým prí‑
buzným priateľom a  známym, že nás 18.  12.  2019 vo veku 66 
rokov navždy opustila moja milovaná manželka, matka, babka, 
prababka, sestra, krstná mama a švagriná Viera STAROVECKÁ.
S láskou spomína manžel Jozef, deti Marianna, Jozef, Peter, Tomáš 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Magdaléna KMECOVÁ
27. 12. 2019 vo veku 94 rokov odišla navždy.
S láskou a úctou celá rodina.
Ďakujeme za starostlivosť personálu domova dôchodcov a Poh‑
rebnej službe R. Findura v SNV.

Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
31. 12. 2019 rozlúčiť s naším drahým oteckom Jánom GIBALOM.
Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie Pohrebnej službe 
R. Findura, Rím.‑kat. farskému úradu v SNV, ZPOZ pri MsÚ v SNV 
a p. Kučinskému.
S láskou a úctou dcéry s rodinami.

Bolesťou unavený tíško si odišiel zanechávajúc všetkých, ktorých si miloval.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým prí‑
buzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom a známym, ktorí sa 
7. 1. 2020 prišli rozlúčiť s mojím manželom, bratom, ujom, švagrom 
Dušanom MURŇÁKOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 76 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v SNV, Poh‑
rebnej službe S. Badziková, ZPOZ pri MsÚ v SNV, p. Lapšanskému.
Poďakovanie patrí lekárom a zdrav. personálu ODCH za starostlivosť 
v posledných chvíľach jeho života.
S úctou a vďakou manželka a ostatná smútiaca rodina.
Bolesťou unavený tíško si odišiel zanechávajúc všetkých, ktorých si miloval.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom a známym, ktorí 
sa 16. 1. 2020 prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, svokrom, 
dedkom, bratom, švagrom, ujom Ing. Jánom JANČÍKOM, ktorý nás 
opustil vo veku 86 rokov.
Ďakujeme všetkým lekárom a zdravotným sestrám OAMIS Ne‑
mocnice SNV za príkladnú starostlivosť, odborný a ľudský prístup. 
Ďakujeme mestu SNV, p. Kučinskému a Pohrebnej službe R. Fin‑
dura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

jubilanti Februárovým jubilantom mesta Spišská Nová Ves ponúkame možnosť prijatia 15. 2. alebo 29. 2. 2020.

V prípade vášho záujmu o toto bezplatné individuálne alebo kolektívne prijatie jubilanta, prosíme, nahláste tento záujem telefonicky u Mgr. Kleinovej 053/417 66 25, 
resp. 0908 343 208 alebo osobne v Radnici mesta na 1. poschodí. Zmenu navrhovaného termínu prijatia je možné na základe dohody upraviť.
Marcovým jubilantom mesta Spišská Nová Ves ponúkame možnosť prijatia 14. 3. alebo 28. 3. 2020.

Anna Friňáková
Júlia Demečková
Mária Gavulová
Anna Kubičárová
Anna Wagnerová
Magdaléna Koňaková
Valentín Peták
Mária Guothová
Alica Habová
Jozef Kováč
Valent Pavol
Barbora Vytykáčová
Augustin Bojňanský
PaedDr. Oľga Humajová
Alžbeta Majerčáková
Gabriela Tyukosová
Márie Bartoňková
Anna Drobná

Blažena Počubayová
Cecília Popovičová
Emil Samoľ
Magda Sližová
Mária Adamčiaková
Radmila Hennelová
Margita Hricová
Jozef Kolcun
Katarína Kovaľanová
Emil Mudrák
Valent Novák
RNDr. Katarína Okályová
Veronika Ondirková
Emil Pencák
Ján  Polom
Margita Škopová
Zuzana Antalová
Matej Hrušovský

Irena Kováčová
Alžbeta Majchrovičová
Anna Mlynarčíková
Margita Nováková
Ernestína Pekarčíková
Mária Smižanská
Edita Stanková
Rudolf Sulák
Helena Szabová
Mária Tokarčíková
Ľudmila Ambrozyová
Valéria Barillová
Ján Čech
Magda Čerpáková
Daniel Duľa
Anna Fajdeková
Andrej Gabonay
Vladimír Garčár

Karol Hönsch
Mária Karpinská
Helena Kašperová
Ing. Mária Klučárová
Ján Krondják
Mária Midliková
Veronika Neuvirtová
Ľubomír Pecúš
Matilda Pľutová
Veronika Polomová
Marta Rusnáková
Danuše Sedláčiková
Michal Schneider
Martin Stanko
Ing. Mária Tásková
Jozef Tököly
Anna Valentová
Milan Vojtuš

Peter Beník
Pavol Bodák
Elena Bulejová
Mária Centková
Anna Duľová
Mgr. Miroslav Fülöp
Václav Ganišin
Mária Gurová
Anna Halagová
Helena Hartlová
Mária Jancková
Ľudmila Jančurová
Jozef Jassuš
Marta Jurčáková
Alžbeta Jurčová
Matej Jurek
Eva Karchňáková
Marta Kollárová

Ján Kuchár
Jana Kulová
Jozef Kuruc
Oľga Ladová
Karol Letanovský
Božena Liptáková
František Lopatovský
Jozef Markulík
Elena Melichová
Jozef Pavlanský
Ján Podvojský
Irena Rímska
Jozef Suraňovský
Rudolf Šarga
Valent Šebest
Anna Šteinerová
Ľudmila Veselá
Bc. Milada Wembo

Vážení občania mesta Spišská Nová Ves. Z dôvodu prijatia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nie je možné pozývať jubilantov na sláv‑
nostné prijatie primátorom mesta pri príležitosti oslavy ich jubilea bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Z tohto dôvodu mesto Spišská Nová Ves vyzýva všetkých občanov, ktorí majú záujem zúčastniť sa pri príležitosti oslavy ich životného jubilea sláv-
nostného prijatia primátorom mesta, aby odovzdali alebo zaslali doleuvedenú NÁVRATKU na adresy: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 
052 70 Spišská Nová Ves alebo Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

oznaM

návratka - súhlas dotknutej osoby
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dotknutá osoba: (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

V zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi – Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 
č. 1843/7, 052 70 Spišská Nová Ves, IČO: 00 329 614, zapísanému v registri Štatistického úradu SR (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Účelom spracúvania osobných údajov je pozvanie na slávnostné prijatie primátorom mesta pri príležitosti oslavy môjho životného jubilea. Právnym základom tohto spracúvania 
je súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby uvedených v návratke je dobrovoľné, je však nevyhnutné 
pre uvedený účel. Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem na dobu 20 rokov. Po uplynutí tejto doby budú poskytnuté údaje zlikvidované.
Získané osobné údaje dotknutej osoby nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V Spišskej Novej Vsi, dňa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Podpis dotknutej osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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spoMienky

Odišli… no v našich srdciach stále žijú.
29.  11.  2019 sme si pripomenuli 13. výro‑
čie úmrtia Štefana BROŠKA z  Iliašoviec 
a 27. 2. 2020 si pripomíname 2. výročie úmrtia 
Zuzany BROŠKOVEJ z Iliašoviec.
S láskou a vďakou spomíname.
dcéra Kvetoslava a  Juliana, vnuci Branislav 
a Rastislav, vnučka Erika a vnuk Jozef s rodinami
Ďakujeme všetkým, ktorí si spomenuli.

Zostaneš navždy v našich srdciach.
5. 1. 2020 sme si pripomenuli 1. výročie, kedy nás navždy opustil 
môj drahý manžel, náš tatík a dedko PharmDr. Ján VALJAN.
S láskou spomínajú manželka, dcéry, vnučka a ostatná rodina.

Čas plynie, no spomienky ostávajú.
9.  1.  2020 uplynul rok, čo nás navždy opustila moja manželka, 
naša mama, babka, prababka Mária DOBROVIČOVÁ.
S  láskou spomínajú manžel Ján, deti Peter, Ján, Dagmara  
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú. Človek odchádza, avšak všet
ko krásne, čo nám dal, zostalo v našich srdciach.
12. 1. 2020 uplynuli 2 roky, keď nás navždy opustil náš milovaný 
syn, brat, krstný otec, švagor Martin KROHĽAK.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.

S bolesťou v srdci sme si 15. 1. 2020 pripomenuli 5. výročie, kedy 
nás navždy opustila naša milovaná mamka Emília HADIDOMOVÁ.
Všetci, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej tichú spomienku.
S  láskou a  úctou spomínajú deti, vnúčatá a  ostatná smútiaca  
rodina.

Kedysi žil niekto, kto nás miloval celým svojím srdcom… Premenil 
sa na anjela a teraz na nás dáva pozor z neba…
19. 1. 2020 sme si pripomenuli dva roky, čo od nás navždy odišiel 
náš starostlivý ocko a dedko Juraj KRAVEC.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
S  láskou a  nesmiernou vďačnosťou spomínajú syn Miloš, dcéra 
Maja s manželom, vnúčatá Ivo a Erika a ostatná smútiaca rodina.
Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť v  srdci trvá a  nedá 
zabudnúť.
20. 1. 2020 uplynuli 3  roky od chvíle, kedy nás navždy opustila 
naša milovaná manželka, mamka a babka Dana RUSNÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel, dcéry Andrea, Martina, Miroslava a Katarína s rodinami

S modlitbou na perách a láskou v srdci sme si 22. 1. 2020 pripo‑
menuli 1. výročie odchodu do večnosti našej milovanej mamičky 
a babky Márie BÉREŠOVEJ z Rozhanoviec.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosíme, modlitbu a spomienku.
S vďakou a láskou si každý deň spomína dcéra Marienka a vnučka 
Mária s rodinami.

Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije 
spomienkami…
So smútkom v srdci sme si 23. 1. 2020 pripomenuli 24. výročie, 
kedy nás navždy opustila naša milovaná mamka a babka Katarína 
DOPIRÁKOVÁ, rod. Korchňáková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú dcéry Iveta a Naďa s rodinou.
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, smutno je nám všetkým, už nič nie je 
také, aké bolo predtým. S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu cho
díme, kvety položíme a pri plamienku sviečky sa za Teba modlíme.
25.  1.  2020 sme si pripomenuli 15. výročie, odkedy nás navždy 
opustil manžel, otec, dedko, brat, švagor, známy Mikuláš GONČÁR.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
S  láskou a  úctou spomínajú manželka Magda, syn Rastislav 
a dcéra Martina s rodinami.

S bolesťou v srdci sme si 28. 1. 2020 pripomenuli smutný rok, od‑
kedy nás navždy opustila moja milujúca manželka, matka, babka, 
svokra Zita KATRENIČOVÁ. 
S láskou spomíname.
manžel Ivan, synovia Ivan a Róbert, nevesta Lucia a vnúčatá Ivica 
a Jakub

Ak máme niekoho radi, nik nám ho nevezme, ani diaľky, ani čas, 
ani smrť.
30.  1.  2020 uplynulo 14 rokov, odkedy nás opustil môj manžel 
a ocko Gustáv VÉGH.
Priatelia a známi, spomínajte s nami.
S láskou manželka a dcéra.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. 
Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a  pri plamienku 
sviečky s láskou spomínať.
31. 1. 2020 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša najdrahšia dcéra, 
manželka, mamička, sestra, švagriná, krstná a teta Anna IĽAŠOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú mama, manžel Štefan, dcéry Alexan‑
dra a Barborka s rodinami, sestra, bratia a ostatná rodina.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
31. 1. 2020 uplynulo dlhých 15 rokov, čo nás opustil náš milovaný 
a starostlivý otec a dedko Alexander HAVRILLA vo veku 57 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
manželka Anna a deti s rodinami

Prešlo dlhých 5 rokov.
V januári 2015 dotĺklo srdce v nedožitých 90. rokov a v pokoji sa 
zatvorili oči. Rozlúčili sme sa so súdruhom Antonom MICANOM.
Česť Tvojej pamiatke.
Spomínajte s nami.
smútiaca rodina

Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bo
lesť v srdciach, smútok, prázdny domov a spo
mienky zanechal.
1.  2.  2020 uplynie 11 rokov od úmrtia našej 
drahej mamky a babky Magdalény KAČÍROVEJ 
a 16. 3. 2020 si pripomenieme 1. výročie úmrtia 
nášho drahého otca a dedka Jána KAČÍRA.
Tí, ktorí ste našich drahých rodičov poznali, 
nezabudnite a spomínajte s nami.
S úctou a láskou v srdci spomínajú deti, vnúčatá 
a ostatná rodina.

Sú slová, ktoré Ti už nikdy nepovieme, sú chvíle, na ktoré nikdy 
nezabudneme, sú okamihy, na ktoré stále spomíname.
1. 2. 2020 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša mama, 
babka, prababka, teta, krstná mama Juliana LOKŠENSKÁ.
S  tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a  pri plamienku 
sviečky na Teba myslíme.
dcéry Emília, Alena s rodinami a syn Jozef s rodinou
2. 2. 2020 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustil môj manžel Tibor 
JAKUBČO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
manželka Mária, synovia Marcel, Patrik a  dcéra Katarína 
s rodinami

Čas ubieha, nevráti, čo vzal. Láska, úcta a spomienky v srdciach 
ostávajú navždy.
4. 2. 2020 uplynie 10 rokov, keď už nie je medzi nami naša mamka 
a babka Irma Lucia ZASTKOVÁ.
Tí, ktorí ste na ňu nezabudli, venujte jej spolu s  nami tichú 
spomienku.
dcéry Oľga a Marianna s rodinami
6.  2.  2020 si pripomenieme 25. výročie úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, starého otca, krstného otca, svokra, brata a švagra 
Vladimíra KALINAYA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.
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Čas plynie, ale spomienky ostávajú…
S tichou spomienkou v srdci si 7. 2. 2020 pripomenieme 10 rokov, 
kedy nás navždy opustil môj manžel, náš otec, svokor, dedko, pra‑
dedko Ján FINDURA.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si na neho pri zapálenej sviečke.
manželka Gabriela – Erika, synovia Pavol, Mikuláš a Rastislav s rodinami
Jediné srdce na svete sme mali, ktoré dokázalo nás milovať. Odiš
lo, zmĺklo, išlo spať. Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, 
na ktoré tisíckrát spomíname.
7. 2. 2020 uplynie 10 rokov od úmrtia našej milovanej mamičky 
a babičky Jolany BALUCHOVEJ.
Ti, ktorí ste ju poznali, mali radi a  nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou v srdci spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy bu
deš s nami.
7. 2. 2020 si pripomenieme 15 rokov, odkedy nás náhle opustila 
naša milovaná mamka a babka Anna TÖKÖLYOVÁ.
S  láskou a  úctou spomínajú syn Peter, dcéry Ľuba a  Dana 
s rodinami.

7. 2. 2020 uplynie 10 rokov od úmrtia môjho syna a nášho brata 
Petra KLIMEKA.
Kto ste ho poznali, prosíme o tichú spomienku.
mamka a bratia

Prečo sa človek lúčiť musí so všetkým, čo mal rád? Prečo mu v ži
vote stačiť musí len spomínať? Bez Teba žiť musíme, no v našich 
srdciach Ťa stále nosíme.
8. 2. 2020 bude pre nás ťažký deň, keď si pripomenieme 13. výro‑
čie odchodu do večnosti našej mamky a babky Márie BRODOVEJ, 
rod. Kašperovej.
S láskou a úctou na Teba spomínajú deti Filip s manželkou Máriou, 
Peter, Magdaléna a  vnúčatá Slávka, Kristínka, Lucka, Veronika, 
Adamko, Tomáško a najmenší Nikolasko.
Ľúbime Ťa, mamka naša drahá.
Vraj čas rany zahojí, no bolí to stále viac…
9.  2.  2020 to bude päť dlhých, smutných rokov, čo nám veľmi 
chýbaš, moja milovaná manželka, naša mamka a  babka Eva 
ČAMBALOVÁ.
S  láskou a úctou spomínajú manžel Augustín, syn Ján s rodinou 
a dcéry Zdenka a Andrea s rodinami.

Utíchol hlas, miloval si život a všetkých nás. Osud Ti nedoprial dlh
šie s nami byť, no v našich srdciach budeš stále žiť.
11.  2.  2020 uplynú 3  roky, čo nás opustil manžel, otec, dedko 
a pradedko Jozef GERDA.
S  tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a  pri plamienku 
sviečky na Teba myslíme.
manželka, syn a nevesta s rodinami
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije 
spomienkami…
So smútkom v srdci si 11. 2. 2020 pripomenieme 1. smutné vý‑
ročie, kedy nás navždy opustil môj manžel, otec a dedko Metod 
BLAŠKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
S  láskou a úctou spomínajú manželka Emília, syn Tomáš, dcéry 
Erika a Silvia s rodinami.
Zhasli Tvoje oči, stíchol Tvoj hlas, mal si rád prírodu, hory a všet
kých nás. S  tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a  pri 
plamienku sviečky na Teba myslíme. Aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš stále s nami.
12. 2. 2020 uplynie 12 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný 
manžel a ocko Stanislav LEŠKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S  láskou a  úctou spomínajú manželka Juliana, dcéry Martina 
a Marcela s rodinami, Stanka o ostatná smútiaca rodina.

Kto v srdciach žije, neumiera… Veľmi nám chýbaš…
14.  2.  2020 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil náš otec,  
dedko, brat, ujo a priateľ Ľudovít TOMAŠČÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou smútiaca rodina.
P. S. posielame pozdrav do neba ‑ Adamko a Alicka

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
15.  2.  2020 si pripomenieme nedožitú storočnicu od narodenia 
nášho drahého otecka Jozefa PORUBSKÉHO a  zároveň uplynie 
18 rokov, čo nás vo veku 82 rokov navždy opustil.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali.
S úctou a  láskou spomínajú dcéry Anna, Ľubka, Mária a Božena 
s rodinami.
Čas plynie, spomienky ostávajú…
16.  2.  2020 uplynie 21 rokov od úmrtia manžela, otca, dedka 
a svokra Michala PINDROCHA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina

Ako tíško žila, tak tíško odišla, žena dobrého srdca.
17. 2. 2020 si pripomíname 2. výročie odchodu do večnosti našej 
sestry, tety, susedky Valérie HUDÁČEKOVEJ.
S láskou spomína brat Vlado s rod. z Detvy, netere Števka a Zuzka, 
členovia SZZP v SNV a priateľka Mária zo Spiša.

Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
17. 2. 2020 si pripomíname smutné druhé výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý, milovaný manžel, otec, syn, zať, brat, švagor 
a príbuzný Peter HUS.
S láskou a vďakou spomína manželka, deti a ostatná rodina.

Dopísaný bol príbeh jedného života. Príbeh, ktorý však nekončí  
príbeh, ktorý pokračuje v nás…
20. február 2020 bude pre nás veľmi ťažkým dňom. Uplynú už 
4 roky, čo od nás navždy odišiel môj milovaný manžel, náš nena‑
hraditeľný ocko, dedko, svokor Ivan KLINGA.
Ostal po Tebe len smútok, prázdno, ale tie najkrajšie spomienky.
S  láskou, úctou a vďakou spomína manželka Božka, deti Janko, 
Marcela a Patrik s rodinami.
23.  2.  2020 si pripomenieme smutný rok, odkedy nás navždy 
opustila naša mamička, babka, prababka, svokra a  švagriná 
Agáta GOLDBERGEROVÁ.
S láskou a úctu spomína celá rodina.

26.  2.  2020 uplynie 30 rokov od chvíle, kedy 
nás navždy opustil náš láskavý a milovaný ocko  
Ondrej FEDOR a 17. 2. 2020 uplynie 10 rokov, 
kedy nás navždy opustila aj naša starostlivá 
a milovaná mamka Katarína FEDOROVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku tým, ktorí ich po‑
znali.
S láskou, úctou a nekonečnou vďakou na rodičov 
spomínajú ich deti Lýdia, Vladimír, Magdaléna 
a Soňa s rodinami.

27. 2. 2020 uplynie 6 rokov, keď nás navždy opustil manžel, otec 
a dedko Mikuláš SKOKAN.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina
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Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je také, aké bolo 
predtým. Všade okolo chýba Tvoj hlas. Mal si rád život, my Teba 
a Ty nás. Skromný a láskavý si bol vo svojom živote a veľký vo svo
jej láske a dobrote.
28. 2. 2020 uplynie 5 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš 
manžel, ocko, syn, brat, krstný otec, kamarát Bc. Jaroslav FILIP.
S  láskou spomína manželka Monika, dcéry Martinka a Adriánka 
a ostatná smútiaca rodina.
Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, 
ako predtým. Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
28. 2. 2020 si pripomenieme smutné 8. výročie úmrtia manžela, 
otca, dedka Jiřího KOLÁŘA zo SNV a zároveň sme si 26. 1. 2020 
pripomenuli jeho nedožité 80. narodeniny.
S  úctou a  láskou spomína manželka Anna, deti Anička, Jirko, 
Zuzka s rodinami.

Milovali sme ich a oni milovali nás, tú lásku 
v  našich srdciach nezničí ani čas. Láska nikdy 
nezanikne…
28. 2. 2020 uplynie 15 rokov, čo zakončila svoju 
pozemskú púť a  odišla na večnosť naša drahá 
a  láskavá mamička, stará mama a  prababička 
pani Irenka IMRICHOVÁ a 10 rokov uplynulo, čo 
odišiel na večnosť náš milovaný ocko, starý otec 
a pradedko pán Štefan IMRICH.
S láskou a úctou na Vás spomíname a ďakujeme 
Bohu, že ste boli súčasťou našich životov.
Na hrobe kytice, kahanček svieti, to tichá 
spomienka Vašich milujúcich detí.
dcéra a syn s rodinami

SM-SyStéM 
Cvičenie pre deti  

od predškolského veku
Zdravá noha 

Pooperačné a poúrazové stavy
Bolesti chrbtice a iných kĺbov

Nesprávne držanie tela
Oslabené panvové dno, diastáza 

Mäkké techniky a mobilizácia 
TejpovaNie a iné

Pohyb beZ boleSti

ZUZaNa MiLČÁKovÁ
váš fyzioteraPeut

FYZIOSTUDIO
ZUMI

Ing. Kožucha 16, 1. posch., SNV  
0940 512 527

PREDPREDAJ VSTUPENIEK: 
Spišské divadlo, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves
053/417 32 75, 417 32 71, 0903 613 259 
prevadzka@spisskedivadlo.sk | www.spisskedivadlo.sk
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OTVÁRAME UNIKÁTNU “POHYBOVKU“ 
ULTIkids Academy

BEZPLATNÉ MERANIE TUKU

Tréningy prebiehajú pod dohľadom 
fyzioterapeutov a trénerov

Program prebieha v moderne 
zariadenom centre Ultimuv

Zistíme, v akej športovej oblasti 
môže dieťa v budúcnosti vyniknúťProgram ULTIkids Academy bol špeciálne 

vyvinutý fyzioterapeutmi a trénermi, s 
ohľadom na bezpečný a efektívny tréning. 
Nechajte svoje dieťa rozvíjať talent 
zábavnou formou a bez zbytočného 
preťažovania.

Chceli by ste vedieť, koľko tuku obsahuje vaše telo? Objednajte 
sa nezáväzne do centra Ultimuv, nechajte si bezplatne 
odmerať obsah tuku v jednotlivých partiách tela a objavte 
3-mesačný Redukčný program, ktorý vás dostane do formy.

CENTRUM ULTIMUV | Letná 48/41, Spišská Nová Ves
+421 948 215 798 | spisskanovaves@ultimuv.com
www.ultimuv.com

SPOZNAJTE NÁS BLIŽŠIE

Ideálny spôsob, ako pripraviť dieťa 
na ďalšie športové aktivity

O PROGRAME

www.lintex.info
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MDDr. Martina Hrebenárová
Lipová 20, Spišská Nová Ves

Sídl. Tarča, OC DRUŽBA
ambulancia@smile-dent.sk

0911 10 43 43
www.smile-dent.sk

NOVÁ, MODERNÁ
ZUBNÁ AMBULANCIA

Pozrieme sa Vám na zúbok :)

PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV
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FITZROI, s. r. o., 
prijme do TPP 

vyučených čalúnnikov
Mesačná mzda od 700 € do 1 000 € 

(výška závisí od doterajších skúseností)

Bližšie informácie 
Vám poskytneme telefonicky: 

+421 904 684 145 * +421 901 712 711

PREDÁM / PRENAjMEM
 � Ponúkam do dlhodobého prenájmu čiastočne zariadenú garsónku na Baníckej 

ul. v SNV. Volať po 15.00 h. T.: 0905 960 535.
 � Dám do prenájmu zariadený 1‑izb. byt na Tarči. T.: 0911 604 647.
 � Predám 2‑izb. slnečný tehlový byt v  pôvodnom stave na 2. posch. v  centre 

mesta. T.: 0903 529 384.
 � Predám záhradku v dobrej lokalite Červený jarok – murovaná chatka 16 m2, 

pivnica, kuchyňa, podkrovie, balkónik, el. 220 W, 380 W. T.: 0908 084 093.
 � Predám oplotenú záhradku v ZO „Na líške“ v SNV – záhradná chatka, studňa, 

plechový bazén, „včelín“ a skleník je súčasťou záhradky. Cena po obhliadke doho‑
dou. T.: Jaroslav – 0949 117 344.

 � Predaj ‑ záhrada lokalita ZO SPIŠ s murovanou ‑ drevom obloženou podpivni‑
čenou chatkou ‑ súp. č. 7393. Výmera 373 m2, zastavaná plocha 17 m2, elektrika, 
úžitková voda. T.: 0908 267 331.

 � 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 – 11 450 € ‑ v prípade vážneho záujmu dohoda možná. 
T.: 0944 885 530.

 � Prenájom garáže pri židovskom cintoríne. Cena ‑ 50 €/mesiac, príp. dohoda. 
T.: 0948 011 853.

 � Prenajmem priestory Green baru v Malej Redute na Letnej 85 v Spišskej Novej 
Vsi. T.: +421 915 759 555.

HĽADÁM / PRÁCA
 � Hľadám osobnú asistentku. T.: 0911 335 744.
 � V mesiaci november v časti Stražanská Huta prívalová voda v Suchohorskom 

potoku zobrala prístrojček na liečenie včiel (na 2 držiakoch v tvare trojuholníka). 
Prosíme obyvateľov tejto časti, v prípade prezretia okolia potoka a nálezu, o jeho 
vrátenie. Ďakujeme. T.: 053/446 89 87, Slov. zväz včelárov, p. Komiňák.

 � ZAMESTNÁM dlhodobo VŠEOBECNÝCH LEKÁROV ‑ Poprad, Liptovský Hrá-
dok. Výhodné platové podmienky. T.: 0911 115 676.

RôZNE
 � NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve nedeľa? Rozbitý disp-

lej? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky u vás doma 24 h/7 dní 
v týždni za prijateľné ceny. Inštalácia Windows! Opravy notebookov! Inšta-
lácia a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či zmazaných dát! Na-
stavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZDARMA! 
Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! E‑mail: doktorpc@fixnet.eu, 
www.fixnet.eu

 � ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie s. r. o. na kľúč * komplet 
všetky zmeny v, s. r. o. * predaj READY MADE, s. r. o. * zápis dopravcov do OR 
* založenie živnosti, atď. TIMID, s. r. o., spoločnostiSRO.sk, Štefánikovo nám. 
5 (prízemie za Tatra bankou), SNV. T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

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

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

 � PEDIKÚRA * zákl. ošetrenie nôh (suchá, kombinovaná) * pre diabetikov 
* ošetrenie zhrubnutých a  problémových nechtov * ošetrenie zarastených 
nechtov, šponovanie (narovnávanie) * nechtová protetika (náhrada necht. 
platničky) * masáž * zábal * peeling * darčekové poukážky. Objednávky na 
tel. č. : 0908 986 685.

 � ALTÁNKY * TERASY * PRÍSTREŠKY NA AUTÁ * ZÁHRADNÉ CHATY * STRE-
CHY * zariadenia altánkov * DREVENÉ PODLAHY, atypy…, atď. Pozri foto na 
FB ‑ Rusticstyle Artorius * T.: 0948 026 248.

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

 � DOUČUJEM MATEMATIKU pre ZŠ, SŠ, VŠ * FYZIKU pre ZŠ, SŠ * Pripravím na 
skúšky, prijímacie pohovory. * DOUČUJEM ŠTATISTIKU pre SŠ, VŠ. * Pomôžem 
s prípravou výskumu, so štatistickými analýzami pri bakalárskych, diplomo-
vých, rigoróznych, kandidátskych a docentských prácach. T.: 0918 694 144.

 � PÁNSKE a DETSKÉ HOLIČSTVO * OPRAVA dáždnikov, horizontálnych žalú-
zií a zipsov. Zimná 65 – oproti kostolu. T.: 0911 981 549.

 � EKONOMICKÉ SLUŽBY PRE PODNIKATEĽOV  – JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍC-
TVO * DAŇOVÁ EVIDENCIA * príjmy – výdavky * %‑poistné * DPH * dane * 
MZDY komplet. Marta Skýpalová SNV – tel.: 053/442 57 12 * 0915 514 299 * 
skypalajaroslav@gmail.com

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

 � Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE. FB.Rekonstrukcie.eu *  
www.rekonstrukcie.eu * T.: 0917 562 510.

 � MONTÁŽ VŠETKÝCH DRUHOV STREŠNÝCH KRYTÍN za rozumnú cenu. Kvali-
ta, rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaručená. T.: 0902 249 396 ‑ Peter 
Ilašenko.

 � Individuálne DOUČOVANIE ANGLICKÉHO JAZYKA pre deti, školákov aj do-
spelých * pomoc s domácimi úlohami * príprava na maturitu alebo plynulá 
komunikácia na sídl. Západ I. T.: 0907 129 339.

 � KOZMETIKA PASSAGE, Lipová 20, SNV (OD Družba, Tarča): komplexné 
kozmetické a vizážistické služby. Plesová sezóna – profesionálny make‑up 
v trendoch r. 2020. Viac info: kozmetikasnv.sk * FB, @makeupby_bibiana * 
T.: 0905 388 917.

 � KUCHYNE NA MIERU ‑ všetko od návrhu, zamerania, spotrebičov, výroby 
až po montáž. Kvalitné kuchyne od slovenského výrobcu. Štefánikovo nám. 6, 
SNV * OD Jednota, 1. posch. * T.: 0915 941 276.

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

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

 � PRERÁBANIE BYTOV – sadrokartóny * murárske práce * obklady * dlažby 
* elektro * podlahy, atď. T.: 0915 645 177, 0904 443 543.

 � POTREBUJETE kvalitný a lacný WEB * LOGO alebo snáď VIZITKU? Osobný 
prístup! Bezplatná konzultácia! Tel.: 0949 728 561 * www.fixweb.sk
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ON OFF

naša klimatizácia vykuruje alebo chladí
FEBRUÁROVÁ ZĽAVA: 20%

zľavový kód: I0220Z20 | www.solidcorp.sk

-20%

S TEPLOMZACVIČTE
ZIMNÝ POBYT OD 7.1.2020 

www.poracpark.sk +421 905 794 705 

DĹŽKA POBYTU OSOBA DIEŤA

1noc/2dni 55 EUR 43 EUR
2noc/3dni 104 EUR
3noc/4dni
4noc/5dni
5noc/6dni

155 EUR
205 EUR
255 EUR

83 EUR
123 EUR
164 EUR
204 EUR

V CENE POBYTU:
UBYTOVANIE POLPENZIA WELLNES TELOCVIČŇA

+ ZĽAVNENÝ SKIPASS
VSTUP NA VEREJNÉ KORČUĽOVANIE



Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA KAMIQ: 
4,8 – 7,1 l/100 km, 117 – 162 g/km. Ilustračné foto.

UKÁŽTE SA 
   V NAJLEPŠOM 
     SVETLE

Dokonalé spojenie SUV a mestského vozidla

NOVÁ ŠKODA KAMIQ S LED SVIETENÍM
Vy viete najlepšie, čo vám pristane a ako skutočne zažiariť. Preto vám bezkonkurenčný crossover ŠKODA KAMIQ prináša 
najnovšiu technológiu svietenia s FULL LED svetlometmi a dynamickými smerovkami. A oslnivé technológie ako virtuálny kokpit 
s 5 módmi zobrazenia či najväčší infotainment displej vo svojej triede vás čakajú aj v interiéri spolu s nemenej oslnivým dizajnom. 
Posvieťte si na nový KAMIQ u vášho predajcu ŠKODA. 

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA KAMIQ: 
4,8 – 7,1 l/100 km, 117 – 162 g/km. Ilustračné foto.

Q: 
o.

skoda-auto.sk
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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


