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Dva týždne trval internetový boj o pod-
poru v programe Poklady môjho srdca 
Nadácie VÚB. Víťazom sa mohlo stať len 
jedno z deviatich diel Majstra Pavla. Ti-
síce ľudí z celého Slovenska dávali svo-
je hlasy za reštaurovanie vzácnych diel, 
medzi ktorými nechýbala ani Kalvária zo 
Spišskej Novej Vsi. Na konci februára 
sa súsošie Majstra Pavla nachádzajúce 
sa v  Rímskokatolíckom farskom kosto-
le Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej 
Novej Vsi stalo víťazom hlasovania so 
získaným počtom hlasov 15 476. 
Program je zameraný na obnovu kultúr-
neho dedičstva Slovenska, prostredníc-
tvom ktorého chce nadácia pomáhať pri 
obnove vzácnej pamiatky. V tomto roku 
si celé Slovensko pripomína 500. výročie 
inštalácie hlavného oltára z dielne Maj-
stra Pavla v Bazilike sv. Jakuba v Levoči. 
Jeho diela patria k svetovým skvostom 
neskorej gotiky. Hlasovanie Nadácie 
VÚB vyzdvihlo skutočnosť, že práce toh-
to velikána sa nenachádzajú iba v Levo-
či, ale nájdeme ich v mestách a obciach 
na východnom a  strednom Slovensku. 
O určenú čiastku na reštaurovanie súťa-
žilo deväť vybraných diel. 
Víťazné súsošie Kalvárie zo spišskono-
voveského kostola bolo v stredoveku 
umiestnené na víťaznom oblúku, ktorý 
oddeľoval priestor chrámovej lode od 
presbytéria, priestor laikov od miesta 
posvätného. Majster Pavol vytvoril po 
roku 1520 pre Spišskú Novú Ves túto 
rozmernú Kalváriu, ale v roku 1886, kedy 
bol interiér kostola renovovaný, bolo toto 
súsošie premiestnené a rozdelené. „Prá-
ve tu je jedna zo zaujímavostí súsošia. 
Dozvedeli sme sa, že jeho posledná časť 

(pokračovanie na 3. strane)
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SPRAVODAJSTVO

SPIŠSKONOVOVESKÁ KALVÁRIA  
MAJSTRA PAVLA SA DOČKÁ OPRAVY
sa nachádza v obci Stratená na juhu 
Slovenského raja,“ uviedol primátor 
mesta Ján Volný, ktorý bol spoloč-
ne s  tunajším dekanom Slavomí-
rom Gallikom (foto), najvýraznejším 
propagátorom hlasovania o finančnú 
podporu Nadácie VÚB. „Vnímam to 
ako ďalší krok, ktorý Spišskonovo-
vešťanov zjednotí. Bez ohľadu na 
vierovyznanie či politickú orientáciu 
hlasovali tisícky priaznivcov nášho 
mesta, aby sme pomohli vzácnej 

historickej pamiatke, ktorá má veľ-
kú duchovnú a  umeleckú hodnotu,“ 
skonštatoval J. Volný.
Pán dekan Slavomír Gallik nás 
taktiež požiadal o  tlmočenie poďa-
kovania všetkým ľuďom, ktorí sa do 
hlasovania zapojili a  dali svoj hlas 
ktorémukoľvek z diel Majstra Pav-
la. Vyzdvihol aktivitu mesta a zvlášť 
jeho primátora. „Veľmi si to vážim. 
Pán Boh zaplať! Už si len želať, aby 
obnova diela bola úspešná,“ dodal 

správca spišskonovoveskej farnosti.
„Sme radi, že Spišiakov podporili nie-
len obyvatelia mesta, ale ľudia z ce-
lého Slovenska. O  tom, že v našom 
meste máme dielo Majstra Pavla, 
dnes vedia desaťtisíce ľudí. Vnímame 
to ako záväzok, a dúfame, že spoloč-
ne s  tunajšou rímsko-katolíckou far-
nosťou sprístupníme klenoty kostola 
Nanebovzatia Panny Márie širokej 
verejnosti,“ dodal J. Volný.

(red)

(pokračovanie z 1. strany)

(pokračovanie na strane 5)

Poslanci sa zišli 16. marca na 
12.  riadnom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva. V  úvode rokovania 
schválili udelenie Ceny mesta Spiš-
ská Nová Ves za rok 2016 dvom 
osobnostiam – Jurajovi Beňovi 
a  Jánovi Milčákovi. Slávnostné 
udeľovanie ocenenia sa uskutoční 
20. apríla 2017 o 15. hodine v ob-
radnej sieni radnice. 

V  ďalšom bode rokovania schváli-
li spišskonovoveskí poslanci VZN 
č. 1/2017, ktoré určuje názov ulice 
smerujúcej od križovatky pri čer-
pacej stanici OMV smerom ku kru-
hovému objazdu pri OC NEO zóna 
ako Duklianska ulica. Pri určení 
názvu ulice bola zohľadnená sku-
točnosť, že na nej nachádzajúce sa 
spoločnosti používajú ako adresu ich 
sídla práve Dukliansku ulicu. Takto 
sú vedené aj v obchodnom registri, 
s týmto označením majú zapísané 
stavby v katastri nehnuteľností a na 
takúto ulicu im bolo pridelené súpis-
né číslo. Určenie iného názvu ulice by 
spôsobilo neprimeranú administratív-
nu, ale aj finančnú záťaž týchto spo-
ločností. Určený bol aj názov ulice 
smerujúcej od kruhového objazdu 
pri OC NEO zóna po ďalší kruhový 
objazd smerujúci na sídlisko Mier 
ako Ulica J. Matušku. 

MESTO POPLATOK ZA ROZVOJ 
NEZAVIEDLO 
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo 
o  ďalšom postupe pri zavedení po-
platku za rozvoj na území nášho 
mesta. Zákon č. 447/2015 Z. z. účin-
ný od 1. novembra 2016 umožňuje 
mestám prijatím všeobecne záväzné-
ho nariadenia zaviesť vyššie uvedený 
poplatok. Mestá tak majú možnosť 
získať príjmy z vyrubeného poplatku, 
z  ktorých môžu financovať vybudo-
vanie sociálnej a technickej infraš-

truktúry na miestach, kde vznikne na 
základe stavebného rozvoja územia 
takáto potreba. Zákon však umož-
ňuje nezaviesť poplatok vôbec. 
Podľa prijatého rozhodnutia nášho 
mestského zastupiteľstva Spišská 
Nová Ves nebude spomínaný po-
platok vyrubovať. Poslanci zvážili 
riziko spojené s jeho zavedením, kto-
ré by - najmä pri vyšších sadzbách 
- mohlo viesť až k nerealizovaniu 
investícií, prípadne k ich presunu do 
lokalít, ktoré samospráva nezaťažila 
poplatkom. 
Na Slovensku takýto poplatok za-
viedlo bratislavské mestské zastupi-
teľstvo pre stavby na bývanie 35 €/m2,  
pre stavby na pôdohospodársku 
produkciu, skleníky i pre stavby pre 
vodné hospodárstvo 10 €/m2, pre 
priemyselné stavby a stavby využí-
vané na skladovanie sadzbu 25 €/m2. 

MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO 
OSVETLENIA – II. ETAPA 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej 
Novej Vsi 15. 6. 2015 uznesením 
č.  78/2015 schválilo prijatie Kon-
cesnej zmluvy (zmluvný partner  
FIN.M.O.S., a. s., Bratislava - Rača) 
na zabezpečenie modernizácie a pre-
vádzky sústavy verejného osvetlenia. 
Financovanie projektu v  objeme 
4 935 600 € vrátane DPH bolo rea-
lizované z prostriedkov zhotoviteľa. 
Splácanie pohľadávky mestom je 
formou mesačných splátok vo výške 
41 130 € po dobu 120 mesiacov. 
V dôsledku nedôslednej pasporti-
zácie pred zadaním rozsahu mo-
dernizácie osvetlenia vznikol deficit 
v  počte svetelných miest, ktoré zo-
stali nemodernizované a neposkytujú 
požadované parametre. V minulosti 
sa svietidlá zvykli inštalovať iba na 
každý druhý stožiar. Ako dočas-
né riešenie bolo prijaté opatrenie, 
kedy sa demontované zachovalé 

svietidlá relatívne novších typov 
nainštalovali aspoň na význam-
nejšie komunikácie. Toto opatrenie 
však nemôže byť trvalým riešením, 
nakoľko neposkytuje potrebné para-
metre osvetlenia a vzhľadom na do-
stupný počet zachovaných svietidiel 
je rozsah tohto opatrenia len obme-
dzený. Optimálnym opatrením je 
inštalovanie svietidiel na doteraz 
neosadené stožiare, čo znamená 
zvýšenie počtu svetelných miest. 
Dôležité je v sústave verejného osvet-
lenia zachovávať unifikáciu svietidiel 
a ďalších prvkov osvetľovacej sústa-
vy. Optimalizuje sa tak proces údržby 
z hľadiska technického zabezpečenia 
a prirodzene aj nákladov.  
Hlavným dôvodom realizácie II. eta- 
py je teda potreba zahustenia sve-
telných miest v častiach, kde sú 
svietidlá inštalované na betóno-
vých stožiaroch distribučnej sú-
stavy elektrického rozvodu. V ne-
poslednom rade je taktiež potrebné 
zahrnúť požiadavky jednotlivých 
mestských výborov ako aj obyva-
teľov mesta na doplnenie svetel-

ných bodov v rôznych lokalitách 
mesta.
Predmetom dodatočnej modernizá-
cie osvetlenia má byť:
• výmena alebo doplnenie 817 ks 

svietidiel 
• výmena 232 ks stožiarov 
• výmena alebo doplnenie 575 ks 

výložníkov 
• výmena 50 ks podružných rozvá-

dzačov 
• nasvietenie 18 ks priechodov pre 

chodcov
• výmena 50 ks reflektorov 
• výmena 12 000 m káblových 

prepojov
Po vyhodnotení predbežného prie- 
skumu trhu bola forma zákazky sta-
novená ako koncesia, cena bola sta-
novená vo výške 2 391 600 € s DPH. 
Splácanie II. etapy modernizácie 
verejného osvetlenia bude taktiež vo 
forme mesačných splátok po dobu 
96 mesiacov, čo predstavuje navý-
šenie doterajšej mesačnej splátky 
(41 130 €) o sumu 24 912,50 €, ročne 
teda 792 510 €. 

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Cenu mesta Spišská Nová Ves za rok 2016 získajú Juraj Beňa a Ján Milčák. Mesto Spišská Nová Ves nezaviedlo poplatok za rozvoj. 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude pokračovať II. etapou. Pripravuje sa tiež rozsiahla rekonštrukcia komunikácií.  Na mieste 
bývalého internátu SOŠ ekonomickej postavia Market Fresh. Na križovatke Rázusovej a Elektrárenskej dôjde k rozšíreniu komuni-
kácie pre tretí cestný pruh a k výstavbe supermarketu Billa. Premávku bude riadiť svetelná signalizácia. V lokalite Ferčekoviec sa 
pripravuje výstavba rekreačných domov. 

Modernizácia verejného osvetlenia bude pokračovať II. etapu, foto: J. Sad
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OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI
Každoročne je najväčšie nebezpečenstvo vzniku 
požiarov najmä v  jarnom období a  v  čase dlhotr-
vajúceho sucha. 
Podľa štatistických výkazov v  okrese Spišská 
Nová Ves a Gelnica vzniklo v roku 2016 celkovo 
11 lesných požiarov s priamou škodou 1 900 €. 
Uchránené hodnoty boli vo výške 82 100 €. Z hľa-
diska príčiny vzniku požiaru najviac požiarov bolo 
spôsobených vypaľovaním suchej trávy v  celko-
vom počte 6 požiarov, ďalšou príčinou bola mani-
pulácia s otvoreným ohňom, pri ktorej vznikli 4 po-
žiare a  1  požiar bol spôsobený zakladaním ohňa 
v prírode. Najčastejšie vznikali požiare v mesiacoch 
marec a apríl - po 4 požiare a v mesiacoch máj, jún 
a august - po 1 požiari. 
Žiadame všetkých občanov o dodržiavanie na-
sledovných pokynov:
• Je zakázané akékoľvek vypaľovanie porastov 

bylín, kríkov a stromov.
• Je zakázané zakladať oheň v priestoroch alebo 

na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
• Je zakázané fajčiť alebo používať otvorený pla-

meň na miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru.

• Upozorňujeme vlastníkov, správcov a  užívate-

ľov nehnuteľností na povinnosť umožniť vstup 
na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení ne-
vyhnutných na zdolanie požiaru alebo na za-
medzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie 
iných záchranných prác.

• Upozorňujeme občanov, že každý je povin-
ný v  súvislosti so zdolávaním požiaru vykonať 
nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených 
osôb, uhasiť požiar, ak je to možné alebo vyko-
nať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho 
šírenia, zistený požiar ohlásiť bez zbytočného 
odkladu na určenom mieste, poskytnúť hasič-
skej jednotke osobnú pomoc v  súvislosti so 
zdolávaním požiaru na výzvu veliteľa zásahu, 
veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.

• Upozorňujeme na dodržiavanie vyznačených 
zákazov alebo príkazov týkajúcich sa ochrany 
pred požiarmi.

• Upozorňujeme občanov na zvýšený dohľad nad 
maloletými deťmi, ktorých hry by mohli mať za 
následok vznik požiaru.

V  prípade spozorovania požiaru je potrebné 
okamžite privolať hasičskú jednotku na telefón-
nych číslach 112, 150 alebo je potrebné ohlásiť 
požiar na najbližšej ohlasovni požiarov, či už 

v obci alebo u správcu lesa.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a  záchranné-
ho zboru v  Spišskej Novej Vsi ďalej upozorňuje 
občanov, že v prípade zistenia porušenia zákona 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov môžu orgány vykonávajúce 
štátny požiarny dozor v súvislosti s ochranou prí-
rodného prostredia uložiť pokutu fyzickej osobe 
až do výšky 331 € a právnickej osobe a fyzickej 
osobe - podnikateľovi do výšky 16 596 €. 

mjr. Mgr. Dominik Ďorko
OR HaZZ Spišská Nová Ves

ZIMNÝ ŠTADIÓN JE PRIPRAVENÝ HOSTIŤ HOKEJOVÉ 
TALENTY SVETA

Prvými väčšími úpra-
vami prešiel zimný šta-
dión už v jeseni 2016. 
Dlhodobé zatekanie 
strešného plášťa si vy-
žiadalo výmenu streš-
nej krytiny na ploche 
viac ako 6 000 m². Na 
jej rekonštrukciu boli 
poskytnuté finančné 
prostriedky z rozpočtu  

mesta v objeme 148 800 €. Keďže Medzinárod-
ná hokejová federácia si vyžaduje určité štan-
dardy, vedenie Správy telovýchovných zariadení 
(ďalej len STEZ) v Spišskej Novej Vsi pristúpilo 
k rekonštrukcii zimného štadióna a zvnútra. Re-
konštrukčné práce prebiehali aj počas februára, 
kedy sa začalo s výmenou plexiskiel a mantinelov 
164 m ohraničenej hracej plochy. „Mantinely budú 
o 10  cm nižšie a ochranné sklá sú v  oblúkoch 
o 40 cm vyššie a na rovných stranách o 100 cm 
vyššie,“ konštatoval vedúci prevádzky zimného 
štadióna Jozef Hrubý. Výmena plexiskiel, man-
tinelov a  gumenej podlahy v  okolí mantinelov 
v hodnote 80 000 € bude financovaná z rozpočtu 
mesta. Ako ďalej uviedol J. Hrubý, úpravami prešli 
aj šatne pre hráčov: „Vzhľadom k tomu, že pôvod-
né elektrické rozvody boli nepostačujúce, v   at-
niach, ktoré budú využívané počas majstrovstiev 
sveta hráčmi bol zvýšený príkon, nakoľko jednot-
livé mužstvá si prinesú množstvo výkonných elek-
trických spotrebičov ako sú brúska na korčule, 
špeciálne sušiče výstroja, teplovzdušné fény a po-
dobne.“ Okrem toho rekonštrukciou a potrebnou 
údržbou prešli sprchy v šatniach, bezpečnostný 
kamerový systém, turnikety, pokladne a mnoho 
ďalších interiérových opráv, ktoré boli financova-
né z prostriedkov STEZ. Tie budú následne prefi-
nancované z prostriedkov Slovenského zväzu ľa-

V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI SA ODOHRAJÚ 
ZÁPASY SKUPINY „B”:

ZÁPASY SKUPINY „A” SA USKUTOČNIA 
V POPRADE:

13. 4. 2017 15.30 BLR – USA
13. 4. 2017 19.30 RUS – SWE
14. 4. 2017 19.30 CZE – BLR
15. 4. 2017 15.30 USA – RUS
15. 4. 2017 19.30 SWE – CZE
16. 4. 2017 19.30 BLR – SWE
17. 4. 2017 15.30 USA – CZE
17. 4. 2017 19.30 RUS – BLR
18. 4. 2017 15.30 SWE – USA
18. 4. 2017 19.30 CZE – RUS
20. 4. 2017 11.30 5A – 5B, REL 1
20. 4. 2017 15.30 2B – 3A, QF1
20. 4. 2017 19.30 1B – 4A, QF3
21. 4. 2017 17.30 5B – 5A, REL 2
23. 4. 2017 13.30 (A – 5B), REL 3

13. 4. 2017 15.30 LAT – CAN
13. 4. 2017 19.30 SVK – FIN
14. 4. 2017 19.30 SUI – LAT
15. 4. 2017 15.30 FIN – SUI
15. 4. 2017 19.30 CAN – SVK
16. 4. 2017 19.30 LAT – FIN
17. 4. 2017 15.30 CAN – SUI
17. 4. 2017 19.30 SVK – LAT
18. 4. 2017 15.30 FIN – CAN
18. 4. 2017 19.30 SUI – SVK
20. 4. 2017 13.30 1A – 4B, QF1
20. 4. 2017 17.30 2A – 3B, QF3
22. 4. 2017 15.30 W22 – W23, SF1
22. 4. 2017 19.30 W25 – W24, SF2
23. 4. 2017 19.30 W27 – W28, Gold Medal

Zimný štadión sa v období 13. - 23. apríla 2017 stane dejiskom Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov. Poriadnou 
prípravou pred majstrovstvami sveta prešli nielen hráči súťažných tímov, ktorí odohrajú zápasy v Spišskej Novej Vsi a Poprade, ale 
i samotný Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi.

dového hokeja. Svoje si už odslúžila aj informačná 
kocka, takzvaný jumbotron. „Vymenili sa poško-
dené a opotrebované časti a  taktiež sa vymenili 
i LED moduly na kocke. V časti osvetlenia došlo 
k doplneniu nových svietidiel LED, čím osvetlenie 
bude spĺňať podmienky TV prenosov,“ informoval 
riaditeľ STEZ-u, Ján Magdoško. Posledné úpravy 
zimného štadióna potrvajú najneskôr do 10. aprí-
la, vtedy už bude zimný štadión s kapacitou 5 500 
miest plne pripravený, aby na ňom odštartovali 
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji do 18 rokov 
priateľským zápasom medzi mužstvami Fín-
sko – USA. 
Konečná nominácia hráčov slovenského tímu 
bude verejnosti sprístupnená 11. apríla 2017.
Predpredaj vstupeniek: Agentúra KAMI, Letná 
70, SNV alebo na www.predpredaj.zoznam.sk. 

Erika Kokavcová

Zľava primátor Popradu Jozef Švagerko, maskot šam-
pionátu Goooly a primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný 
počas tlačovej konferencie pred Majstrovstvami sveta 
hokejistov do 18 rokov. (Zdroj: TASR)
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PRIPRAVUJE SA ROZSIAHLA REKONŠTRUKCIA 
KOMUNIKÁCIÍ
Mestské zastupiteľstvo ešte na zasadnutí konanom 
15. 6. 2016 schválilo návrh Rekonštrukcie miest-
nych komunikácií vo vlastníctve mesta Spišská 
Nová Ves. Predpokladaná výška zákazky bola 
stanovená na 5 mil. € bez DPH. Na základe po-
súdenia existujúceho stavu komunikácií bola vypra-
covaná technická dokumentácia, v  rámci ktorej je 
navrhnutý spôsob a rozsah rekonštrukčných prác 
a odhadovaný náklad na úrovni 8,7 mil. € bez DPH. 
Vyvstala tak potreba určenia zoznamu prioritných 
komunikácií, ktoré objemovo splnia uznesením 
schválený objem do 5 mil. € bez DPH. Komisia 
komunálneho rozvoja pri MsZ navrhla prioritne 
rekonštruovať dopravne dôležité komuniká-
cie s  možnosťou neskoršieho rozšírenia zoznamu 
o  technicky menej náročné komunikácie  v ďalšej 
etape v prípade vysúťaženia nižšej ceny za dielo, 
resp. nižšej reálne prestavanej čiastky. Medzi do-
pravne dôležité komunikácie určené na rekonštruk-
ciu v  roku 2017 patria komunikácie na uliciach: 
Brezová, Sadová, J. Wolkera, P. Jilemnického, 
Kováčska, Stolárska, Strojnícka, Obrancov mie-
ru, Fándlyho, Letecká, Slobody, F. Kráľa, Záboj-
ského, Hviezdoslavova (úsek medzi Školskou 
a Levočskou ul.), B. Němcovej, Kollárova.
Medzi komunikácie určené na rekonštrukciu 
v  roku 2018 boli zaradené komunikácie na uli-
ciach: Rybničná, Nitrianska, J. Hanulu, Čsl. 
armády, Škultétyho, Banícka, Zvonárska, Od-
borárov. Presný zoznam miestnych komunikácií 
určených na rekonštrukciu, ako aj navrhované sta-
vebné práce nájdete na web stránke mesta v sekcii 
Samospráva - Mestské zastupiteľstvo - predklada-
né materiály - Zasadnutie konané 16. 3. 2017.
Harmonogram realizácie bude spresnený so zhoto-
viteľom po ukončení verejného obstarávania. For-
ma zákazky je stanovená ako podlimitná zákazka 
podľa zákona o  verejnom obstarávaní. Platobné 
podmienky sú navrhované na 120 rovnomerných 

splátok pre práce zrealizované v jednotlivých kalen-
dárnych rokoch (2017, resp. 2018). Záručná doba 
je požadovaná na 120 mesiacov, zhotoviteľ by mal 
zodpovedať za poruchy predmetu plnenia, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností po dobu zá-
ručnej lehoty. 

MESTO SA UCHÁDZA O FINANCIE 
Z EUROFONDOV NA ZATEPLENIE MŠ 
NA LIPOVEJ UL., ODBORNÉ UČEBNE ŠKÔL,  
NA CYKLOCHODNÍK A ÚPRAVU ÚZEMIA  
PRI MULTICENTRE 
Mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie via-
cerých žiadostí o poskytnutie nenávratných finanč-
ných príspevkov (eurofondy) za účelom realizácie 
projektov: 
• Prístavba a stavebné úpravy na obvodovom 

plášti MŠ Lipová, Spišská Nová Ves - spo-
lufinancovanie vo výške 17 304 €. V  prípade 
úspešnosti a realizácii projektu dôjde k zateple-
niu obvodového a strešného plášťa a prístavbou 
k  rozšíreniu kapacity o  20 miest, ráta sa aj so 
zriadením minimultifunkčného ihriska predovšet-
kým pre deti navštevujúce materskú školu, ale aj 
pre verejnosť;

• Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi 
(Dopravná mobilita na nábreží Hornádu) - projekt 
nadväzuje na úpravu územia pri Multifunkčnom 
banícko-energetickom centre so zreteľom na ne-
mobilnú dopravu pre cyklistov, chodcov a  imo-
bilných (spolufinancovanie vo výške 50 000 €); 

• Cyklotrasa Hornád - Pri Vyšnej Hati – Mada-
ras (spolufinancovanie vo výške 15 000 €);

• Budovanie a zlepšenie technického vybavenia 
odborných učební rôzneho druhu vo všetkých 
základných školách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta s  celkovým spolufinancovaním vo 
výške 28 396 €.

Poslanci schválili aj dva návrhy na vyradenie ne-
upotrebiteľného majetku  v správe ZŠ na Ul. Ing. 
O. Kožucha v hodnote 8 537,34 € a v správe ZŠ na 
Lipovej ulici v hodnote 15 262,13 €. 
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OHliadka MsP na základe zistenia z  kamerového 
systému  riešila 18. 2. o 1.00 hod na Štefánikovom 
námestí zistené priestupky proti verejnému po-
riadku, ktorých sa dopustili A. Š, D. P. Menovaní 
konzumovali alkoholické nápoje na verejne prí-
stupnom mieste. Hliadka MsP vykonala nápravu. 
Priestupky boli vyriešené v kompetencii MsP.

26. 2. riešila hliadka MsP na Lipovej ulici zistený 
priestupok, ktorého sa nerešpektovaním jeho 
ustanovení dopustil A. M. tým, že parkoval moto-
rovým vozidlom na parkovej zeleni. Priestupok bol 
vyriešený v kompetencii MsP. 

Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV začal trestné stíha-
nie voči neznámemu páchateľovi, ktorý v  obdo-
bí od 28. 2. do 1. 3. ukradol rôzne druhy náradia 
z drevárne postavenej za rodinným domom v SNV. 
Poškodenému V. G. vznikla škoda v celkovej výške 
955 €. 

Hliadka MsP riešila 2. 3. na Duklianskej ulici 
priestupok, ktorého sa nerešpektovaním jeho 
ustanovení dopustil V. K. Menovaný parkoval mo-
torovým vozidlom na vyhradenom parkovisku pre 
ZŤP napriek tomu, že nešlo o  vozidlo, pre ktoré 
bolo miesto vyhradené. Priestupok bol vyriešený 
v kompetencii MsP. 

Na OO PZ SNV oznámil J. M., bytom SNV, že ne-
známy páchateľ v dobe od 1. 3. od 19.00 hod do 
2. 3. do 7.00 hod na Konrádovej ulici poškodil za-
parkované osobné motorové vozidlo a  to tak, že 
mu neznámym predmetom poškriabal ľavé zadné 
dvere, čím oznamovateľovi spôsobil škodu vo výš-
ke 100 €.

Na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva PZ 
SR v  SNV predložil obvinený R. Š. pracovníčke 
tohto oddelenia falošný zahraničný vodičský preu-
kaz, ktorý si nechal vyhotoviť s úmyslom používať 
ho ako pravý, pričom sa týmto vodičským preuka-
zom aj riadne preukázal pri cestnej kontrole, teda 
riadne ho používal a následne ho chcel vymeniť za 
slovenský vodičský preukaz. Poverený príslušník 
OO PZ SNV vzniesol 2. 3. obvinenie voči osobe 
R. Š. za prečin falšovania a pozmeňovania verejnej 
listiny podľa § 352 TZ.

Kamerovým systémom bola 4. 3. na Radničnom 
námestí v parku zistená spiaca etalizovaná žena. 
Išlo o  A. G. Menovaná nejavila vonkajšie znám-
ky poranenia. Hliadkou MsP bola upozornená na 
možnosť okradnutia a prípadného ohrozenia zdra-
via, pomoc hliadky odmietla.

6. 3. poverený príslušník OO PZ SNV začal trest-
né stíhanie vo veci prečinu poškodzovania cu-
dzej veci, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy 
páchateľ tým, že 5. 3. v  čase od 22.30 hod. do 
4.00 hod. nasledujúceho dňa na Koceľovej ulici 
na zaparkovanom osobnom motorovom vozidle 
predmetom prepichol všetky štyri pneumatiky, 
čím takto pre majiteľa vozidla spôsobil škodu vo 
výške 1 058 €.

Poverený príslušník OO PZ SNV 10. 3. začal trest-
né stíhanie pre prečin krádež a 11. 3. vzniesol obvi-
nenie pre uvedený prečin voči L. P., ktorý 10. 3. na 
toaletách v OD Kaufland odzadu pristúpil k poško-
denému M. K., ktorý držal v ruke peniaze, vytrhol 
mu ich z ruky a ušiel preč, čím poškodenému spô-
sobil škodu krádežou vo výške 200 €. 

Prvý marcový víkend novoveskí hasiči vykona-
li 14  výjazdov z  dôvodu vypaľovania trávnatých 
porastov a suchej trávy. V roku 2016 bolo zazna-
menaných približne 60 požiarov suchých tráv. Pri 
chytení osoby, ktorá úmyselne založí takýto požiar 
je možné uložiť blokovú pokutu do výšky 331 €. 

BEZPLATNÁ SLUŽBA ONLINE TLMOČNÍK
Komunikácia s nepočujúcimi občanmi už viac nemusí byť náročná a stresujúca. Na Slo-

vensku existuje bezplatná služba Online tlmočník, ktorá pomáha nepočujúcim napríklad pri riešení 
náležitostí na úradoch. Služba vznikla vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý už 
14 rokov pomáha nepočujúcim skvalitňovať ich každodenný život. Online tlmočník funguje cez Sky-
pe a na spojenie sa s reálnym tlmočníkom stačí mať počítač, tablet alebo smartfón s webkamerou.  
Služba je dostupná v pondelok, stredu a piatok od 8.00 do 20.00 hod.
Bližšie informácie o tom, ako používať Online tlmočníka nájdete po kliknutí na link:  
www.onlinetlmocnik.sk/content/ako-pouzivat-online-tlmocnika

Juraj Récky, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Šli bojovníci s piesňou do boja za tvoju slávu, rodná zem moja. Na čele Hurban s Hodžom, so Štúrom, šli bojovníci  
proti pandúrom. Šli bojovníci proti hyene a dvíhali sa rodné kamene a Botto spieval pieseň do kroku a Chalúpka s ním 

išiel v útoku a šiel Kráľ i jeho srdce presmutné a Sládkovič im zvonil život na lutne...  (Andrej Žarnov) 

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica, DS Hviezdoslav 
a Gymnázium, Školská ulica v Spišskej Novej Vsi

pozývajú pri 35. výročí úmrtia na stretnutie s exilovým básnikom 

ANDREJOM ŽARNOVOM vlastným menom MUDr. František Šubík
24. 4. 2017 o 15.30 h v Spišskej knižnici, Letná ulica 28, Spišská Nová Ves.

Realizované s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves, uskutočnené už po 60-ty raz.

(pokračovanie z 3. strany)

(pokračovanie na strane 6)

DNI HUMORU NA SPIŠI: 2. - 3. 6. 2017 ✓
SPIŠSKÝ TRH: 13. - 16. 7. 2017 ✓
DNI MESTA A TRH ĽUDOVÝCH REMESIEL: 25. - 26. 8. 2017 ✓

Plánované  

podujatia  

mesta: 
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Dom i Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi
pozývajú priaznivcov histórie na

ŽIVOT MESTA V ROKOCH 1400 - 1760
25. 4. 2017 o 10.00 h v Dome MS

GIS PORTÁL 
Geografický informačný systém (GIS portál) obsahu-
je ortofotomapu mesta po hranice katastra (snímko-
vaná v roku 2014) a územný plán.
Na ortofotomapu je možné zobrazovať jednotlivé 
vrstvy s ulicami a budovami, kataster, povodňové 
riziko. Projekt Územný plán v sebe zahŕňa: funkčné 
využitie územia až do podrobnosti parciel, chráne-

né územia a ochranné pásma, dopravnú koncepciu. 
Samozrejmosťou je vyhľadávanie, navigácia v  ma-
pových komponentoch a tlač. 
Verejný geografický informačný systém na web 
stránke mesta je doplnený aj o informácie, na kto-
rých uliciach sa pripravuje rekonštrukcia miestnych 
komunikácií, chodníkov, ale aj parkovísk a zároveň 
si obyvateľ môže pozrieť aj tie ulice, ktoré už rekon-
štrukciou prešli. Údaje však ešte nie sú celkom kom-

pletné a doplnené budú postupne aj v nadväznosti 
na rozhodnutie mestských poslancov. Do systému 
postupne pribudnú aj informácie o budovách majet-
ku mesta, ktoré sú určené na predaj alebo prenájom, 
doplnené budú aj parkoviská, signalizácia, verejná 
doprava a iné. Link na GIS portál: http://www.spis-
skanovaves.eu/geograficky_informacny_system/
index.html

(red)

Z ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA 
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu 
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 
Spišská Nová Ves za rok 2016. V minulom roku 
bolo vykonaných celkovo 8 následných kontrol. 
Zastupiteľstvo na vedomie taktiež vzalo Správu 
o  výsledku Následných kontrol vybavovania 
sťažností a petícií v meste Spišská Nová Ves. 
Mestu bolo doručených v minulom roku 10 sťaž-
ností, z toho päť bolo vyhodnotených ako neopod-
statnené, odložené boli 4 sťažnosti od anonymných 
sťažovateľov (neobsahovali povinné náležitosti 
podľa zákona o  sťažnostiach). Iba jedna sťažnosť 
bola vyhodnotená ako opodstatnená, týkala sa 
koncertov v  bare Miš Maš. Jedna sťažnosť bola 
adresovaná na prešetrenie a vybavenie Základnej 
škole Nad Medzou 1, týkala sa nedodržiavania 
odporúčaní pedagogicko-psychologickej poradne 
u žiaka 1. triedy. Kontrolou nebolo zistené poru-
šenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
ani interných riadiacich noriem. 
Mestu bolo v roku 2016 doručených na prešetrenie 
a vybavenie päť petícií, z  toho 4 boli prešetrené 
a vybavené a  jedna bola neprešetrená a odložená 
z  dôvodu nedostatkov, ktoré neumožnili jej pre-
šetrenie. Vyzvaný predkladateľ v primeranej lehote 
nedostatky neodstránil. Podané petície sa týkali vý-
rubu stromov Za Šestnástkou, na Nábreží Hornádu, 
Nad Medzou, zriadenia parkoviska na Dunajskej 
ulici, nesúhlasu s vytvorením ambulancie lekára  
v areáli VillaNova, riešenia situácie s využívaním 
fľúdra deťmi a občanmi na rieke Hornád.

VYSPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTÍ  
AJ Z DÔVODU VÝSTAVBY SUPERMARKETOV 
FRESH A BILLA S VÝSTAVBOU NOVEJ  
SVETELNEJ KRIŽOVATKY
V rámci problematiky nehnuteľností zastupiteľstvo 
rozhodovalo o  desiatich veciach. Z  nich verejnosť 
zrejme najviac zaujali veci týkajúce sa dvoch nových 
pripravovaných stavieb obchodných prevádzok, a to 
Market FRESH a BILLA. 
Výstavba prvého sa pripravuje na mieste bývalého 
(už zlikvidovaného) internátu terajšej SOŠ ekonomic-
kej (kedysi SPoŠ). S tým súvisí aj výstavba nového 
parkoviska a  nových, resp. staronových inžinier-
skych sietí. Investor pre tento účel požiadal mesto 
o nájom 114 m2 pozemkov priľahlých k územiu, na 
ktorom nový market bude vybudovaný a o zriadenie 
vecného bremena na plochu 40 m2, ktorá je potrebná 
pre preložku vysokonapäťového elektrického vede-
nia, čo MsZ schválilo.
Naši poslanci riešili podobnú problematiku aj v prí-
pade pripravovanej výstavby „Supermarketu BILLA 
515“ na Elektrárenskej ulici. V tomto prípade majú 

byť pre súvisiace inžinierske siete, chodník, cyklo-
chodník a  rozšírenie časti cesty Rázusovej ulice 
v  blízkosti križovatky s  Elektrárenskou ulicou 
(foto) využité pozemky mesta v rozsahu cca 290 m2 
(rovnako ako v prípade FRESH, uplatní sa nájomné 
3,50 €/m2/rok). Aby uvedený zámer mohol byť spl-
nený, mesto pristupuje aj k zámene pozemkov so 
Slovenskou republikou, ktorá je vlastníkom pozem-
kov priľahlých k  spomenutej ceste Rázusovej ulice 
(mesto SR prevedie do vlastníctva 361 m2 pozemku 
nachádzajúceho sa v  areáli OO Policajného zboru 
SR, za ktoré získa 385 m2 pozemkov).
K  zastupiteľstvom obvykle riešenej agende patrí 
schválenie predajov pozemkov dvorov a záhrad ro-
dinných domov, ktorých majitelia si vlastníctvo po-
zemkov doposiaľ nedoriešili. V rámci tohto zastupi-
teľstva boli schválené predaje dvom žiadateľom, a to 
Milanovi Zajacovi z Novoveskej Huty celkom 910 m2 

za 15  672 € a  Jánovi Želinskému z  Ferčekoviec 
379 m2 za 8 900 €. 
Vo Ferčekovciach (v časti medzi lyžiarskym areálom 
a bývalou „drobnochovateľskou osadou“) sa pripra-
vuje územie pre výstavbu rekreačných domov. 
V rámci prípravy územia musia byť vybudované prí-
slušné inžinierske siete, na základe čoho Panorama 
city, s. r. o., požiadala mesto o uzavretie zmluvy na 
zriadenie vecného bremena pre uloženie vodovodnej 
prípojky a splaškovej kanalizácie do tamojšej jestvu-

júcej nespevnenej cestnej komunikácie. Žiadaný zá-
ber cca 660 m2 poslanecký zbor schválil.
Vážnym problémom obcí a miest celého Slovenska 
sú nedoriešené vlastníctva k pozemkom pod mno-
hými cestami, ktoré štát po r. 1989 zákonom pre-
viedol na ne. Výnimkou nie je ani naše mesto, preto 
túto problematiku bude musieť postupom rokov rie-
šiť. Preto naši poslanci schválili odkúpenie 1 616 m2 
pozemku pod cestou Drevárskej ulice za cenu tvo-
riacu 70 % hodnoty určenej znaleckým posudkom 
(25,81 €/m2) a tretinový podiel (zo 132 m2) na pozem-
ku pri „detskej poliklinike“ za 50 % hodnoty určenej 
znaleckým posudkom (zo 46,02 €/m2).
Rozsiahlejšiu diskusiu vyvolal posledný bod „nehnu-
teľností“, a to žiadosť o nájom 231 m2 pozemku na 
výstavbu parkoviska plánovaného pre ambulanciu 
lekára pre deti a  dorast v  areáli VillaNova. Žiada-
teľka (spoločnosť MEDISEF) chce týmto zámerom 
predísť zaberaniu parkovacích plôch svojimi klientmi 
vo vnútri areálu. Voči zriadeniu ambulancie v tomto 
areáli však časť majiteľov tamojších bytov prejavu-
je nevôľu. Poslanci nakoniec väčšinou hlasov tento 
materiál stiahli z rokovania.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlaso-
vanie poslancov a zvukový záznam nájdete na  
www.spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – Sa-
mospráva – MsZ.

Ing. Andrea Jančíková, Ing. Marián Kellner

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(pokračovanie zo strany 5)

Videoprezentáciou sa predstavia študenti  
Gymnázia Javorová i Školská ulica, SOŠ drevárskej, 

Technickej akadémie, Gymnázia Š. Mišíka 
a Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi. 
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V rámci pripravovanej výstavby Supermarketu Billa dôjde i k rozšíreniu cesty na Rázusovej ulici o jeden 
jazdný pruh. Na križovatke bude premávku riadiť svetelná signalizácia.
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Na konferencii, ktorá sa uskutočnila 
28. februára tohto roku v hoteli Met-
ropol, sa prvý raz stretlo približne 
120 účastníkov k  téme nového náv-
števného poriadku Národného parku 
Slovenský raj. Nechýbali medzi nimi 
zástupcovia orgánov štátnej správy, 
obcí, ktoré sa nachádzajú na území 
parku, vlastníci pozemkov, ich užíva-
telia či záujmové organizácie (napr. 
JAMES) alebo podnikatelia, ktorí 
prevádzkujú nejakú aktivitu v Sloven-
skom raji. Podrobnosti noviniek, kto-
ré chystá Správa Národného parku 
Slovenský raj, nám priblížil jej riaditeľ 
Tomáš Dražil: „Cieľom konferencie 
bolo vysvetliť, že chystáme nový náv-
števný poriadok, ako aj proces jeho 
tvorby. V princípe nás do tvorby no-
vého poriadku nič netlačí, sami cítime 
potrebu ho aktualizovať. Hoci od roku 
2006 nerobil žiaden z národných par-
kov novelizáciu svojho návštevného 
poriadku, my chceme náš zmeniť.“
Podľa vašich informácií ide o  tri 
hlavné aspekty zmien, prvým je 
územný aspekt, ďalším výnimky 
prevádzkovania a tretím organizo-
vanie verejných podujatí. Skúsme 
sa na nich pozrieť postupne, ako je 
to s územím?

„V  národnom parku sa zmenilo jeho 
vymedzenie. Výrazne sa redukovalo 
jeho ochranné pásmo. Preto na tomto 
území už neplatia doterajšie pravidlá 
ochrany. Návštevný poriadok by mal 
rešpektovať aktuálny stav územnej 
zonácie v národnom parku.“
Ďalším okruhom sú výnimky pre 
tých, ktorí v Slovenskom raji reali-
zujú svoje aktivity. Čo ich čaká?
„Veľa aktivít si v súčasnosti vyžaduje 
výnimku a my chceme systém zjedno-
dušiť.  Nehovoriac o tom, že výnimky 
sú exkluzívne pre určitý subjekt. Pre 
ilustráciu, máme napríklad štyroch 
prevádzkovateľov konskej turistiky. 
Každý z  nich má svoje územie, kam 
môže chodiť a na jeho územie nemô-
že prísť na koni nikto iný. To chceme 
zmeniť. Výsledkom budú vyhradené 
areály na podhorí vymedzené v náv-
števnom poriadku, kde si môže za-
jazdiť na koni každý. V  kmeňovom 
území  raja to budú presné „konské“ 
trasy. Záujemcovia budú môcť prejsť 
na konskom chrbte z  juhu parku na 
jeho severnú časť.“
Novinky sa týkajú aj skalolezectva, 
doteraz slúžil širokej verejnos-
ti Tomášovský výhľad ako jediná 
povolená lokalita. Tú v budúcnosti 
doplní Hrdlo Hornádu, Letanovský 
mlyn, Barbolica a  Stratenská Píla. 
Budú tieto lokality pod odborným 
dohľadom?
„Po dohode s  klubom James budú 
môcť v  týchto lokalitách liezť všetci 
záujemcovia, bezpečnosť a  údržbu 
týchto lezeckých stien budú mať na 
starosti horolezci z Jamesu. Budú to 
zastrešovať z  odborného hľadiska, 
ale prakticky to bude možné pre všet-
kých. Podobne to bude aj v prípade 
piatich ľadopádov, ktoré sú turistom 
k dispozícii.“
Posledným okruhom tém sú, pod-

ľa vašich slov, verejné podujatia 
rôzneho charakteru. Mohli by ste 
túto problematiku našim čitateľom 
priblížiť?
„Ide napríklad o preteky alebo jedno-
razové turistické prechody. Pri udelení 
výnimky pre tieto podujatia je postup 
výrazne komplikovanejší. Chceme sa 
tomu vyhnúť, pri týchto aktivitách by 
malo byť možné žiadať o  povolenia 
priamo Správu národného parku, te-
raz je potrebné žiadať ministerstvo 
životného prostredia.“
Novinkou v raji bude online mera-
nie stavu vody v roklinách
„Stále máme problém s  extrémnym 
dažďom a  následnou uzáverou jed-
notlivých roklín. Po dohode s obcou 
a horskou službou máme právo uza-
vrieť roklinu z dôvodu bezpečnosti. 
Keď je veľká voda, tak nám navyše 
návštevníci poškodzujú biotop na 
svahoch roklín, keďže si hľadajú al-
ternatívnu cestu. Absolvovali sme 
jednanie so Slovenským hydrome-
teorologickým ústavom. V  roklinách 
Suchá Belá a  Kyseľ by mali pribud-
núť podobné merače, aké máme na 
Prielome Hornádu, kde údaj o výške 
hladiny Hornádu je rozhodujúci, či sa 
môže splavovať. Informácia o  stave 
vody v roklinách a prípadnej uzávere 
by sa okamžite objavila na našej inter-
netovej stránke a  turisti sa tak môžu 
vyhnúť nepriechodným častiam Slo-
venského raja.“ 
Do konca júna prebehne najdôle-
žitejšia časť diskusie Správy NPSR 
s občanmi, celkovo sedem stretnu-
tí, na ktorých sa rozoberú rôzne 
témy: pešia turistika, vyhradené 
areály, ferrata Kyseľ, cykloturis-
tika, jazda na koni, skalolezenie 
a  ľadolezenie, zimné aktivity, lyže, 
snowboard, bežky, člnkovanie 
a  splavovanie Hornádu, doprava 

a  parkovanie, skútre, štvorkolky, 
vyhliadkové lety, kempovanie, sta-
novanie a bivakovanie. Môže sa do 
týchto diskusií zapojiť ktokoľvek 
alebo len odborná verejnosť?
„Na stretnutiach, ktoré sa uskutočnia 
na Správe Národného parku Sloven-
ský raj nevylučujeme účasť širokej 
verejnosti. Predpokladáme, že niekto-
ré stretnutia budú bezkonfliktné, nie-
ktoré si vyžiadajú aj návštevu terénu. 
Sľubujeme, že sa každým návrhom 
budeme zaoberať, ale veľký priestor 
pre nové aktivity v Slovenskom raji už 
nevidíme. Skôr chceme služby skva-
litňovať. Potrebujeme napríklad zlep-
šiť sieť dopravy a parkovísk. Nemáme 
záujem robiť vlastné parkovisko. Je 
to na podnikateľoch a obciach. Nie-
kto môže navrhnúť aj nové chodníky, 
tu sme však opatrní, lebo Národný 
park Slovenský raj má najhustejšiu 
sieť turistických chodníkov. Skôr ide 
o to, aby sme sa poriadne starali o to, 
čo máme. Po každom rokovaní budú 
návrhy uverejnené na www.npslo-
venskyraj.sk a  v  priebehu letných 
prázdnin ich môže verejnosť pripo-
mienkovať. Začiatkom septembra sa 
dostanú naše návrhy na Odbor  sta-
rostlivosti o životné prostredie Okres-
ného úradu v Košiciach. Správny pro-
ces by mal trvať tri mesiace a oslovia 
všetkých dotknutých. 
Správa národného parku teda celý 
proces komunikácie s  verejnosťou 
absolvovať nemusí, napriek tomu si 
názory dotknutých strán váži a bude 
s nimi o návštevnom poriadku disku-
tovať. Ideálne by bolo predložiť návrh 
bez konfliktov. Bude to status quo na 
približne desať rokov. Záväzný do-
kument môžu využiť obce pri tvorbe 
svojich rozvojových plánov.“

 (rep)

BUDEME SA UCHÁDZAŤ O DOTÁCIE NA OBNOVU  
HASIČSKÝCH STANÍC

SLOVENSKÝ RAJ OTVÁRA DISKUSIU O NOVOM  
NÁVŠTEVNOM PORIADKU
Ochrana prírody, lepšie možnosti konskej turistiky aj skalolezenia. Turistov čakajú vyhradené areály a jednoduchšie povolenia pre 
verejné akcie.

Tomáš Dražil, riaditeľ Správy Národného 
parku Slovenský raj

Na Radnici v Spišskej Novej Vsi sa 7. marca stre-
tli zástupcovia požiarnej ochrany s vedením mesta 
nad projektom rekonštrukcie hasičskej zbrojnice 
v Novoveskej Hute. Do konca roku 2018 by mohli 
Hutňania dostať zrekonštruovanú budovu, investí-
cie z grantových zdrojov by mali pokryť náklady na 
upravené garáže a vozidlo PO, ktoré v Novoveskej 
Hute chýba. 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporí 
obnovu obecných hasičských staníc. Obce a mestá 
budú môcť požiadať o dotácie na tento účel. Umož-
ní to návrh novely zákona č. 526/2010 Z. z. o po-
skytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra 
SR, ktorý 22. februára 2017 schválila vláda.
„Novela rozšíri oblasti, na ktoré možno poskytnúť 
dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra. 

Konkrétne ide o rekonštrukciu, modernizáciu a iné 
technické zhodnotenie budov hasičských staníc 
a zbrojníc, ako aj technické zhodnotenie a obstara-
nie hasičskej techniky.
O dotáciu bude môcť požiadať obec, mesto a ob-
čianske združenie zaradené do organizačnej štruk-
túry celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, 
ako aj iná právnická osoba, ktorej hasičská jednot-
ka je zaradená do tejto štruktúry. Program rekon-
štrukcií hasičských zbrojníc bude riadiť Prezídium 
Hasičského záchranného zboru, ktoré predpokladá 
zverejnenie prvej výzvy na predkladanie žiadostí 
v prvom polroku 2017,“ uviedol Peter Klein z refe-
rátu krízového riadenia PO a BPP tunajšieho mest-
ského úradu.
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišská Nová 

Ves  je zaradený do kategórie „C“ a spĺňa podmien-
ky akcieschopnosti, početných stavov, funkčného 
zloženia členov a  minimálneho materiálno tech-
nického vybavenia v  súlade s vyhláškou Minis-
terstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských 
jednotkách v znení neskorších predpisov. Novelou 
sa zlepšia podmienky na plnenie úloh dobrovoľ-
ných hasičských zborov obcí a miest pri likvidácii 
požiarov a vykonávaní záchranných prác. „Mnohé 
z nehnuteľností vrátane hasičskej techniky so zrete-
ľom na zabezpečenie jej akcieschopnosti a bezpeč-
ného uskladnenia vyžadujú posilnenie zdrojov ich 
financovania, ktoré by zodpovedalo zvyšujúcim sa 
nárokom na výkon činností hasičských jednotiek,“ 
dodal P. Klein.

(rep)
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Y 13. 2. v Dome Matice slovenskej Mgr. R. Wen-
celová prostredníctvom videoprezentácie pri-
blížila život a  dielo J. M. Hurbana. Ukážky 
predniesli členovia DS Hviezdoslav, matičiari 
a  ďalší recitátori. Člen Spišského dejepisného 
spolku M. Palušák priblížil výskum pri hľadaní 
hrobov padlých dobrovoľníkov z  roku 1849 na 
Branisku.

16. februára sa členovia Baníckeho spolku 
Spiš zišli na 10. valnom zhromaždení spolku, 
na ktorom vyhodnotili rok 2016 a stanovili plán 
a úlohy pre rok 2017. V tomto roku si spolok pri-
pomína 550. výročie prvého baníckeho spol-
ku v Spišskej Novej Vsi, Spolku sv. Barbory, 
z roku 1467. 

20. 2. sa videoprezentáciou Mgr. D. Krajňáko-
vej a hovoreného slova J. Dubajovej poslucháči 
dozvedeli o  živote a  diele básnika P. Koyša 
a  súťaži Koyšove Ladce i  zhudobnených bás-
ňach D. Kardošom. 27 básní recitovali členovia 
DS Hviezdoslav, recitátori a študenti Gymnázia 
na Školskej ulici. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa turis-
tických sprievodcov pripravilo mesto Spiš-
ská Nová Ves v spolupráci s ďalšími subjektmi 
škálu podujatí - prednášku Františka Michlíka 
s názvom Pohodová Škandinávia, besedu Tatry 
z  pohľadu predsedu tatranskej horskej služby 
Jaroslava Švorca, program so speleológom 
Františkom Miháľom, bezplatné výstupy na kos-
tolnú vežu, prehliadku Múzea Spiša s názvom 
Kto žil na námestí v 18. storočí a prehliadku Pro-
vinčného domu. Galéria umelcov Spiša ponúkla 
Rozhovory o umení s výtvarníkmi Mikulášom 
Sirankom, Annou Fedákovou a hudobníkom Já-
nom Svetlanom Majerčíkom. Na záver sa usku-
točnil zimný prechod tiesňavami Slovenského 
raja „Cez Zajmarku na Gačovku”.

MO JDS 23. 2. na hodnotiacej členskej schôdzi 
zhodnotili činnosť za rok 2016. K  zaujímavým 
aktivitám, ktoré členovia v  poslednom období 
absolvovali patria prehliadky Poľovníckeho zá-
močku v Tatranskej Javorine, Monkovej doliny 
a Tatranskej Lomnice. Potešením pre MO JDS 
bolo vidieť po rokoch opravený Hotel Lomnica 
a taktiež návšteva seniorov z Trebišova, ktorým 
sa naše mesto veľmi páčilo. Jednou z  aktivít 
MO JDS bola i účasť na besede o knihách auto-
ra J. Petríka, ktorá sa konala 9. 3. v Multicentre. 

Od 23. 2. do 26. 3. prebiehala v  Spišskom 
osvetovom stredisku výstava výtvarnej súťaže 
Vesmír očami detí 2017, na ktorej návštevníci 
mali možnosť nazrieť do vesmíru prostredníc-
tvom detskej fantázie a ich výtvarných prác. Do 
súťaže sa zapojili materské, základné a  ume-
lecké školy zo spišského regiónu. Súťažilo sa v 
5-tich kategóriách. Odborná porota spomedzi 
486 výtvarných prác vybrala z každej kategórie 
5 najlepších, ktoré budú zaslané do celosloven-
ského kola. 

Po prvýkrát bol v našom meste zorganizovaný 
netradičný fašiangový sprievod, organizáto-
rom ktorého boli Občianske združenie Spolu 
Slovensko a  Úrad splnomocnenca vlády pre 
rómske komunity. Netradičný bol v  tom, že sa 
ho zúčastnili Rómovia a nerómovia. Sprievod v 
maskách prešiel námestím a navštívil i radnicu, 
kde ho prijal primátor mesta. 

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s 
Galériou umelcov Spiša pripravili 28. februá-
ra 25. ročník regionálnej súťažnej prehliadky 
neprofesionálnej filmovej tvorby s názvom Ci-
neama 2017. Filmovej súťaže sa zúčastnilo 17 

MESTO PODPORILO DOSTUPNOSŤ 
OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
Mesto finančne podporuje neverejných poskyto-
vateľov opatrovateľskej služby, ktorí neposkytujú 
opatrovateľskú službu s  cieľom dosiahnuť zisk. 
Mesto poskytuje finančný príspevok na prevádzku 
a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby 
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaob-
sluhy v roku 2017 Spišskej katolíckej charite a BE-
TEZDA, n. o., a to vo výške 150 000 €. V záujme 
podpory lacnejšej opatrovateľskej služby na 
území mesta Spišská Nová Ves je tento príspe-
vok o 97 000 € vyšší ako to bolo v predchádza-
júcom roku. 
Mesto dlhodobo podporuje rozvoj sociálnych slu-
žieb, a  to nielen vo svojej réžii, ale aj v  réžii ne-
verejných poskytovateľov s  cieľom zvýšiť kvalitu 
a dostupnosť sociálnych služieb pri efektívnom vy-
užívaní finančných prostriedkov. Pre rok 2017 bola 
časť finančných prostriedkov určených na opat-
rovateľskú službu znížená pre Domov dôchodcov 
a vo vyššej miere boli podporení neverejní po-
skytovatelia. Tí poskytujú opatrovateľskú službu 
lacnejšie, dostupnejšie. Spišská katolícka charita 
a Betezda, n. o., zvýšili počet prijímateľov služby. 
Za menšiu úhradu môže príjemca poberať služ-
bu vo väčšom rozsahu. Podarilo sa tak podporiť 
dostupnosť opatrovateľskej služby v Spišskej Novej 
Vsi, o čom svedčí aj zvýšený záujem o túto službu 

už od začiatku tohto roka. 
Občan, ktorý takúto službu potrebuje a  jeho 
miestom trvalého pobytu je mesto Spišská Nová 
Ves, si môže podať písomnú žiadosť o  posúde-
nie odkázanosti na sociálnu službu na tunajšom 
mestskom úrade – oddelení sociálnych vecí. Sú-
časťou žiadosti je aj lekársky nález na účely posú-
denia odkázanosti na sociálnu službu a potvrdenie 
vydané sociálnou poisťovňou o  výške dôchodku. 
Na základe tejto žiadosti mesto zabezpečí vypra-
covanie sociálneho a  lekárskeho posudku a  vydá 
rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na opatrova-
teľskú službu. Žiadateľ, na základe právoplatného 
rozhodnutia mesta o  odkázanosti na opatrovateľ-
skú službu, podá písomnú žiadosť o  uzatvorenie 
zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby pria-
mo u poskytovateľa, ktorým sú: 
Spišská katolícka charita, Tolstého 11, Spišská 
Nová Ves alebo Betezda, n. o., Letná 35, Spišská 
Nová Ves, prípadne u ďalších poskytovateľov, ktorí 
sú zapojení do projektov.
Mesto Spišská Nová Ves poskytuje opatrovateľ-
skú službu prostredníctvom Domova dôchod-
cov v  Dome opatrovateľskej služby v  súčasnosti 
40 klientom.

 Ing. Júlia Jančúrová  
vedúca odd. sociálnych vecí MsÚ SNV

Schválený rozpočet 2016 Schválený rozpočet 2017

Transfer na opatrovateľskú službu 53 000 € 150 000 €

PORADENSKÝ DEŇ  
K DÔCHODKOM Z ČESKA
Sociálna poisťovňa (SP) a  Česká správa sociál-
neho zabezpečenia (ČSSZ) pripravujú pre svojich 
klientov medzinárodný poradenský deň, ktorý sa 
uskutoční v Sociálnej poisťovni, pobočka Poprad, 
Ulica 1. mája 4053/24, 26. apríla 2017 v čase od 
9.00 do 16.00 h.
Hlavným cieľom bude poskytnúť poradenstvo pois-
tencom a poberateľom dôchodkových dávok, kto-
rí pracujú alebo pracovali v Českej republike a na 
Slovensku a získali doby poistenia podľa právnych 
predpisov Slovenskej republiky a Českej republiky.
Odborníci pre oblasť dôchodkového poistenia zú-
častnených krajín budú pripravení klientom zodpo-
vedať na ich otázky a pomôcť pri riešení dôchod-
kových záležitostí.
Ak máte otázky k českému alebo slovenskému dô-
chodkovému poisteniu, napr. k získaným nárokom 

alebo k očakávanej výške českého dôchodku, resp. 
starobnému pripoisteniu v Českej republike, experti 
vám budú v tento deň k dispozícii.
Aby ste sa vyhli čakaniu, odporúčame dohodnúť si 
čas stretnutia:
• na telefónnom čísle +421 906 173 211
• e-mailom: nikola.sutovska@socpoist.sk
Uveďte vaše rodné číslo a číslo českého poistenia.
Tento poradenský deň je bezplatný a prednosť 
budú mať vopred objednaní klienti. Bezplatné po-
radenstvo však poskytneme všetkým záujemcom.
Účastníci poradenského dňa by si mali so sebou 
priniesť okrem osobných dokladov tiež podklady 
týkajúce sa ich dôchodkového poistenia. V  prí-
pade, že ide o  pozostalostnú dávku, je potrebné 
uviesť aj údaje o zomretom poistencovi.

Už tradične na Veľký piatok 
14. 4. 2017

sa uskutoční pre všetkých veriacich kresťanských cirkví

PAŠIOVÝ EKUMENICKÝ SPRIEVOD MESTOM
so začiatkom o 12.00 h pred Evanjelickým kostolom v Sp. Novej Vsi.

1. zastavenie: krátke zamyslenie
2. zastavenie: Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie  

- krátke zamyslenie
3. zastavenie: Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána - krátke zamyslenie 

Spoločné odrieknutie modlitby a vyvrcholenie sprievodu záverečným požehnaním

„Láska Kristova nech nás spája.“
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súťažiacich, ktorí porote ponúkli viac ako ho-
dinovú produkciu animovaných, dokumentár-
nych a hraných filmov. Súťaž bola rozdelená do 
dvoch vekových kategórii. 

Počas mesiaca marec bola návštevníkom OC 
Madaras sprístupnená výstava o  histórii vy-
nálezu kníhtlače a vývoji knižnej väzby. Vý-
stavu pripravila a  jej vlastníkom je Štátna ve-
decká knižnica v Košiciach. Sprístupnené boli 
2 výstavy. Prvá pod názvom Vynález kníhtlače, 
druhá bola zameraná na umenie kníhviazačov 
v  minulosti a  v  súčasnosti. Na výstave bolo 
možné obdivovať i  najvzácnejšie knižné väzby 
na Slovensku, jednou takou je i Kráľovská kro-
nika Slovenskej republiky. 

Fašiangovú a plesovú sezónu uzatvoril 4. marca 
Ples CVČ a MKC, ktorý sa konal v koncertnej 
sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi. Malé ratoles-
ti mali o zábavu postarané. Tú im počas plesu 
spríjemnili ujo Fúzik a jeho zábudlivá Nezábud-
ka. Plesový program spestrili i  vystúpenia ta-
nečnej skupiny Denzz Industry, folklórna skupi-
na Čačina, ale i známe postavičky z rozprávok. 

Vo farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej 
Vsi sa v piatok 3. 3. konalo vystúpenie s názvom 
Krížová cesta v  podaní prešovskej skupiny 
bohoslovcov Anastasis. Spracovanie krížovej 
cesty obsahovalo slovné, hudobné a divadelné 
pasáže. Prešovská skupina Anastasis pôsobí 
22 rokov a  tvoria ju študenti Grécko-katolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej univerzity, ktorí 
sa stále obmieňajú. V  súčasnosti má skupina 
6 členov.

6. marca odštartovala v  našom meste tretia 
etapa sprostredkovania potravinovej po-
moci určená osobám v  hmotnej núdzi a  oso-
bám s príjmom pod úrovňou životného minima. 
V porovnaní s druhou fázou sa nezmenil počet 
oprávnených osôb. V októbri 2016 ich bolo 280, 
v  tomto roku je počet oprávnených príjemcov 
282. Obsah a hmotnosť potravinového balíčka 
ostal nezmenený. Zodpovedným subjektom za 
odovzdanie potravinových balíčkov je naďalej 
Spišská katolícka charita. Potravinovú pomoc 
bolo možné prevziať od 6. do 25. marca 2017. 
Po uplynutí tejto doby balíčky boli odovzdané 
sekundárnym príjemcom, ktorí preukázali, že sú 
v nepriaznivej životnej a sociálnej situácii.

12. 3. sa v reštaurácii hotela Preveza uskutoč-
nila výročná členská schôdza Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých, ZO č. 13, 
ktorej sa zúčastnilo 118 členov a 3 hostia. Bi-
lancoval sa rok 2016, práca, výlety, rekreácie, 
posedenia a  prijalo sa nové uznesenie na rok 
2017. Schôdzu svojím vystúpením spestrila sku-
pina Senior.
V nedeľu 12. marca sa v Redute konala Sva-
dobná show. V rámci podujatia boli odprezen-
tované prehliadky svadobných a spoločenských 
šiat, oblekov, detská prehliadka. 23 interaktív-
nych vystavovateľov ponúklo návštevníkom 
ochutnávku tortičiek, vín a kokteilov. Snúben-
ci sa mohli inšpirovať aktuálnymi svadobný-
mi trendmi a nechýbali ani ukážky čepčenia 
rusnáckeho, spišského a šarišského spôsobu. 
Podujatie malo i charitatívny podtón, keďže 
zakúpením svadobnej pohľadnice mohli ľudia 
podporiť deti z detského domova Charitas sv. 
Jozefa. Spestrením programu bolo vyhlásenie 
ankety Miss nevesta, ktorou sa stala Michaela 
Sedlák Sabóová.  

STARÁ HUDBA NA SPIŠI
Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied 
v  Bratislave v spolupráci s Hudobným spolkom 
Súzvuk v Prešove vydali v rokoch 2014 a 2015 dve 
publikácie známej slovenskej muzikologičky PhDr. 
Janky Petőczovej-Matúšovej, CSc. „Hudba ako 
kultúrny fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek“ 
a „Georg Wirsinger: Missa a 6 & Tulurent Dominum 
meum (Vzali mi pána)“. 
Spišské mestá boli v 16. a 17. storočí nielen vý-
znamnými obchodnými, banskými, remeselníckymi 
a podnikateľskými centrami, ale aj ich hudobný kul-
túrny život mal vysokú úroveň. Kultúrny život na Spiši 
ovplyvňovala jeho mnohonárodnosť. Spolunažívanie 
nemeckých, slovenských, maďarských, poľských 
a neskôr aj rómskych a židovských národností bolo 
jedným z prvkov vzájomného pôsobenia na hudobnú 
kultúru.
Výskum a štúdium hudobných a písomných prame-
ňov v spišských archívoch túto skutočnosť potvrdzu-
jú. Na vysokej hudobnej úrovni fungovali evanjelické 
kantoráty v najväčšom a najbohatšom meste v Le-
voči, v Spišskej Novej Vsi, ktorá bola najdôležitejším 
mestom Provincie 13 spišských miest, v Kežmarku 
a  v Spišskom Podhradí. Existenciu novoveského 
evanjelického kantorátu potvrdil výskum archívnych 
dokumentov, konkrétne zápisy v mestských úrad-
ných knihách, ktoré sú súčasťou magistrátu mesta. 
Z uceleného odborného knižného textu a publiko-
vaných notových záznamov sa čitateľovi predstaví 
vtedajší dobový obraz, ako sa intenzívne rozvíjal 
mestský hudobný život. Pri svojom archívnom vý-
skume našla PhDr. Petőczová unikátnu informá-
ciu, že v 17. storočí pôsobila v Spišskej Novej Vsi 
mestská hudobná spoločnosť „Fraternitas Litte-
ratorum“ (Literátske bratstvo). Bratstvo existovalo 
ako laické hudobné združenie mešťanov paralelne, 
respektíve v rámci evanjelického mestského kan-
torátu. Malo vlastného dirigenta, kantora, rektora 
školy, ktorí požívali mimoriadnu úctu a mesto ich 
do tejto funkcie starostlivo vyberalo. Participovali na 
významných hudobných produkciách a sami kom-
ponovali hudobné skladby. Vynikajúcim hudobníkom 
pôsobiacim v Spišskej Novej Vsi bol Juraj (Georg) 
Wirsinger, ktorý nielen interpretoval, ale aj kompo-
noval hudobné skladby. Na Spiš prišiel so svojou 
rodinou z banského mestečka Krupina. Počas svoj-
ho pôsobenia mohol pravdepodobne byť vedúcou 
osobnosťou spomínaného Literátskeho bratstva. 
Z jeho vlastnej tvorby sa zachovali omša a dve mo-
tetá uložené v  zbierke hudobnín v  historickej kniž-
nici CZ ECAV v Levoči. V koncertnom živote mesta 
úspešne pôsobilo aj hudobné združenie „Collegium 
musicum“. Túto hudobnú spoločnosť tvorili ama-
térski hudobníci – mešťania, s nimi mohli účinkovať 
profesionálni hudobníci, pán rektor školy a páni li-
teráti. Neskôr prišiel do Spišskej Novej Vsi vzdelaný 
farár Michal Grendel, pôvodom z Nemecka. So svo-
jím hudobným a všestranným literárnym vzdelaním 
bol pre mesto a Literátske bratstvo prínosom a jeho 
hudba sa predvádzala vo farskom kostole. Ďalšie vý-
skumy písomných prameňov ukázali, že organizova-

ná nábožensko – hudobná spoločnosť „Fraternitas 
Litteratorum“ vlastnila na vtedajšie pomery celkom 
slušný nehnuteľný majetok v extraviláne mesta.
Hudobný život mal však v každom meste špecific-
kú podobu. Závisela od finančných možností mest-
ského patriciátu a hlavne od skutočnosti, akých ľudí 
sa podarilo získať na konkrétne hudobné posty, to 
znamená kantorov, organistov a inštrumentálnych 
hudobníkov. Najviac informácií o pôsobení kanto-
rov sa zachovalo v archíve slobodného kráľovské-
ho mesta Levoča. Levočania mali pre duchovných, 
učiteľa-kantora a organistu špeciálny finančný fond 
z testamentárnej základiny bohatého banského pod-
nikateľa Alexia I. Thurzu, z ktorej dostávali odmenu 
od druhej polovice 16. storočia. 
Odborné práce Dr. Janky Petőczovej-Matúšovej pri-
niesli nové poznatky z dejín hudby a kultúry v spiš-
ských mestách, ktoré sú porovnateľné s vtedajšími 
stredoeurópskymi lokalitami a ich hudobnou produk-
ciou. Na Spiši vznikali unikátne umelecké hudobné 
diela domácich autorov. V mestských školách sa pod 
vedením vynikajúcich kantorov a rektorov vyučovala 
kvalitná hudobná výchova, ktorá sa zušľachťovala 
každodenným spievaním v kostole a v domácom, 
rodinnom prostredí. Obyvatelia spišských miest mali 
výborné hudobné vzdelanie, skladateľské nadanie 
a tiež schopné interpretačné vlastnosti na pestova-
nie spevu a hudby nielen pre vlastné potešenie, ale 
aj pre duchovné a kultúrne povznesenie ostatných 
obyvateľov.

Mgr. Nina Palková
Poznámka redakcie: Viac informácií o Literátskom 
bratstve a hudobnej spoločnosti Collegium Musicum 
nájdete aj v augustovom Ičku z roku 2015 na str. 9.

GÚĽAJ SA, VAJÍČKO, CEZ HORY, DOLINY, 
PRINES VEĽKONOČNÝ POZDRAV DO KAŽDEJ RODINY.

ZDRAVIE, ŠŤASTIE, ÚSMEV V TVÁRI, ŽELÁME VÁM K SVIATKU JARI.
Krásne prežitie veľkonočných sviatkov

praje redakcia.



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

10 APRÍL 2017

SPRAVODAJSTVO

13. 3. v  Spišskej knižnici znelo 18 básní 
R.  Fábryho v  podaní členov DS Hviezdoslav, 
recitátorov a  študentov Gymnázia na Školskej 
ulici. Videoprezentáciu pripravila Mgr. D. Kraj-
ňáková so slovným sprievodom J. Dubajovej.
S príchodom jari je spojené i jarné upratovanie. 
V pondelok 13. marca po zimnej údržbe mesta 
pristúpila firma Brantner Nova k jarnému uprato-
vaniu a očisty nášho mesta od zimného násypu, 
ktoré by malo byť za pomoci 30-členných skupín 
pomocníkov a strojov očistené do príchodu Veľ-
kej noci. Pre obyvateľov mesta je k dispozícii i 
Zberný dvor na Sadovej ulici, kam môžu odniesť 
široký sortiment odpadu. 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017 
- VILLA NOVA ART
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2. marca sa v Spišskom osve-
tovom stredisku uskutočnila 
vernisáž regionálneho kola Villa 
Nova Art celoslovenskej súťaže 
pre neprofesionálnych výtvar-
níkov – Výtvarné spektrum. 
Je to postupová súťaž určená 
pre mládež (od 15 rokov) a do-
spelých.  Ide o najstaršiu a naj-
prestížnejšiu súťaž v oblasti ne-
profesionálnej výtvarnej tvorby. 
Trojčlenná porota hodnotila a 
vyberala z 50  diel. V kategórii 
A (od 15 do 25 rokov) obsadila 
prvé dve miesta Veronika Vla-
šicová. Vo veľkej konkurencii 
sa podarilo uspieť žiačke ZUŠ 
Karolíne Gavroňovej (foto) pod 
vedením pani učiteľky Mgr. Evy 
Bavalovej, ktorá získala v  ka-
tegórii A (autori vo veku od 15 do 
25 rokov) krásne 3. miesto so 
sériou svojich prác s  názvom 
„Relativita I., II.“ a  „Východ 

mesiaca“. Okrem umiestnenia 
získala aj čestné uznanie za 
prácu s názvom „Gejša“ (foto). 
Všetky práce budú súčasťou vý-
stavy konajúcej sa v priestoroch 
Spišského osvetového stredis-
ka, ktorá potrvá do 2. 4. 2017. 
Zároveň práce postupujú ďalej 
do krajského kola, ktoré sa bude 
konať v  Košiciach pod názvom 
Košická paleta, kde ich čaká 
ďalší osud. 
Na výstave bola najpočetnejšie 

zastúpená kategória autorov vo 
veku 25 rokov, kde zvíťazila Jana 
Brutovská. V kategórii C (od 60 
rokov) prvé dve miesta získal so 
svojimi prácami František Miháľ. 
Kategóriu D zastúpil Tibor Gurin 
so svojou kamennou plastikou 
„Klimatický strašiak sveta“. 

(red)

Veľtrh práce sa uskutoční  
v areáli výstaviska  

Agrokomplex, š. p., Nitra  

27. a 28. 4. 2017

Vstup pre verejnosť:
27. 4. 2017 od 9.00 do 18.00 h
28. 4. 2017 od 9.00 do 14.00 h

LISTÁREŇ

Milí Spišskonovovešťania, táto rubrika poskytuje priestor pre vaše listy, resp. otázky, 
pripomienky, podnety, a samozrejme, aj odpovede na ne od kompetentných. 
Dalo by sa niečo urobiť s osvetlením hviezdice 
vzadu na sídlisku Mier pri charite? Či už nainštalo-
vať, prípadne potiahnuť elektrický kábel alebo as-
poň odstrániť strom za kontajnermi spred vchodu  
na Ul. P. Jilemnického, ktorý bráni pouličnej lampe 
osvetliť aspoň ako-tak hviezdicu.

 Marta, 19. 2. 2017, odkaz pre starostu 

V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia je na-
plánovaná aj výmena 3 stĺpov verejného osvetlenia 
na tejto ulici za vyššie 7-metrové, čím sa zväčší 
osvetlená plocha. Vo hviezdici pribudne nové sve-
telné miesto. Orez stromu bude prehodnotený až 
po rekonštrukcii osvetlenia. 

  Tomáš Hamráček
 odd. komunálneho servisu, MsÚ

Chcel by som sa opýtať, či mesto, ktoré je vlastní-
kom pozemkov okolo obytných domov na uliciach 
Rázusova, Banícka, J. Hanulu, Koceľova, Goraz-
dova plánuje nejakú rekonštrukciu chodníkov a 
ciest, respektíve či uvažuje o rozšírení parkovacích 
miest. Uvažuje vôbec niekto o rozšírení ulíc Baníc-
ka a Koceľova? Najmä na týchto dvoch uliciach je 
katastrofálny stav, kde autá musia prechádzať pra-
vými kolesami po chodníku (Banícka ulica), dochá-
dza ku stretom a niekedy aj k nehodám s chodcami 
a chcel by som vidieť ako prejde po Koceľovej ulici 
hasičské auto, ak by náhodou niekde v tej časti ho-
relo. Autá sú tam zaparkované po oboch stranách 
ulice a s osobným autom tam má človek problém 
prejsť - doslovne pár cm od spätných zrkadiel. 
Podotýkam, že rozdať papuče a pokuty občanom, 
ktorí tam parkujú podľa mňa nie je riešenie. 

 Juraj, 22. 2. 2017, odkaz pre starostu

Mesto pripravuje rekonštrukciu Baníckej ulice 
vrátane rozšírenia parkovacích miest, taktiež je 
plánovaná obnova vozovky a časti chodníkov 
na Ul.  J. Hanulu. Predpokladaný termín do kon-
ca roku 2018. Rekonštrukcia Koceľovej ulici a 
chodníkov na Rázusovej ulici momentálne nie je 
v pláne. Kapacitu parkovania na Koceľovej ulici, 

bohužiaľ, nevieme žiadnym rýchlym riešením zlep-
šiť. V minulosti bola vybudovaná obslužná komu-
nikácia Koceľovej ulice za zadnými traktmi Letnej 
ulice, kde došlo k zvýšeniu kapacity parkovacích 
miest (cca 40). Na Koceľovej ulici je v súčasnosti 
potrebné dodržiavať dopravné predpisy, kde pri 
jednosmernej ceste musí byť zachovaný jeden 
jazdný pruh šírky 3 m.   V tom prípade bude za-
bezpečený aj prejazd dopravnej obsluhy. V rámci 
investícií na Rázusovej ulici pripravujeme projekto-
vú dokumentáciu a povolenie stavby úpravy verej-
ného priestranstva pri bytových domoch č. 2 - 12, 
kde plánujeme zrealizovať prístupový chodník a 
parkovacie plochy.

 Ing. Peter Susa
 odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Je možné, ak sa budú maľovať čiary na vozovke 
(vodorovne dopravné značenie) pri novom LIDLi na 
sídlisku Západ I, aby sa označila aj čiara pri výjaz-
de od Duklianskej ulice? Nakoľko autá vychádzajú 
dosť do cesty pri dávaní prednosti v jazde. Zmen-
šil sa výjazd kvôli rozšírenej ceste a šoféri si asi na 
to ešte nezvykli. Veľakrát sa už stalo, že auto na 
hlavnej ceste brzdí kvôli autu, ktoré stojí už skoro 
v jazdnom pruhu. 

 Michal, 2. 3. 2017, odkaz pre starostu

Križovatka a jej úpravy vrátane zvislého a vodo-
rovného dopravného značenia sú zrealizované 
v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. 
Povinnosťou zhotoviteľa stavby z kolaudačného 
rozhodnutia je obnova vodorovného značenia 
do konca mája 2017. Potrebu doplnenia prieč-
nej súvislej čiary (V 5a) na vedľajšie komunikácie 
- výjazd Duklianska ul., resp. výjazd Lidl, prekon-
zultujeme s dopravným inšpektorátom. V prípade, 
že bude požiadavka polície na doplnenie tohto 
vodorovného značenia, tak mesto SNV zabezpečí 
jeho realizáciu ako správca miestnej komunikácie 
Duklianska ul.

Ing. Peter Susa
odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Od 1. 4. 2017 začne 
opätovne prebiehať súťaž 

 
O NAJRAJŠIE MESTO 

SLOVENSKA 
2017.

Hlasovať môžete na: 
www.slovakregion.sk
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ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE V ROKU 2016

TAMARKA SI ZAHRALA NA KONCERTE  
HUSĽOVÉHO MAJSTRA MICHALICU

Koľko priestupkov objasnila mest-
ská polícia v  roku 2016 a  o  aké 
priestupky najčastejšie išlo?
Celkový počet vykonaných zákrokov 
bol 8 360, z toho bolo 6 298 porušení 
právnych noriem. Najviac priestupkov 
bolo na úseku bezpečnosti a  plynu-
losti cestnej premávky, a  to 3  209 
(50,95 %).
Na ktoré dodržiavania všeobecne 
záväzných nariadení mesta kladie-
te najväčší dôraz? 
Najväčší dôraz dávame na dodržia-
vanie verejného poriadku, čistotu 
a  konzumáciu alkoholických nápojov 
na verejnom priestranstve. Hliadky vo 
večerných a nočných hodinách moni-
torujú dodržiavanie času prevádzko-
vých hodín pohostinstiev, zábavných 
podnikov, ale i dodržiavanie nočného 
pokoja od 22.00 do 6.00 hodiny ran-
nej.
Koľko kontrol sa vykonalo na dodr-
žiavanie zákazu podávania a poží-
vania alkoholických nápojov? Bolo 
zistené požívanie alkoholických 
nápojov u maloletých osôb?
V  minulom roku sme vykonali 1  236 
kontrol na dodržiavanie zákazu po-
dávania a požívania alkoholických ná-
pojov. Nie je ojedinelým javom, že sa 
znižuje vek maloletých, ktorí požívajú 
alkoholické nápoje, napríklad v  me-
siacoch október – november 2016 
bolo zistené požitie alkoholických 
nápojov v  7 prípadoch u  maloletých 
vo veku 12 - 13 rokov, a to viac ako 
1 promile! Aj z  týchto dôvodov sme 
venovali veľkú pozornosť preven-
tívnej činnosti vo všetkých školách. 
Celkom sme odprednášali 63 hodín 
895 účastníkom.
Koľko sankcií uložila mestská polí-
cia v roku 2016?
V  blokovom konaní bolo uložených 
23 995 €, čo je v priemere 8,80 € na 
1 priestupok, dohovorom bolo ukon-
čených až 54 % priestupkov. Táto 
analýza ukazuje, že príslušníci mest-
skej polície pri určení druhu sankcie 
a  jej výmery prihliadajú na závažnosť 
priestupku, najmä na spôsob jeho 

spáchania, okolností, za ktorých bol 
spáchaný, ale aj na to, či a akým spô-
sobom bol za ten istý skutok postih-
nutý. Často sa stáva, že priestupca 
spácha ten istý priestupok aj niekoľ-
kokrát v roku.
K  činnosti mestskej polície patrí 
i objasňovanie vrakov. Aké vozidlo 
je považované za vrak? Aký je ďal-
ší postup, keď mestská polícia zistí 
na území mesta takýto vrak? Koľko 
vrakov objasnila mestská polícia 
na území mesta?
VZN č. 1/2010 upravuje odťahovanie 
starých vozidiel z verejného priestran-
stva z dôvodu zabezpečenia bezpeč-
nosti a  plynulosti cestnej premávky, 
riadnej údržby komunikácií, ale i zlep-
šenia životného prostredia. Staré 
vozidlo je vozidlo, ktoré chce držiteľ 
vyradiť z evidencie alebo má byť vy-
radené, príp. bude vyradené. Starým 
vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ 
nie je známy, ak je odstavené dlhšie 
ako 30 dní na ceste alebo verejnom 
priestranstve. Ak je držiteľ známy, tak 
je vyzvaný, aby v  lehote 30 dní od 
zistenia staré vozidlo odstránil, ak nie 
je známy, tak na viditeľné miesto sa 
umiestni výzva na odstránenie. Po vy-
konaní všetkých úkonov sa staré vo-
zidlo odstráni na určené parkovisko. 
Ak sa do 1 roka od odovzdania na 
určené parkovisko držiteľ neprihlá-
si, resp. iná osoba, považuje sa vo-
zidlo za opustenú vec. Za obdobie 
rokov 2011 – 2016 sme takto vyriešili 
celkom 139 vrakov, čím sa vytvorilo, 
resp. uvoľnilo 139 parkovacích miest.
Pod mestskú políciu spadá i  sta-
nica pre odchyt túlavých zvierat. 
V  septembri 2016 sa k  nej zriadil 
nový útulok. Koľko zvierat bolo 
v  minulom roku odchytených 
a koľko ich z útulku bolo adopto-
vaných?
Odchytili sme celkom 164 zvierat, 
z  toho 139 psov, 18 mačiek, 4 líš-
ky, 1  tchora, 1 sokola, 1 korytnačku, 
adoptovaných bolo 49 psov a majite-
ľom bolo vrátených 62 psov. Odchyt 
psov vykonávame pre 14 miest a obcí 

z okresov Spišská Nová Ves, Gelnica 
a  Levoča, avšak záujem samospráv 
o odchyt je z celého východného Slo-
venska.
Koľko kontrol vykonala mestská 
polícia v  oblasti evidencie psov 
a  čistoty  verejných priestranstiev 
(odpratávanie exkrementov)? Do-
šlo k nejakým porušeniam, aká je 
výška pokuty? 
V rokoch 2015 – 2016 sme vykonali 
celkom 776 kontrol majiteľov psov, 
pričom kontroly boli zamerané na 
evidenciu, ale i odstraňovanie exkre-
mentov z  verejného priestranstva. 
Sankcie za neevidovanie psa sú až do 
výšky 165 eur a za neodstránenie ex-
krementov až do výšky 65 eur.
Vlani ste podali v  rámci mestskej 
polície dva projekty. O aké projek-
ty sa jedná a na čo sú zamerané?
V  roku 2017 budeme realizovať pro-
jekt „Drogy, tie nie sú pre mňa“, ktorý 
bude určený pre žiakov 6. – 7. roč-
níkov ZŠ. Druhým veľmi zaujímavým 
projektom bol projekt „Akadémia 
seniorov“, ktorý však pre nedostatok 
finančných prostriedkov nebol schvá-

lený, ale máme eminentný záujem 
opätovne ho predložiť na Radu vlády 
pre prevenciu kriminality aj z dôvodu, 
že takýto užitočný projekt ešte nebol 
realizovaný na Slovensku. Uvediem 
témy, ktoré boli zamerané pre senio-
rov – bezpečné chovanie a  ochrana 
voči cudzím osobám, domáce násilie, 
pravidlá cestnej premávky, prvá po-
moc a  protipožiarna ochrana. Veľmi 
atraktívnou súčasťou projektu malo 
byť odovzdanie pomôcok seniorom 
(osobné alarmy, reflexné prvky a bez-
pečnostné taštičky).
Na záver ďakujem všetkým obyvate-
ľom nášho mesta, ktorí spolupracujú 
s mestskou políciou a oznamujú nám 
porušenia verejného poriadku a nie je 
im ľahostajné, ako sa správajú niektorí 
jedinci, ktorí strpčujú život tým, ktorí 
pravidlá dodržiavajú. Iste všetci chce-
me, aby sme žili nielen v najkrajšom, 
ale i bezpečnom meste. 

Ďakujeme za rozhovor. 
(ErKok)

Dôležité tel. čísla: 053/442 20 30
Stála služba – 159 

Mestská polícia ročne objasní niekoľko tisíc priestupkov, vykoná stovky kontrol zameraných hlavne na požitie alkoholu na verejnom priestranstve,  
ale uloží i sankcie pri nedodržaní a porušení všeobecne záväzných nariadení mesta. Náčelník Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi, JUDr. Michal  
Komara, PhD., nám v rozhovore priblížil štatistiku mestskej polície za uplynulý rok.

Mestská polícia v období 2011 – 2016 objasnila 139 vrakov, čím sa v meste uvoľnila 
plocha väčšia ako parkovisko na Letnej ulici s kapacitou 81 miest

Milovníci vážnej hudby si v  priesto-
roch koncertnej siene Reduty mohli 
9. februára 2017 vychutnať husľový 
recitál majstra Petra Michalicu. Náv-
števa vysokoškolského husľového 
pedagóga v Spišskej Novej Vsi bola 
pre žiakov ZUŠ hodnotnejšia tým, že  
kúsok svojich vlastných skúsenos-
tí odovzdal vybraným žiakov na tzv. 
workshope, kde pracoval so žiakmi 
zo ZUŠ Spišská Nová Ves, zo Smi-
žian, Krompách a  Levoče. Každý 

jeden zo zverencov si napokon za-
hral aj na samotnom koncerte pred 
vystúpením husľového majstra. ZUŠ 
Spišská Nová Ves nominovala na toto 
jedinečné stretnutie 11-ročnú talen-
tovanú huslistku Tamaru Gurčíkovú 
z triedy PaedDr. Mgr. art. Petra Šter-
báka. Stretnutie s pánom Michalicom 
prežívala veľmi intenzívne. Práca s re-
nomovanou špičkou husľového sveta 
jej priniesla nielen inšpiráciu, ale aj 
veľa nových podnetov a praktických 

rád, ktoré jej pomôžu pri napredova-
ní. Tamarka hrá na husliach iba dva 
a pol roka, no jej technické zručnosti 
a  celkový výraz si vyslúžili pochvalu 
pána Michalicu, ktorý vyzdvihol prácu 
ako pedagóga, tak aj talent našej ma-
lej huslistky. Celé toto stretnutie bolo 
realizované vďaka nápadu pána Val-
koššáka, v spolupráci s firmou Yama-
ha a  Mestským kultúrnym centrom 
v Spišskej Novej Vsi. 

ZUŠ
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Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 

Centrálna budova, Letná ulica 28

PRE DETI
Encyklopédia morských živočíchov. Bohato 
ilustrovaná kniha mapuje všetky typy morského 
prostredia, od tropických oblastí až po ľadové 
a od pobrežných až po najväčšie oceánske hlbiny.
Stephen BIESTY: Obrovské stroje. Presláve-
ný a mnohokrát ocenený ilustrátor ponúka svojmu 
čitateľovi zaujímavú knihu, vďaka ktorej môžete 
nahliadnuť do útrob najväčších dopravných pro-
striedkov.
Jozef PAVLOVIČ: Slováci a slová. Známy 
majster slovných hier vás opäť pozýva do svojej 
herne, kde vám vyčaruje množstvo očarujúceho 
poznania a vari aj úsmevu na tvári.

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
Ľubica MIŠÍKOVÁ: Mrazená škorica. Hlavná 
hrdinka románu odjakživa túžila zmiznúť z  tohto 
sveta, aby spolu s  ňou zmizli všetky nezmyselné 
strachy. Jej život sa začne meniť k lepšiemu, keď 
podstúpi regresnú terapiu.
Adriana KRIŠTOFÍKOVÁ: Sny na mieru. Prí-
beh dvoch žien s  rozdielnym nazeraním na svet, 
avšak spoločným cieľom. Príbeh o  priateľstve 
a láske.
Sally HEPWORTH: V spleti tajomstiev. Tri 
generácie žien, pôrodných asistentiek, tajomstvá 
z  ich minulosti a  prítomnosti. Podmanivý príbeh 
o živote, strate a láske.  

PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
Vlasta CABANOVÁ: Pôsobenie kultúr 
v školskom prostredí. Cieľom monografie bolo 
analyzovať školské prostredie ako miesto stretu 
rôznych druhov kultúr a subkultúr, ktoré z rôznych 
aspektov ovplyvňujú procesy učenia, vyučovania 
a vzdelávania.
Viera FARKAŠOVÁ: Kariéra ako súčasť roz-
voja osobnosti. Učebnica poskytuje odborné, 
teoretické a praktické poznatky z oblasti profesij-
nej kariéry, s cieľom naučiť sa poznať seba, svoje 
predpoklady, možnosti, vedieť sa orientovať na 
trhu práce. 
Martina BLAŠKOVÁ: Rozvoj ľudského po-
tenciálu. Zámerom učebnice je poskytnúť čita-
teľom čo najkvalitnejšie poznatky, odporúčania 
a  inšpirácie napomáhajúce k  posilneniu interper-
sonálnych zručností (zručností „práce s ľuďmi“).

Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
Yuval ZOMMER: Veľká kniha o malých tvo-
roch. Mnoho zaujímavostí zo života chrobákov, 
mušiek a iných lietajúcich i plávajúcich potvoriek.
100 Rozprávok o princeznách. Celá stov-
ka krátkych, ale bohato ilustrovaných rozprávok 
o známych i menej známych princeznách.
Svetlana ALEXIJEVIČ: Zinkoví chlapci. Vý-
razne protivojnová kniha o vojne v Afganistane 
v rokoch 1979 až 1989. Je zostavená z autorkiných 
rozhovorov so sovietskymi vojakmi, ktorí prežili, a s 
príbuznými, ktorým sa domov vrátili iba chladné 
zinkové rakvy.
 
Letná ulica 28 - 053/415 03 01
pobočka Mier - 053/446 26 26 
mier@spisskakniznica.sk 
www.spisskakniznica.sk

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

každý utorok  
od 9.00 h

Cvičenie v športovo-relaxačnom centre Fit House,  
Slnečné nábrežie 3447/1 (nad Tescom)

5. 4. (streda)
20. ročník výstupu na Dreveník a návšteva Hodkoviec
Spoločne s KD Lipa, odchod z AS o 8.00 h do Spišského Podhradia.
Ved.: Ing. V. Čarnogurský.

19. 4. (streda) Turistická vychádzka Grajnár - Veľká Knola
Odchod z AS o 6.30 h. Ved.: L. Lučivjanský.

26. 4. (streda) Vlakom za krásami Liptova - Liptovský Mikuláš
Prehliadka mesta a múzea. Odchod rýchlikom o 9.05 h.

Pozn.: Turistické vychádzky sa v prípade veľmi nepriaznivého počasia neuskutočnia.
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               PLÁN PREMIÉR

6. 4. POWER RANGERS
VO VEĽKOM ŠTÝLE

13. 4. CHATRČ
PROTI SVOJEJ KRVI

RÝCHLO A ZBESILO 8
ŠPUNTI NA VODE

20. 4. BABY ŠÉF
CUKY LUKY FILM

STRATENÉ MESTO Z
VLK Z KRÁĽOVSKÝCH VINOHRADOV

27. 4. CIRCLE
PÁPEŽ FRANTIŠEK: MODLITE SA ZA MŇA

UTEČ

Všetky doplňujúce údaje nájdete na: www.stercentury.sk

do 2. 4. 2017 
VILLA NOVA ART

Výstava regionálneho kola postupovej 
súťaže Výtvarné spektrum | Vstup voľný.

do 30. 4. 2017 
VILLA NOVA PHOTO

Výstava regionálneho kola fotografickej 
súťaže AMFO | Vstup voľný.

6. 4. 2017 o 10.00 h
UKÁŽEME, ČO DOKÁŽEME

Vernisáž výtvarných prác žiakov 
Špeciálnej základnej školy v SNV. Výstava 

potrvá do 7. 5. 2017. | Vstup voľný.

6. 4. 2017 od 9.00 h
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN I. - III. KAT.

7. 4. 2017 od 9.00 h
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN IV. - V. KAT.

Okresná postupová súťaž v prednese 
poézie a prózy | Vstup voľný.

11. - 12. 4. 2017
VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO

Technika batikovania voskom - tvorivé 
dielne pre žiakov ZŠ a študentov SŠ 

s lektormi: B. Tauberová, M. Bukovinská. 
Vstupy: 8.30 a 10.30 h. Účasť nahlásiť 

vopred na tel. č.: 053/442 52 50. 
 Poplatok: 0,50 €/1 os.

22. 4. 2017
Kultúrny dom Smižany

NA TEJ LUKE NA ŽELENEJ
Regionálna súťažná prehliadka detských 

folklórnych súborov | Vstupné: 0,50 €

FILMOVÝ KLUB MKC 
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúka-
me vám možnosť zakúpiť si nový členský 
preukaz, ktorý platí celý rok 2017 na celom 
Slovensku. Cena je 5 € a na každý klubový 
film je zľava. Vstup pre divákov, ktorí nie 
sú členmi, je neobmedzený. Tešíme sa na 
stretnutie s vami každý utorok pri dobrom 
filme v Kine Mier. Tel.: 053/442 87 66 
 
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
1. 4. o 17.00, vstupné: dospelí: 4 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
USA, 87 min., MP.
 
1. - 2. 4. o 19.00, vstupné: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 

ÚNOS
SR, thriller, 95 min., orig. verzia, MN-15.
 
2. 4. o 16.00, vst.: 6 € Tanečné divadlo 
ATak Bratislava CHCELA BY SOM LETIEŤ
Životný príbeh rehoľnej sestry Zdenky 
Schelingovej.
 
FILMOVÝ KLUB
4. 4. o 19.00, vstupné: členovia: 2 €, 
nečlenovia: 4 € 

BABA Z ĽADU
ČR/FRA/SR, dráma, 107 min., česká verzia, 
MN-15.
 
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
5. 4. o 17.00, vstupné: dospelí: 4 €,  
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

BABA Z ĽADU
 
5. 4. o 19.00, vstupné: dospelí: 4 €,  
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 

MASARYK
ČR/SK, historická dráma, MP-12.

6. 4. o 19.00, vstupné: 4 € / 3,50 € 
7. 4. o 17.00, vstupné: 4 € / 3,50 € 

AJ DVAJA SÚ RODINA
Franc., kom., 118 min., čes. titulky, MP-12.
 
7. a 8. 4. o 19.00, vstupné: dospelí: 4 €,  
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

POWER RANGERS
USA/CAN., dobrodružný, sci-fi akčný/fan-
tasy, český dabing, 124 min., MN-12.
 
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
8. 4. o 17.00, vstupné: dospelí: 5 €,  
študenti, dôchodcovia: 4,50 €, 3D
9. 4. o 17.00, vstupné: dospelí: 4 €,  
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
 
10. 4. o 17.00, vstupné: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

ÚNOS
 
OZVENY TÝŽDŇA SLOVENSKÉHO 
FILMU - 9. - 12. 4.
9. - 10. 4. o 19.00, vstupné: 3 €

MASARYK
 
11. 4. o 19.00, vstupné: 2 €

RICHARD MÜLLER: NESPOZNANÝ
SR, 78 min., dokument, MP-12
 
2. 4. o 17.00, vstupné: 2 € 

UČITEĽKA
SR/ČR, MP-12, 102 min.
 
12. 4. o 19.00, vstupné: 2 €

TEÓRIA TIGRA
Dráma, Česko, 101 min, MP-15 
 
13. 4. o 19.00, vstupné: dospelí: 4 €, 
štud., dôchod.: 3,50 €
15. 4. o 16.30, vstupné: dospelí: 4 €, 
štud., dôchod.: 3,50 € 

RÝCHLO A ZBESILO 8
USA, akčný, slov., 136 min., MP-12.
 
15. - 17. 4. o 19.00, vstupné: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €

CHATRČ
USA, dobr. dráma, 132 min., titulky, MP-12.
 
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
16. 4. o 17.00, 17. 4. o 15.00, vst.:  
dospelí: 4 €, deti, študenti, dôch.: 3,50 € 
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA 

17. 4. o 16.30, vstupné: dospelí: 4 €, 
štud., dôchod.: 3,50 € 

RÝCHLO A ZBESILO 8
USA, akčný, slov., 136 min., MP-12.
 
FILMOVÝ KLUB
18. 4. o 19.00, vstupné: člen.: 2 €, 
nečlen.: 4 € 

CEZ KOSTI MŔTVYCH
Poľsko, Nemecko, Česko, Švédsko, Slo-
vensko, thriller, titulky, 128 min., MP-15.
 
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
19. 4. o 17.00, vstupné: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 

ŠPUNTI NA VODE
ČR, komédia, 84 min., MP-12.
 
19. 4. o 19.00, vstupné: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

OSPALÁ ZÁTOKA
Francúzsko, francúzsky s českými titulkami, 
129 min., MP-15.
 
20. - 21. a 24. 4. o 17.00, vstupné: dospe-
lí: 4 €, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
22. - 23. 4. o 19.00, vstupné: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

CUKY LUKY FILM
SK, 100 min., MP.
 
20. - 21. 4. o 19.00, vstupné: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

CHATRČ
USA, dobrodružná dráma, 132 min., titulky, 
MP-12.
 
ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY 
AJ PRE VEREJNOSŤ 
21. 4. o 14.00, vstupné: 2,50 € 

BALERÍNA
Francúzsko, rodinný, animovaný,  
89 min., MP.
 
ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
22. - 23. 4. o 17.00, vstupné: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €

BABY ŠÉF
USA, animovaná rodinná komédia,  
97 min., MP.  
 
24. 4. o 19.00, vstupné: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

ÚNOS

FILMOVÝ KLUB
25. 4. o 19.00, vstupné: člen.: 2 €, 
nečlen.: 4 € 

DIERA V HLAVE
SR/ČR, dokum. esej, 90 min., MP-15
 
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
26. 4. o 17.00, vstupné: 3,50 €

VŠETKO ALEBO NIČ
 
26. 4. o 19.00, vstupné: 3,50 €

BABA Z ĽADU
 
27. a 29. 4. o 17.00, vstupné: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 

PÁPEŽ FRANTIŠEK:  
MODLITE SA ZA MŇA

Argentína/Španielsko/Taliansko, životopisná 
dráma, slov. titulky, 124 min., MP-12.
 
27. a 29. 4. o 19.00, vstupné: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

CIRCLE
USA, thriller, sci-fi, 90 min., české titulky, 
MP-12.
 
28. 4. o 19.00, vstupné: 16 € 

VILIAM KLIMÁČEK: HEREČKY
Divadlo Bratislava

Účinkujú vynikajúce herečky Zuzana Króne-
rová, Zuzana Šebová, Darina Abrahámová 
a Viktor Horján.
 
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
29. 4. o 15.00, vstupné: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €, 3D
30. 4. o 15.00, vstupné: dospelí: 4 €,  
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €

BABY ŠÉF
USA, animovaná rodinná komédia, 97 min, 
84 min, MP.
 
30. 4. o 17.00, vstupné: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 

ŠPUNTI NA VODE
ČR, komédia, 84 min., MP-12.
 
30. 4. o 19.00, vstupné: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

PÁPEŽ FRANTIŠEK:  
MODLITE SA ZA MŇA 

 
  facebook.com/Kino.Mier.SNV
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KULTÚRA

2. 4. nedeľa o 19.00 h Vst.: 3 €
Milan Žitný: 

DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.

5. 4. streda o 19.00 h
27. 4. štvrtok o 10.00 h, pre dôchodcov
29. 4. sobota o 19.00 h

Vst.: 8 € 
Vypredané

Vst.: 8 € 
JEVAN THOMAS BRANDON / EMIL SPIŠÁK:  

CHARLEYHO TETA
Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias. 

7. 4. piatok o 19.00 h,                     105. repríza 
21. 4. piatok o 19.00 h

Vst.: 6 €
Vst.: 6 €

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)
Klasika v spišskom nárečí.

9. 4. nedeľa o 16.00 h Vst.: 3 €
HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK:  

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

20. 4. štvrtok o 19.00 h
28. 4. piatok o 10.00 h, pre dôchodcov

Vst.: 6 €
Vst.: 3 €

MARTIN KUKUČÍN: RYSAVÁ JALOVICA 
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

23. 4. nedeľa o 10.30 a 16.00 h          PREMIÉRA
30. 4. nedeľa o 16.00 h

Vst.: 3 €
Vst.: 3 €

FRANTIŠEK PAVLÍČEK: 

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

28. 4. piatok o 19.00 h Vst.: 6 €
Jozef Mokoš: 

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

Štúdio SD

26. 4. streda o 19.00 h            PREMIÉRA  
27. 4. štvrtok o 19.00 h

Vst.: 3 €
Vst.: 3 €

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

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 32 75, 417 32 71, 0903 613 259
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk

Prvou inscenáciou sezóny 1960/61 bola hra K. Šmejkala „Futbalova prima-
dona“ (6. 9. 1960), ktorej ambíciou bolo poukázať na nedostatky a praktiky 
okolo súdobého futbalu v  réžii Igora Ciela. Nasledoval Ostrovského „Ban-
krot“ (18. 9. 1960) v  réžii Ivana Petrovického a po ňom „angažovaná“ hra 
východonemeckého dramatika H. Hausera „Biela krv“ kritizujúca zápa-
donemeckú spoločnosť cez tému znovuvyzbrojovania Bundeswehru v  ré-
žii V.  Petrušku. Ani inscenovanie Bukovčanovho „Hľadanie v oblakoch“  
(14. 1. 1961) neprinieslo výraznejší umelecký počin, okrem dobového pranie-
rovania malomeštiackych prežitkov. K tomu lepšiemu, čo v sezóne vzniklo, 
patrila inscenácia Stehlíkovej „Sedliackej lásky“ (12. 1. 1961) v réžii M. Hu-
sákovej - Lokvencovej. Oceňoval sa najmä pedagogický prínos režisérky. 
Ani inscenácia bulharskej hry D. Dimova „Žena s minulosťou“ v réžii J. Pivka 
neprekročila štandardnú úroveň predstavení Krajového divadla. Až záver se-
zóny priniesol inscenáciu výraznejších kvalít. Kornejčukov „Chirurg Platon 
Kresčet“ (16. 5. 1961) v  réžii M. Bobulu posunul súbor k  výraznejším 
umeleckým stvárneniam postáv, čo sa zúročilo v nasledujúcej sezóne 
1961/62, ktorá patrila k mimoriadne úspešným. 
Už prvá premiéra Stodolovej hry „Jožko Púčik a jeho kariéra“ (24. 9. 1961) 
v réžii Igora Ciela potvrdila kvality súboru. A. Trón bol kritikou dokonca paso-
vaný na „Stodolovho“ herca. Prelomovou inscenáciou sezóny, ale aj celého 
krátkeho obdobia existencie Krajového divadla, bolo uvedenie Verhaerenov-
ho „Filipa II.“ v réžii V. Petrušku. Režisérovi sa podarilo vytvoriť štýlovo čistú 
inscenáciu s dramatickou atmosférou, javiskovou poéziou a metaforou. Vr-
cholné herecké výkony podali J. Mišura, P. Gažo, M. Mišurová. Inscenovanie 
hry vtedy populárneho českého dramatika B. Březovského „Nebezpečný 
vek“ v réžii J. Plevu, socialistickej moralitky, tak ako aj komédia P. Gejdoša 
„Rybičky, ryby, veľryby“ v réžii M. Bobulu (3. 12. 1961) boli len štandardnými 
titulmi v repertoári.
Režisér Milan Bobula (foto) vytvoril 
v  sezóne 1961/62 dve významné in-
scenácie, ktoré možno považovať za 
vrcholy v  jeho tvorbe v  „spišskono-
voveskom“ období. O Pogodinových 
„Aristokratoch“ (17. 12. 1961) súdobá 
kritika uviedla: „Jeho réžia údernej dra-
matickej skratky zachovala a podporila 
drsnosť prostredia a tému hry. Postavy 
boli vnútorne dynamicky v  situáciách 
gradované“. Touto inscenáciou divadlo 
uzavrelo jednu etapu svojho vývinu. 
Druhou inscenáciou, ktorá potvrdila 
„nenáhodilosť“ úspechu „Aristokra-
tov“ boli Millerove „Salemské bosorky“ 
(17.  6. 1962). Bobula sa ukázal ako 
citlivý „inscenátor“ a inscenácia patrila 
k tomu najlepšiemu, čím sa východo-
slovenské divadlá prezentovali na III. Festivale východoslovenských divadiel 
v Košiciach. Poslednou premiérou sezóny bolo uvedenie hry J. Janovského 
„Bude sa páčiť cigareta“ (15. 4. 1962), ktorú režíroval mladý absolvent VŠMU 
Zdeněk Kraus.
Poslednou sezónou existencie Prvého profesionálneho divadla v  Spišskej 
Novej Vsi bola sezóna 1962/63. Na úvod režisér Pleva inscenoval Šaldovo 
„Dieťa“ (9. 9. 1962). Nasledovali Goldoniho „Škriepky v Chiozze“ (16. 9. 1962) 
v réžii M. Bobulu. Fikerov „Prípad Brand“ (27. 10. 1962) - socialistická detek-
tívka pod taktovkou J. Plevu. 4. 11. 1962 mal premiéru Arbuzovov „Irkutský 
príbeh“, ktorý režijne pripravil O. Katuša. Táto inscenácia sa stala nielen naj-
lepšou inscenáciou sezóny, ale aj profilovou inscenáciou Krajového divadla. 
Obstála v tvrdej konkurencii inscenácií významných československých re-
žisérov na doskách tých najvychýrenejších divadiel. Režisér J. Pleva insce-
noval (10. 2. 1962) Shakespearovu „Komédiu omylov“, v ktorej sa zaskvel 
P. Gažo, V. Pomšár, T. Bodák, A. Trón, M. Matulová a B. Bobulová. Čapkov 
„Lúpežník“ (31. 3. 1963) v réžii M. Bobulu, kde sa v hlavnej úlohe predvie-
dol „slávny“ Ivan Palúch a Kohoutov „Zbohom smútok“ (7. 4. 1963) boli po-
slednými inscenáciami, ktoré v Krajovom divadle v Spišskej Novej Vsi vznikli 
a uzavreli existenciu prvého profesionálneho divadla v našom meste.

Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ Spišského divadla

rokov profesionálneho divadla 
v Spišskej Novej Vsi

ŠESŤ ROKOV EXISTENCIE 
KRAJOVÉHO DIVADLA

60

(Druhá časť)

9. 4. 2017 o 16.00 h | ROZPRÁVKOVÝ BICYKEL
23. 4. 2017 o 16.00 h | CIRKUS PINKA

premiéra novej rozprávky
Vstupné: 2 € 

www.babkovedivadlosnv.eu

uvádza
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2. 4. 2017 (nedeľa) o 16.00 h, Dom kultúry Mier 
CHCELA BY SOM LETIEŤ
Tanečné divadlo ATak Bratislava 
Životný príbeh prvej slovenskej blahoslavenej - rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej. V predstavení 
zaznejú mnohé hlboké myšlienky Zdenky Schelingovej, najmä posolstvo o úsmeve a odpustení. Po 
prvýkrát bude ATak tancovať na pôvodnú slovenskú hudbu, ktorú špeciálne pre túto príležitosť skompo-
novala tvorivá skupina Poetica Musica. 
Vstupné: 6 €

3. 4. 2017 (pondelok) o 18.00 h, Dom kultúry Mier 
FRIDA
MAĽOVAŤ A MILOVAŤ
Muzikál s pôvodnou tvorbou hudobného skladateľa Rudolfa Geriho a spisovateľa, autora libreta a textov 
piesní Daniela Heviera, v réžii Karola Vosátka. Životný príbeh legendárnej mexickej maliarky Fridy Kahlo 
a jej životného partnera Diega Riveru je plný vášne, lásky, humoru, podmanivej hudby. Pre univerzálnosť 
posolstva je príťažlivý aj pre našu dobu. V nádherných farebných kostýmoch, sólisti a tanečníci na 
fantastickú hudbu so živým orchestrom predvedú oslavu neskrotného života jednej z najvýznamnejších 
maliarok 20. storočia. Účinkujú: Katarína Ivanková, Tomáš Palonder, Mirka Partlová/Natália Puklu-
šová, Marcel Ochránek a ďalší.
Vstupné: 16 €

28. 4. 2017 (piatok) o 19.00 h, Dom kultúry Mier
VILIAM KLIMÁČEK: HEREČKY
Na súkromný kurz herectva sa prihlásia aj tri dámy. Úradníčka, poisťováčka a prekladateľka, ktoré sa 
nechcú stať herečkami, ale chcú si vyriešiť problémy s mužmi. Komédia podľa skutočnej udalosti, plná 
humoru a zaujímavých situácií. Účinkujú vynikajúce herečky Zuzana Krónerová, Zuzana Šebová, 
Darina Abrahámová a Viktor Horján.
Vstupné: 16 €

PRIPRAVUJEME:

1. 5. 2017 (pondelok), Amfiteáter Madaras park
14.00 h Divadlo CILILING Prešov, SOĽ NAD ZLATO - rozprávka pre deti 
15.00 h FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA pri MKC Spišská Nová Ves
Tance, piesne a hudba z regiónov Spiša, Šariša a Zemplína

1. 5. 2017 (pondelok) o 16.30 a 19.00 h, Dom kultúry Mier 
KANDRÁČOVCI
Vstupné: 15 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51, MKC – Dom kultúry Mier, 053/44 287 66
TIC – Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

Multifunkčné energetické a baníc-
ke  centrum, Nábrežie Hornádu 14, 

Spišská Nová Ves, 
t. č.: 053/429 75 46 

Vstupné do expozície, na výstavu:
dospelí 1 €, deti, žiaci, študenti 

a dôchodcovia 0,50 €.
Po - pi: 9.00 – 15.00 h
Prvá nedeľa v mesiaci  
od 10.00 do 17.00 h 

Vstup voľný

STM KOŠICE - VYSUNUTÁ  
EXPOZÍCIA HISTÓRIA BANÍC-

TVA NA SPIŠI

Banícky spolok Spiš a mesto 
Spišská Nová Ves  

  
ZBIERKA NERASTOV JITKY 
BOHOVICOVEJ, EDUARDA 

MÜNCNERA, JOZEFA  
BADÁRA, PETRA ČÍŽEKA 

A ERHARDA FELBERA
reprezentujúca viac ako  

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

VÝSTAVA
SLOVO, HUDBA  

A OBRAZ V ÉTERI
Výstava historických 

rádioprijímačov a TV prijímačov
od roku 1948 zo súkromnej 

zbierky PETRA VALLA 
z Hrabušíc.

Vernisáž: 18. 4. 2017 od 16.00 h 
Trvanie výstavy: 19. 4. - 30. 6.

PREDNÁŠKA
VPLYV BANÍ NA POVRCHOVÉ 

TOKY V REGIÓNE  SPIŠ – 
HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

Prednášajúci:  
Dipl. Ing. Peter Bajtoš, PhD.

4. 4. 2017 o 16.00 h 
Vstup voľný

DEŇ ZEME V MULTICENTRE
v spolupráci so ZŠ Nad Medzou 

a ZŠ Levočská
21. 4. 2017

KULTÚRA

Hráme na Veľkonočný pondelok
17. apríl o 16.00 h

Marek Koterski: 

NENÁVIDÍM
Vynikajúca komédia. Uletene zábavná jazda o na-
šej nie veľmi zábavnej každodennosti... 
Vstupné: 6 €

27. apríl o 18.00 a 20.00 h
Divadlo Bolka Polívku

PAVOL SERIŠ: PRI KASE
Bravúrna komédia jedného herca z prostredia su-
permarketov, hypermarketov, megamarketov a gi-
gamarketov. Paródia na dnešnú konzumnú spo-
ločnosť, zmes stand-up comedy a  pohybového 
herectva zo sveta obchodu, bez návštevy ktorého 
si pomaly nevieme predstaviť ani deň. Neskutoč-
ná zábava! Pavol Seriš pravidelne vystupuje na 
Slovensku, v Česku a v zahraničí. Získal mnoho 
ocenení - najnovšie za najlepší herecký výkon na 
festivale FITUA 2015 v marockom Agadire, Hlavnú 
cenu na European Young Theatre 2015 v  talian-
skom Spolete či Hlavnú cenu publika na festivale 
Monomaffia 2016 v estónskom Pärnu. 
Vstupné: 6 €  

V mesiacoch apríl a máj pre vás pripravujeme 
nové premiéry, preto menej hráme. 29. 4. to bude 
Shakespearov Othello, 5. a 6. 5. vynikajúca ko-
média Mesiac a Magnólie o tom, ako sa natáčal 
veľký hollywodsky film Odviate vetrom. Obe di-
vadelné hry podporil z verejných zdrojov Fond na 
podporu umenia.

Kapacita sály je len 30 miest.  
Odporúčame si rezervovať miesta vopred.  

Rezervácie: 0907 908 986

DIVADLO 
KONTRA

APRÍL 2017

pozýva na

VEĽKONOČNÝ DUFART  
10. - 12. apríla 2017  

v dufarte na Letnej 49  
 (medzi TIC a reštauráciou Nostalgia)

Ponúkame výrobky s veľkonočnou temati-
kou vyrobené klientami zariadení sociálnych 
služieb. Kúpou výrobkov povzbudíte týchto 

klientov do ďalšej činnosti. 

Tešíme sa na vás.

Občianske združenie Spiša „Sme iní, nie horší“ 
v spolupráci so zariadeniami

sociálnych služieb v Hodkovciach, Spišskom 
Podhradí, Spišskom Štvrtku, Batizovciach
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PODUJATIA – APRÍL 2017

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA

AKTUÁLNE VÝSTAVY
Vernisáže výstavy „3 v 1“ 
5. 4. 2017, streda, o 17.00 h
Hudobný program: Moises Barron  
Vstup voľný.
Výstavy v rámci cyklu „Téma“ sú realizované vďa-
ka finančnej podpore Fondu na podporu umenia

OD INSITY K ART BRUT
5. 4. - 30. 7. 2017
Prejavy a interpretácie naivného umenia, folk art 
a art brut z unikátnej zbierky Pavla Konečného 
(CZ) v dielach 50 marginálnych autorov z Česka, 
Slovenska a strednej Európy. Slovenská premiéra. 
Autor a kurátor projektu:  
Pavel Konečný (Olomouc, CZ)  

PAVEL KONEČNÝ (CZ):  
SVET OUTSIDEROV
5. 4. - 30. 7. 2017
Fotografická výstava českého zberateľa art brut 
z Olomouca dokumentuje jedinečnosť a nepred- 
stieranú radosť z tvorby talianskych outsiderov, 
s ktorými sa autor stretával na svojich cestách 
v rokoch 2011 - 2015.

SYMFÓNIA PRE PÄŤ ZMYSLOV 
Michal Czinege (SK/FIN), Jakub Hvězda (CZ), 
Patrícia Koyšová (SK)
5. 4. - 30. 7. 2017 
Unikátna výstava edukačného charakteru pou-
kazuje na rozmanité polohy práce s maliarskym 
médiom a úzke prepojenie vnímania „produktov 
umenia“ našimi zmyslami ako zrak, čuch, chuť, 
hmat, sluch. V spolupráci so Stredoslovenskou 
galériou v Banskej Bystrici. Autorka a kurátorka 
projektu: Mgr. Martina Martincová

PROGRAMY / DIELNE  
PRE VEREJNOSŤ 
6. - 7. 4. 2017, 9.00 - 14.00 h
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Okresná súťaž v prednese poézie a prózy žiakov 
a študentov, ako aj recitačných kolektívov organi-
zovaná Spišským osvetovým strediskom.

21. 4. 2017, 16.00 - 19.00 h
ŽENY ON LINE 5: Rumunská čipka
Vstupné 3 €/osoba
Tvorba ľudového ornamentu od maliara Jozefa 
Hanulu technikou čipkovania pomocou bavlnenej 
šnúrky a ručného vyšívania.  
Lektorka: Mgr. K. Paceková, GUS

26. 4. 2017, 17.00 - 19.00 h
ORBIS PICTUS: ROZHOVORY O UMENÍ 
Art Brut & zberateľstvo v umení s Pavlom 
Konečným (Olomouc, CZ). Prezentácia zbierok 
českého zberateľa naivného umenia spojená s ko-
mentovanou prehliadkou výstavy. „Od insity k art 
brut“ a ukážkou z filmového festivalu  
„Art Brut Film Olomouc 2017“.

PROGRAMY / DIELNE  
PRE ŠKOLY 
Špecializované programy s galerijnou pedagogič-
kou Mgr. A. Timkovou pre všetky stupne škôl.
Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma.  
Doba trvania: cca 60 - 90 min. Doneste si so 
sebou biely výkres A4. Výtvarný materiál v réžii 
galérie.

1. - 28. 4. 2017, 9.00 – 16.00 h
PÄŤ ZMYSLOV ČLOVEKA
NOVINKA! Úspešný interaktívny vzdelávací 
program vytvorený galerijnými pedagógmi zo 
Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. 
Program určený pre MŠ, ZŠ a rodiny s deťmi. 
Poďme sa spolu hrať a objavovať výtvarné umenie 
pomocou zraku, čuchu, chuti, hmatu a sluchu 
s detským sprievodcom výstavou ,,Symfónia pre 
5 zmyslov“. 

1. - 28. 4. 2017, 9.00 – 16.00 h
SGRAFITO
Program určený pre MŠ, ZŠ a rodiny s deťmi.
Tvorivá dielňa k dielam francúzskeho autora 
B. Charlesa na výstave OD INSITY K ART BRUT. 
Tvorba zaujímavých ornamentov výtvarnou 
technikou sgrafito a odkrývanie farebných vosko-
vých dekorov ,,ukrytých“ pod čiernym tušovým 
podkladom. 

1. - 28. 4. 2017, 9.00 – 16.00 h
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – POKRAČOVANIE  
SLOVENSKÝ ORNAMENT OČAMI  
SPIŠIAKOV 
Program určený pre ZŠ a ZUŠ. 
Nultý ročník súťaže neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby v kreslení a maľovaní ornamentov žiakmi 
a pedagógmi okresu SNV. Tvorba vlastného 
ornamentu v netradičnom výtvarnom preve-
dení technikou suchá ihla. Rytie ornamentu do 
tetrapackovej podložky, príp. CD nosiča spojené 
s ručnou tlačou do hĺbky.

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

KULTÚRA

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

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
4. 4. 2017 – MsÚ, zasadačka od 8.00 h  

Kategórie: Z6, Z7, Z8

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA  
24. 4. 2017 - ZŠ Ing. O. Kožucha 11 od 8.00 h 

Kategória: D  
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

JARNÉ PRÁZDNINY V CVČ
Počas jarných prázdnin v  dňoch 6. 3. - 10. 
3. 2017 Centrum voľného času, Hutnícka 18 
a AMAVET č. 747 Spišská Nová Ves uskutočni-
li pre deti mesta a okolia denný tábor. Deti mali 
v tábore pestrý program plný hier, zábavy, súťa-
ží, za ktoré si vyslúžili  diplomy a sladké odme-
ny. Deti si užili aj výlet do Vysokých Tatier, kde 
sa na Hrebienku kochali krásou ľadových sôch. 
Zaujímavá bola aj návšteva ZOO krúžku v  na-
šej  Zoologickej záhrade či bowlingová súťaž.  

Mgr. Zuzana Hennelová

FUTBAL CHLAPCOV SŠ 
12. 4. 2017 - okresné kolo - futbalový štadión

ATLETIKA CHLAPCOV a DIEVČAT SŠ 
25. 4. 2017 - okresné kolo - ZŠ Lipová

VOLEJBAL DIEVČAT SŠ 
27. 4. 2017 - krajské kolo - športová hala

Informácie: Zuzana Košová

SLÁVIK SLOVENSKA 2017
25. 4. 2017 - od 9.00 h - ZUŠ, Fabinyho ul., SNV  
Obvodné kolo celoštátnej speváckej súťaže detí 

v interpretácii ľudovej piesne pre ZŠ okolie  
Prezentácia súťažiacich 9.00 - 9.30 h  

SLÁVIK SLOVENSKA 2017
26. 4. 2017 - od 9.00 h - ZUŠ, Fabinyho ul., SNV  
Obvodné kolo celoštátnej speváckej súťaže detí 

v interpretácii ľudovej piesne pre ZŠ mesta  
Prezentácia súťažiacich 9.00 - 9.30 h  
Informácie: Bc. Katarína Štrauchová,  

Klaudia Bigošová

Predsedníctvo Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska  
v Spišskej Novej Vsi a Základná organizácia JDS Markušovce
pozývajú na prezentáciu dôchodcov v oblasti 

UMELECKÉHO SLOVA I VLASTNEJ LITERÁRNEJ TVORBY
venovaného oslave vlasti, Spiša i rodného kraja
28. 4. 2017 o 9.30 h v Letohrádku Dardanely v Markušovciach
Program podujatia začína vernisážou výstavy  
tvorby dôchodcov „Zlaté ruky“.

Ing. Ladislav Dula, predseda OO JDS

Herné pondelky  
Počas celého dňa sa môžete prísť naučiť a za-
hrať si vlastné alebo ,,čajovňové“ hry. Pravidlá 

ktorejkoľvek hry vysvetlí lektor Ján Pramuk, 
ktorý vás tiež prvý pondelok v mesiaci naučí 

jednu z hier. V apríli - strategická hra o osídľo-
vaní a obchodovaní  
Osadníci z Katanu.

8. 4. (sobota) o 18.00 h 
Koncert folkovej kapely Maj.Dur. v rámci 

krátkeho turné s novým albumom. 
Vstupné: 2 €

25. 4. (utorok) o 19.00 h  
Maroko zo sedla (bicykla a ťavy). 

Cestopisné rozprávanie Zdena Brnolia-
ka z cyklu Hory - doly, so štipkou humoru 

a nadhľadu spojené s bohatou fotografickou 
prezentáciou.Vstupné: 3 €

Letná 63, SNV
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OZNAMY, POZVÁNKY

PROGRAM MATERSKÉHO  
CENTRA DIETKA 
„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“
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HRAVÉ HODINY ANGLIČTINY 
PRE DETI OD 2 ROKOV
3. a 12. 4. od 16.30 do 17.30 h 
Prihlášku: min. deň vopred sms na 
0904 459 497 Poplatok: 3 €/dieťa

TANCUJ, SPIEVAJ, DUPITAJ
Utorky 4., 11., 18. a 25. 4. o 9.30 h 
Hudobno-pohybová aktivita pre deti 
od 1,5 - 3 r. pod vedením lektorky 
Mgr. Stanky Haragošovej.
Prihláška: min. deň vopred na  
0905 377 180 - sms
Poplatok: 2,50 €/dieťa

STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIACICH 
MATIEK A TEHULIEK
Piatok 7. a 21. 4. o 9.00 h
Skupina je otvorená aj  pre nové 
maminy. Prihláška: deň vopred na 
0903 740 739 - sms
Certifikovaná poradkyňa v dojčení 
OZ Mamila Anna Ogurčáková
Poplatok: 2 €/osoba

CVIČENIE NA 
PODPORU SPRÁVNEHO 
PSYCHOMOTORICKÉHO 
VÝVOJA DIEŤATKA
Pondelky 3., 10. a 24. 4. od 9.15 do 
10.00 h - deti do 1 roka
Štvrtky 7., 20. a 27. 4. poobede - 
deti od 1 - 3 rokov
Pod vedením certifikovanej lektorky.
Prihláška: min. deň vopred na  
0903 493 922 Poplatok: 3 €/dieťa

KURZ NOSENIA DETÍ A 
VIAZANIA BABY ŠATIEK I 
(ZÁKLADNÝ)
Streda 5. 4. o 15.30 h 
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku, 
nevadí, požičiame, príp. poradíme 
pri výbere.

Prihláška: min. deň vopred, 
Mgr. B. Vajová - 0948 480 510 
alebo  barbora.vajova@gmail.com 
Poplatok: 12 €/rodina

KURZ ZDRAVÉ 
PREBAĽOVANIE
Streda 10. 4. o 16.00 h 
Ako na moderné látkové plienky, 
ako zostaviť výbavičku a odučiť od 
nočníka. Bližšie info a prihláška: 
deň vopred na 0948 480 510 alebo 
na barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 5 €/osoba

STRETNUTIE  NOSIACICH 
MAMIČIEK
Streda 19. 4. o 9.00 h
Téma: Nosenie detí v lete
Bližšie info a prihláška: na t. č.  
0948 480 510 alebo na barbora.
vajova@gmail.com. Prihláška: 
najneskôr deň vopred na vyššie 
uvedenom tel. čísle
Poplatok: 2 €/osoba

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Stredy 19. a 26. 4. o 17.00 h 
Tvorivé dielne pre deti od 3 r. pod 
vedením výtvarníčky  
Mgr. Art. Ľudmily Amálky 
Valenčíkovej. Prihlášku: min. deň 
vopred na 0908 269 914 - sms
Poplatok: 4 €/dieťa

VÝLET NOSIACICH 
MAMIČIEK
Streda 26. 4. o 9.00 h
Bližšie info o mieste stretnutia 
a trase: na 0948 480 510

TEHU V BEHU A ČO ĎALEJ...
Príprava na rodičovstvo pre tehuľky 
aj mamičky. 4 stretnutia.
Bližšie info a prihláška:  
na 0903 740 739

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

OPATROVANIE DETÍ V HERNI 
od 2 r.: 2,50 €/hod.
Informácie na tel. č.: 0904 887 239

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

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

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

PORADENSTVO V NOSENÍ 
DETÍ 
Mgr. Barbora Vajová - tel. č. 
0948 480 510 alebo barbora.
vajova@gmail.com

DETSKÁ NARODENINOVÁ 
OSLAVA (sobota, nedeľa)
Objednávky: 0904 887 239
Poplatok: 7 €/2 hod. 

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

7. 4. 2017 o 17.00 h, Kaštieľ, vernisáž 

MARCO GERBI (IT) - 
DOMANDE SENZA RISPOSTA 

Otázky bez odpovedí 
Výstava potrvá do 30. 5. 2017.

16. 4. o 20.00 h, Spoločenská sála KD 

VEĽKONOČNÁ DISKOZÁBAVA 
Zábava pre mladých v ľudovom štýle a disko 

(MAFIA CORNER, ENIX, DJ STEVE)

18. 4. o 17.00 h, Kaštieľ 

FREE HARMONY 
Koncert mládežníckeho speváckeho zboru pod 

vedením Blanky Richnavskej

22. 4. 2017 o 10.00 h, Spoločenská sála KD 

NA TEJ LUKE NA ŽELENEJ 
Regionálna súťažná prehliadka detských 
folklórnych súborov z okresov GL a SNV.

APRÍL 
2017

ELLY
Fenka sa potulovala na sídl. 
Mier, má cca 9 mesiacov. Cu-
dzích ľudí sa bojí a dáva to na 
vedomie hlasným štekotom. 
Je opatrná, ale hravá, malá 
a veľmi pekná. 

AJKA
Fenka Ajka je kríženec stred-
nej veľkosti, cca 1-ročná. Veľ-
mi milá, nekonfliktná, znáša sa 
s ostatnými obyvateľmi útulku.

ADY
Psík je kríženec NO, 1-ročný. 
Je priateľský, ľúbi pohladenie. 
Nevie však chodiť na vôdzke. 
Má z nej panický strach. Psík 
je vhodný na dvor s voľným 
výbehom.

DONNA
Krásna fenka Donna, kríženec, 
je mimoriadne prítulná, milá 
a veľmi spoločenská. Rodinný 
typ. Vek cca 2 roky. Odchyte-
ná na sídl.Tarča.

BEKY
Dvojročný kríženec špica ča- 
ká v útulku na svojho nové-
ho pána. Je to roztomilý psík 
strednej veľkosti.

LAKY
Je to nenáročný, malý psík - 
taká šantivá gulička. Na zadnú 
ľavú nožičku kríva, nedostupu-
je stále. Na tvári mu ešte vidno 
náznak smútku z nešťastia, 
ktoré prežil, ale to sa všetko 
u dobrých ľudí napraví. Váha 
do 8 kg, cca 8-mesačný psík, 
kríženec.

Domov už našli Ejmy, Nina, Ajer, tešíme sa.

MESTSKÝ ÚTULOK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Prevádzkové hodiny pre verejnosť

Pondelok – sanitárny deň
Utorok – piatok 13.00 – 16.00 h

Sobota – nedeľa po tel. dohovore

V prípade záujmu volajte 0905 315 070  
alebo bezplatnú linku 159.  

Ak zamestnanec útulku nepracuje, číslo je 
nedostupné, skúste preto volať viackrát.

ZVIERATKÁ 
NA ADOPCIU 

24. 4. 2017 o 19.00 h,  
Spoločenská sála KD 

VŠADE DOBRE 
Divadelné predstavenie známych hercov 
z Bratislavy. Účinkujú: Zuzana Tlučková,  

Rastislav Piško, Pavol Topoľský  
Vstupné: 10 €

28. 4. 2017 (piatok) o 17.00 h, pred Radnicou 

STAVANIE OBECNÉHO MÁJA 
Vítanie jari s FSk Smižančanka,  

deťmi ZŠ, ZUŠ a MŠ

29. 4. 2017 o 21.00 h,  
Spoločenská sála KD 

SMOLA A HRUŠKY 
Koncert známej skupiny zo Sp. N. Vsi  

spojený s krstom nového CD 
Vstupné: 7 €

Zmena programu vyhradená!  
Informácie, rezervácie a predpredaj vstupeniek:   

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

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

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3
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RELAX

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. apríla na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v májovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: ... DNEŠNÚ SPOLOČNOSŤ STÁVA 
NEPRIATEĽOM. Výherkyňou tajničky z č. 3/2017 sa stáva Silvia KALICKÁ z Dobšinej. Blahoželáme .

KRÍŽOVKA

FEJTÓN
POZERÁM AKO PUK
O chvíľu sa naše mesto otvorí hokejovým talentom 
a ich predavačom, fanúšikom aj novinárom. Bude 
to krásna spomienka na to, ako sme si na Starej 
paji založili prvý korčuliarsky spolok. Bolo to len 
niekoľko rokov po tom, čo Kanaďania vynašli ho-
kej. Presne 140 rokov sa každoročne Novovešťa-
nia tešia na korčuľovanie. Odvtedy sme si postavili 
veľa štadiónov, Hornád sa v zime menil na neko-
nečné klziská a nakoniec sme si štadión zastrešili 
a začali sme hokejistov vychovávať v špecializova-
ných triedach. Časy sa zmenili, z ulíc vymizli partie 
so „štipakmi“ a tenisákom, deti majú radšej florbal. 
Párkrát sme oslávili slovenský národný šport uni-
verziádou alebo majstrovstvami, tie sa k nám opäť 
vrátili ako veľká reklama pre mladých. Práve tí si 
môžu brať príklad zápalu, nadšenia a profesiona-
lity. Rodičia nadchnutých detí si zase vezmú pô-
žičku na výstroj a kým sa ich ratolesť dostane do 
NHL, zosivejú a predajú ľadvinu. Ale taký je svet, 
my si musíme uvedomiť, že podobné športové 
sviatky na nás nečakajú každý deň. Preto sa na 
ne tešme a aspoň poupratujme po sebe tie smeti, 
čo sme cez zimu nahádzali po celom meste, aby 
sa turisti nepýtali, za čo sme to vlastne vyhrali an-
ketu o najkrajšie mesto na Slovensku. Športu zdar 
a Vaicovi zvlášť 

Vlasto Bogár

Krásne prežitie sviatkov jari;                      
vám, chlapom, nech sa kúpačka vydarí,           

(tajnička)                                                      
želajú všetkým priatelia z Ička 

Veľká noc
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SPRAVODAJSTVO

 OTVORME DVERE DETSKEJ FANTÁZII
Takto začalo terapeutické predstavenie pre žiakov 
špeciálnych tried pre deti s autizmom pri ZŠ Hut-
nícka 16 v Spišskej Novej Vsi. 3. marca 2017 ich 
navštívili klauni z OZ Červený nos so svojim progra-
mom Fidlikára vytvoreným pre deti s postihnutím. 
Klauni sa snažia preniknúť čo najhlbšie do detskej 
dušičky, do ich sveta a  vniesť nevšedné emocio-
nálne zážitky svojím spevom, zvukovým a hudob-
ným prevedením. Predstavenie sa veľmi páčilo a čo 
je najdôležitejšie, deti sa  zapájali do predstavenia 
spoločne s hercami. Hlboký citový zážitok a dobrý 
pocit zotrval v srdiečkach nielen detí, ale aj peda-
gógov. Takéto zaujímavé a užitočné projekty sú na-
ozaj prínosom aj pre detičky školy zo špeciálnych 
tried pre deti s autizmom v 3. C a 4. C. 

 VEĽKÁ SKÚŠKA
Na prvákov zo ZŠ Z. Nejedlého deň pred jarnými 
prázdninami čakala Veľká skúška. Stali sa tajnými 
agentmi pri príprave ich kamaráta Kuka, ktorý ich 
sprevádzal počas vyučovania na prázdninový let 
za svojou rodinou na planétu Vox. Kuko mal pre-
ukázať svoje vedomosti získané na planéte Zem. 
Žiaci mu pomáhali, aby úlohy zvládol na jednotku. 
Ukázali, ako sa naučili čítať a písať. Zvládli aj úlohy 
z  matematiky a  prvouky. Ani pripravené prekážky 
v telocvični im nerobili problém a na záver odleteli 
na svojich vlastnoručne pripravených UFO - koz-
mických lodiach.

 ÚSPECHY ŽIAKOV ZŠ NA LEVOČSKEJ ULICI 
Vo štvrtok 9. 2. 2017 sa uskutočnili v lyžiarskom 
stredisku Mlynky – Biele Vody preteky žiakov 
základných škôl v  zjazdovom lyžovaní. Johan-
nes Plencner (2. B) sa v kategórii A umiestnil na 
2. mieste v disciplíne obrovský slalom a v tej istej 
disciplíne bol ešte úspešnejší žiak Branko Po-
hanka (3. A), ktorý sa v  kategórii B umiestnil na 
1. mieste. Gymnázium na Alejovej ulici v Košiciach 
zorganizovalo 16. 2. 2017 tanečnú súťaž Alejácka 
črievička. Na 1. mieste sa v kategórii HOBBY (ta-
nečné páry) umiestnili žiaci ZŠ Levočská Spišská 
Nová Ves Bronislava Pribulová (4. A) a Juraj Les-
kovjanský (4. B). Stali sa aj držiteľmi jednej zo šty-
roch putovných cien, ktorú získali pre svoju školu 

na jeden rok. Putovnú cenu mohol získať iba pár, 
ktorý tancoval štandardné i latinskoamerické tance 
a zároveň bol najlepší vo svojej výkonnostnej triede 
v obidvoch tancoch.

 LIPKOVINY BODOVALI
Školský časopis Lipkoviny vychádza na ZŠ na Li-
povej ulici 13 v Spišskej Novej Vsi štvrtý rok. Sna-
hou redakčnej rady je zvyšovať jeho úroveň. Aj kvôli 
tomu bol prihlasovaný do rôznych súťaží. V súťaži 
organizovanej knižnicou v Poprade - Podtatranský 
školák - obsadil 9. miesto z 29 prihlásených škôl. 
Po odstránení nedostatkov súťažil v 2. ročníku Pe-
rohryz 2017, ktorú organizuje OZ Úlet. Trojčlenná 
porota starostlivo čítala a  hodnotila výpovednú 
hodnotu článkov, kreativitu redaktorov, štylistiku, 
gramatiku, titulky článkov a  grafické stvárnenie. 
Veľký dôraz bol kladený tiež na autenticitu žiac-
kych výpovedí. Zo 17 zapojených škôl Košického 
kraja sa Lipkoviny umiestnili  na 3. mieste. Po sláv-
nostnom vyhodnotení redakčné tímy pod vedením 
porotcov absolvovali workshopy, v  ktorých získali 
cenné informácie o  kvalite časopisu. Ocenenie 
potešilo a povzbudilo mladých redaktorov do ďal-
šej  práce. Tento rok tvoria redakčný tím prevažne 
žiaci piateho ročníka.

 VYUČOVACIE METÓDY ZŠ KOMENSKÉHO UL.
Na ZŠ Komenského 2, SNV sa matematiku učia 
žiaci v 1. ročníku pomocou Hejného metódy. Je za-
ložená na rešpektovaní 12 základných princípov, 
ktoré geniálne skladá do uceleného konceptu tak, 
aby dieťa objavovalo matematiku samo a s rados-
ťou. A aké sú prvé skúsenosti a porovnanie s kla-
sickým vyučovaním matematiky? Rola učiteľa je 
v motivácii a organizácii, samotné bádanie prináleží 
žiakom. Tí v diskusii objavujú veľa podnetov, názo-
rov aj chybných predstáv, ktoré pomáhajú všetkým 
žiakom vytvoriť si vlastný poznatok. 
Malá finančná akadémia s Kozmixom odštarto-
vala 13. 3. 2017. Do projektu zameraného na rozvoj 
finančnej gramotnosti na prvom stupni sa zapoji-
la aj ZŠ na Komenského 2 v Sp. Novej Vsi. Tento 
jedinečný projekt je ukážkou vízie projektového 
vyučovania, ktoré abstrahuje od predmetu a blíži 
sa k svetovému trendu tematického vyučovania za-
meraného na praktické zručnosti. Žiaci sa na chvíľu 
stanú bankármi, novinármi a architektmi vlastného 
mesta. Hra rozvíja vedomosti, kreativitu a naučené 
zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti.

 DVE ZLATÉ A JEDNA STRIEBORNÁ MEDAILA 
V KRAJSKOM KOLE OLYMPIÁDY V ANJ
Koncom februára sa študentkám Gymnázia na Ja-
vorovej ulici podaril jedinečný úspech, keď v kraj-

skom kole Olympiády v  anglickom jazyku získali 
dve zlaté a  jednu striebornú medailu. Z  bilingvál-
nych študentiek Soňa Tomčíková získala vynikajú-
ce 1. miesto a Lenka Volková v najvyššej kategórii 
vybojovala skvelé 2. miesto. Obhájiť farby Spišskej 
Novej Vsi sa podarilo aj septimanke Andrei Len-
gvarskej, ktorá po víťazstve v okresnom kole neza-
váhala ani v Košiciach a domov sa vrátila so zlatou 
medailou. 

 TRADIČNÝ KARNEVAL NA KOŽUŠKE
Fašiangy sú obdobím zábav, veselosti, hodovania 
až kým Popolcová streda nenastolí čas pôstu do 
Veľkej noci. Aj na Základnej škole, Ing. O. Kožu-
cha sa uskutočnil karneval 14. 2. 2017 sa v popo-
ludňajších hodinách pre všetky deti prvého stupňa. 
Na parkete sa vykrúcali princezné, motýle, šašovia, 
čarodejnice a  rôzne iné zaujímavé masky. Deti sa 
veľmi tešili, tancovali, súťažili a  získali aj pekné 
ceny. Keďže sme škola s  prívlastkom „zelená,“ 
„zdravá“, namiesto keksíkov deti dostali do každé-
ho oddelenia tašku plnú vitamínov – jabĺčok, baná-
nov, pomarančov a kivi. 

 VEĽTRH INTERBEAUTY už 30 rokov prináša 
prehľad produktov a služieb skrášľovania dostup-
ných na slovenskom trhu. Súčasťou veľtrhu sú ce-
loslovenské kadernícke a  kozmetické súťaže pre 
profesionálov aj študentov, na ktoré sa už niekoľko 
rokov prihlasuje aj Stredná odborná škola, Mar-
kušovská cesta 4, Spišská Nová Ves. Na jarný roč-
ník Interbeauty trophy dekoratívna kozmetika 2017 
konaný 10. 2. 2017 škola vyslala dve kozmetičky 
a jednu kaderníčku. Úspešná bola študentka 4. roč-
níka študijného odboru kozmetik Natália Truhano-
vá (foto). V kategórii študent s témou Bábika z 15 
súťažiacich získala 2. miesto a zároveň dostala aj 
pre ňu najväčšie ocenenie Cena blogeriek. Natália 
sa vo svojej doterajšej vizážistickej kariére sa zú-
častnila veľkého počtu súťaží. Pred troma rokmi 
v téme Halloween si Natália sama pripravila líčenie 
Zombie nevesty a prišlo prvé víťazstvo. To odštar-
tovalo jej úspešnú kariéru 
na slovenských súťažiach 
INTERBEAUTY, Trenčín 
- podporme remeslá aj 
na medzinárodnej súťa-
ži v  Prahe v  apríli 2016, 
kde sa na majstrovstvách 
ČR v make-upe s medzi-
národnou účasťou Slo-
venska, Ukrajiny, Ruska 
a Kazachstanu umiestnila 
na 3. mieste.

ZO ŽIVOTA
NAŠICH 
ŠKÔL

ZÁPIS DETÍ DO 
MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis detí do materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  

Spišská Nová Ves na školský rok  
2017/2018  

sa bude konať v termíne

Miestom na podávanie žiadostí na prijatie 
dieťaťa do materských škôl  

(zoznam viď. www.ssz.snv.sk) je každá 
materská škola. V materských školách sú 

zverejnené podmienky prijatia. Rozhodnutie 
o prijatí dieťaťa do materskej školy vydáva 

v zmysle platnej legislatívy  
riaditeľka materskej školy.
Správa školských zariadení

od 2. 5. do 31. 5. 2017

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva, pripomína rodičom  
detí narodených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, že zápis detí  
do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční 

3. až 7. 4. 2017  vrátane 
V dňoch 3., 4. a 5. apríla budú v základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves zapisované len deti, ktorých bydlisko 
je na území mesta Spišská Nová Ves, a to podľa školských obvodov. 

V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ chceme osloviť rodičov, resp. starých 
rodičov detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a nie je predpoklad, že 
povinnú školskú dochádzku budú plniť na území Slovenska, v základnej 
škole v Spišskej Novej Vsi, aby informáciu o mieste pobytu alebo potvrdenie 
o návšteve školy doručili na Mestský úrad, odd. školstva, 1. poschodie,  
č. d. 219, PaedDr. Štefan Šimko alebo elektronicky na adresu  
stefan.simko@mestosnv.sk, t. č. 053/415 22 36. 

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53

29. 4. sobota KP zatvorená
30. 4. nedeľa KP zatvorená

Otvorenie krytej plavárne počas veľkonočných sviatkov
Verejnosť

13. 4. štvrtok 9.00 - 20.00
14. 4. piatok 9.00 - 20.30
15. 4. sobota 9.00 - 20.30
16. 4. nedeľa 9.00 - 20.30
17. 4. pondelok                   13.00 - 20.00
18. 4. utorok 9.00 - 20.00

Ostatné dni krytá plaváreň otvorená podľa rozpisu
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 T.: 053/416 63 54
Prevádzková doba sauny 

SAUNA 1 SAUNA 2 
pondelok sanitár sanitár

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

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

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

MASÁŽE T.: 053/416 63 54
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfod-
renáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové 
kamene, chiropraxia, mäkké techniky. 

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

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

CERAGEM T.: 053/416 63 54

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

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

1. 4. sobota
7.00 - 12.00 Preteky mladých hasičov

16.00 SNV - Svit, basketbal, starší žiaci
2. 4. nedeľa 9.00 Young Arrows, florbalový turnaj, starší žiaci
5. 4. streda 13.00 VK - Kežmarok, volejbal, juniorky
8. 4. sobota 18.00 SNV - Nitra, basketbal, kadeti

9. 4. nedeľa
9.00 SNV - Sereď, basketbal, kadeti
11.30 Kométa, florbalový turnaj, staršia prípravka

15. 4. sobota Young Arrows, florbalový turnaj

22. 4. sobota
8.00 - 15.00 ŠKBD, basketbalový turnaj, miniliga  

mladšie žiačky
18.00 SNV - Prievidza, basketbal, juniori

27. 4. štvrtok 8.00 Krajské kolo vo volejbale študentiek SŠ
29. 4. sobota 10.00 SNV - Svit, basketbal, starší mini žiaci

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

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

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

1. 4. sobota 10.00  TJ Tatran SNV B - 5. kolo play off, 1. liga východ
8. 4. sobota 12.30  TJ Tatran SNV A - Piešťany, extraliga muži

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466

UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke  36 €/hod
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením  60 €/hod
½ hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/hod
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna. 
Umelá tráva 

1. 4. sobota
10.00 Starší dorast U19 FK SNV - MFK Vranov n. T.,  

II. dorastenecká liga

12.15 Mladší dorast U17 FK SNV - MFK Vranov n. T.,  
II. dorastenecká liga

2. 4. nedeľa

10.00 Mladší žiaci U13 FK SNV - FC VSS Košice,  
I. liga mladších žiakov

11.30 Mladší žiaci U12 FK SNV - FC VSS Košice,  
I. liga mladších žiakov

15.00 FK SNV - Tatran Prešov, II. liga žien

9. 4. nedeľa
10.00 Mladší žiaci U13 FK SNV - Zemplín Michalovce,  

I. liga mladších žiakov

11.30 Mladší žiaci U12 FK SNV - Zemplín Michalovce,  
I. liga mladších žiakov

13. 4. štvrtok 
14.00 Starší žiaci U15 FK SNV - FK Poprad,  

I. liga starších žiakov

16.00 Starší žiaci U14 FK SNV - FK Poprad,  
I. liga starších žiakov

15. 4. sobota 
10.00 Starší dorast U19 FK SNV - Lokomotíva Košice,  

II. dorastenecká liga

12.15 Mladší dorast U17 FK SNV - Lokomotíva Košice,  
II. dorastenecká liga

16. 4. nedeľa 10.30 FK SNV - MFK Vranov n. T., I. liga žiačok
23. 4. nedeľa 15.00  FK SNV - FK Poprad, II. liga žien
30. 4. nedeľa 10.30  FK SNV - Tatran Prešov, I. liga žiačok

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.
Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis)

10. 4. pondelok 15.30 FIN - USA, prípravný zápas na MS 18

13. 4. štvrtok
15.30 Bielorusko - USA, MS 18
19.30 Rusko - Švédsko, MS 18

14. 4. piatok 19.30 Česko - Bielorusko, MS 18

15. 4. sobota
15.30 USA - Rusko, MS 18
19.30 Švédsko - Česko, MS 18

16. 4. nedeľa 19.30 Bielorusko - Švédsko, MS 18

17. 4. pondelok
15.30 USA - Česko, MS 18
19.30 Rusko - Bielorusko, MS 18

18. 4. utorok
15.30 Švédsko - USA, MS 18
19.30 Česko - Rusko, MS 18

20. 4. štvrtok
11.30 o udržanie, MS 18
15.30 štvrťfinále, MS 18
19.30 štvrťfinále, MS 18

21. 4. piatok 17.30 o udržanie, MS 18
23. 4. nedeľa 13.30 o udržanie, MS 18
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Oznamujeme, že pre uvedené odberné miesta bude 
prerušená distribúcia elektriny z  dôvodu plánova-
ných prác na zariadení nízkeho/vysokého napätia 
v termínoch: 
6. 4. 2017 / 9.30 - 14.30 h

• Kamenárska: č. d. 2, 3, 4, 5 a garáže
• Kolárska: č. d. 4
• Tkáčska: č. d. 3

6. 4. 2017 / 7.30 - 16.00 h
• Nitrianska: č. d. 3115

6. 4. 2017 / 8.00 - 15.30 h
• Potočná: č. d. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 2681/10
10. 4. 2017 / 7.50 - 13.30 h
11. 4. 2017 / 7.40 - 16.00 h

• Záhradkárska oblasť Vyšný Hámor
11. 4. 2017 / 7.30 - 18.00 h

• E. M. Šoltésovej: č. d. 1, 3, 5
12. 4. 2017 / 8.00 - 15.30 h

• Lesná: celá
12. 4. 2017 / 8.10 - 15.30 h

• Tehelná: od č. d. 1 po 26, 30
18. 4. 2017 / 8.00 - 15.30 h

• Podskala: č. d. 1, od 3 po 8, od 10 po 29, 
nepárne čísla od 33 po 49 a od 55 po 61, 
2998/1, 3449

20. 4. 2017 / 7.20 – 18.30 h
• Novoveská Huta – zoznam ulíc na www.spis-

skanovaves.eu / Aktuality
Aktuálne informácie nájdete na: www.vsds.sk/edso/
domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky

UPOZORNENIE  
NA PRERUŠENIE  
DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 

V sobotu 18. 2. 2017 sa stretlo 27 lezcov na preteku 
Foršting Race v Lieskovanoch, aby si aj v posled-
nom piatom kole Slovenského pohára v drytoolin-
gu zmerali svoje sily. Drytooling je zimné lezenie po 
skale, ľade alebo po úchytoch na umelej lezeckej 
stene s pomocou špeciálnych čakanov a  topánok 
s  hrotmi. Dvadsiatka mužov s  juniormi si zmerali 
sily v šiestich cestách kvalifikácie, z ktorej s plným 
počtom bodov postúpilo dvanásť lezcov do finále. 
Aj keď naša stena je malá, finálovka dala zabrať 
všetkým. Niektorí nestihli preliezť cestu pre osem 
minútový limit, ďalší mali smolu a vyradili ich drobné 
chyby alebo nedostatok sily. Do konca doliezli iba 
traja najlepší. Peťo Kuric z Handlovej, ako najlep-
ší z juniorov, prešiel všetky cesty bez chyby, ale na 
druhé miesto ho odsunula časová strata dvoch mi-
nút na víťazného Juraja Švingála z Bratislavy.
Preteku sa zúčastnili aj štyria veteráni a  tri ženy, 
z ktorých sa najlepšie darilo Majke Šeltésovej (na 
foto) z Bratislavy a spomedzi veteránov vyhral Ma-
rio Piťúch z Handlovej.

V rýchlostnom  lezení na drúk bez mačiek nazva-
nom „Duškov drúk“ vylepšil čas o sedem sekúnd 
z minulého roka Jozef Leško, ktorý ho vyliezol za 
10 sekúnd.
Foršting Race v Lieskovanoch sa už tradične niesol 
vo veľmi priateľskej atmosfére, ktorá vydržala aj po-
čas večernej tancovačky. 

Števo Kapusta, OZ ORIEŠKY

FORŠTING RACE 2017

OZNAM O ZMENE V PREVÁDZKOVANÍ 
ZBERNÉHO DVORA

Oznamujeme občanom mesta, že Zberný dvor 
na Sadovej ulici a  Zberný dvor pre drobné 
stavebné odpady umiestnený v areáli sklád-
ky odpadov Kúdelník II,  bude dňa 15. 4. 2017 
zatvorený.  Občania môžu služby oboch Zber-
ných dvorov opäť využiť  od 18. 4. 2017.

odd. komunálneho servisu, MsÚ

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

Pohotovostná služba je do 20.00 hod., v sobotu, 
v nedeľu a sviatok od 8.00 do 20.00 hod.

1. - 9. 4. 2017 
TESCO, Medza 15 

T.: 053/417 68 84
10. - 16. 4. 2017

Na Západe, Hutnícka 20 
T.: 053/429 87 08

17. 4. 2017
Na Letnej, Letná 27 
T.: 053/442 51 32

18. - 23. 4. 2017
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19 

T.: 0901 961 073
24. - 30. 4. 2017

TESCO, Medza 15 
T.: 053/417 68 84

MÁTE DIEŤA SO ŠPECIÁLNYMI VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 
A OBÁVATE SA AKO ZVLÁDNE BEŽNÚ ŠKOLU?
Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča prijíma žiakov, ktorým psychológ 
neodporúča bežnú školu. Pre každé dieťa vieme nastaviť individuálne podmienky.
V termíne od 4. 4. - 7. 4. 2017 prebieha zápis do 1. ročníka. 
V SŠI poskytujeme vzdelávanie a výchovu: 
• v ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím - obsah vzdelávania sa nelíši od vzdelávacích programov 

pre bežných žiakov, no vyučovacie metódy sú prispôsobené pre žiakov nevidiacich, slabozrakých 
alebo žiakov s binokulárnou poruchou (tupozrakosť, škuľavosť).

• v ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou vzdelávame žiakov podľa vzdelávacích 
programov pre bežné základné školy  s prispôsobením sa ich špeciálnym potrebám. Ide o žiakov 
s poruchami reči alebo poruchami učenia, ktorí potrebujú individuálny prístup.

Žiakom školy podľa potreby poskytujeme terapiu EEG-biofeedback, rehabilitáciu a masáže, kys-
líkovú terapiu, terapiu svetlom, ale aj iné terapie. Škola má svojho psychológa, zdravotnú sestru, 
sociálnu pracovníčku a každý učiteľ je špeciálny pedagóg.
Kontakty: 053/451 23 95, 451 47 95, www.skola.nevidiaci.sk.

PaedDr. Šarlota Múdra, riaditeľka školy

Oznam o zmene stránkových hodín kancelárie Oblastného výboru Slovenského zväzu  
protifašistických bojovníkov, Nám. SNP 2, Sp. Nová Ves

utorok a štvrtok od 8.00 h do 13.00 h
Zároveň upozorňujeme našich členov ZO SZPB, že v stránkový deň - štvrtok - si môžu zakúpiť  

v kancelárii členské známky na rok 2017. Predaj známok od 10.00 do 12.00 h.

OTVÁRAME 22. 4. • V tento deň vstupné 1 €
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Staršie žiačky vyhrali 25. 2. 2017  
v  II. časti 7. kola oba zápasy doma 
proti Elba Prešov 3 : 1 a 3 : 2. V piatok  
3. 3. 2017 sa zúčastnili medzinárod-
ného turnaja vo Svidníku. Eva Fabia-
nová, trénerka starších žiačok VK 
Spišská Nová Ves: „Za účasti 8 druž-
stiev sa tento turnaj odohral v dvoch. 
Tri trojsetové zápasy v skupine, plus 
jedna tajbrejková prehra a jedna prehra 
v dvoch setoch o 3. miesto nám dala 
konečnú štvrtú priečku v celkovom 
hodnotení. Aj keď to bol „len" turnaj, 
chceli sme sa popasovať s  dobrými 
súpermi o medailovú priečku. S hrou 
v jednotlivých zápasoch nie som veľmi 
spokojná, ale boli tam aj svetlé mo-
menty. Za najlepšiu hráčku družstva 
bola vyhlásená Ema Tökölyová a za 
najvšestrannejšiu hráčku turnaja Lucia 
Vykoupilová. Teraz nás čaká malá zá-
pasová prestávka, verím, že tento čas 
využijeme na vylepšenie kondičky, ale 
aj doliečenie zranení.“ Celkové pora-
die: 1. Svidník A, 2. Prešov, 3. Strop-
kov A, 4. Spišská Nová Ves.
Kadetky 26. 2. 2017 v  14. kole vy-
hrali hladko v oboch zápasoch doma 

proti Kežmarku 3 : 0 a 3 : 0. Martin 
Roško, tréner kadetiek VK Spišská 
Nová Ves: „Kežmarčanky v prvom zá-
pase pôsobili odovzdaným dojmom, 
vediac, že hrajú na pôde prvého druž-
stva súťaže. Lenže v  druhom zápase 
sa viacej osmelili a kládli väčší odpor. 
Domáce volejbalistky sa museli zmo-
bilizovať a  čeliť aj 2 setbalom. O  ví-
ťazstvo v  druhom zápase bez straty 
setu museli nakoniec zabojovať, čo sa 
podarilo. Opäť som mal k dispozícii aj 
tri staršie žiačky a všetky dievčatá sa 
dostali na ihrisko.“ 
Juniorky 4. 3. 2017 v 11. kole 1. ligy 
prehrali oba zápasy vo Zvolene: 
TJ Slávia TU Zvolen – VK SNV 3 : 0 
a 3 : 2. V 12. kole 18. 3. 2017 vyhra-
li nad Košicami: VK SNV – VK Slávia 
TU Košice 3 : 0 a 3 : 2. Juniorky majú 
istotu postupu na M SR, pričom ich 
čakajú posledné dve kolá súťaže. 
Martin Roško, tréner junioriek VK 
Spišská Nová Ves: 
„V prvom zápase sme hrali dobre 
s  plným stavom 12 hráčok a  každá 
sa zapojila do hry. Výkon bol stabil-
ný u každej hráčky, takže prvý zápas 

vyzdvihujem. V  druhom zápase sme 
poľavili v  koncentrácii a  nejako sme 
dovolili súperovi sa rozohrať a vyhrať 
dva sety. Zápas sme nakoniec otočili 
vo svoj prospech až v 5. sete.“ 
Mladšie žiačky 6, 6. kolo, 18. 3. 2017 
- turnaj v Stropkove: VK SNV - Pre-
šov 2 : 0, VK SNV - Bardejov 2 : 0, VK 
SNV - Stropkov 0 : 2. Ladislav Ďu-
riško, tréner mladších žiačok 6 VK 
Spišská Nová Ves: 
„Ako je z výsledkov   zrejmé, najťažší 
súper Stropkov nad nami vyhral, no 

v  druhom sete ho naše mladé diev-
čatá skoro porazili. Na tento zápas 
sme sa zodpovedne pripravovali celý 
týždeň, ale na  súperove podanie nám 
zatiaľ sily nestačili. Aj tak som na diev-
čatá hrdý pre ich bojovné srdce a chuť 
hrať dobrý volejbal.“
Mladšie žiačky 3, 6. kolo, 19. 3. 2017 
- turnaj v Stropkove: VK SNV - Strop-
kov „A“ 0 : 2, VK SNV - Stropkov „ B“ 
0 : 2, VK SNV - Svidník „A“ 2 : 1.

Text a foto:  Igor Murko

VOLEJBALOVÝ KLUB SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Kadetky pred nástupom proti Kežmarku

FLORBALOVÉ FINÁLE
Floorball club Young Arrows Spiš-
ská Nová Ves účinkujúci v  1. lige 
dosiahol veľký úspech, keď vo štvrť-
finále play off vyradil súpera z  Par-
tizánskeho. Spišiaci tak čakali na 
semifinálového súpera, ktorým sa 
stala nakoniec Trnava. Semifinálová 
séria začínala v  spišskonovoveskej 
športovej hale a  už prvý zápas na-
značil, že to bude veľká dráma. 
V  prvom zápase v  sobotu Spišiaci 
mali výborný vstup do zápasu a do-
konca po dvoch tretinách v  pohode 
mali náskok 9 : 2. Hostia predviedli 
veľkú stíhaciu jazdu, ale Spišiaci si 
stále držali dostatočný gólový od-

stup a hoci poslednú tretinu prehrali  
2 : 3, celé prvé stretnutie za veľkej 
podpory divákov vyhrali zaslúže-
ne 11  : 7. Celkom iný priebeh malo 
druhé stretnutie. Trnavčania v závere 
kontaktným gólom zdramatizovali zá-
ver zápasu, ale víťazstvo o gól 5 : 4 si 
už Spišiaci ubránili a získali druhý bod 
v semifinálovej sérii, ktorá pokračova-
la na západe Slovenska. Po treťom ví-
ťaznom zápase sa naši reprezentanti 
prebojovali i do finále so Sabinovom. 
Rovnako sa darí aj Kométam, ktoré 
výhrou v Michalovciach 15 : 1 po-
stúpili do semifinále (foto). 

Jozef Petruška 

Mestská liga v malom futbale má v Spišskej Novej 
Vsi dlhoročnú tradíciu. Amatérske futbalové druž-
stvá za ostatné roky našli svoj domovský stánok 
na ihrisku pri ZŠ na Ul. Z. Nejedlého. V  jesennej 
časti sa však amatérska liga nehrala a tak iniciatí-
va organizátorov bola v tom, že počas zimnej pre-
stávky zorganizovali pre kluby mestskej ligy halové 
turnaje. 

V  prvú marcovú nedeľu sa  päť tímov Legia, Jo-
kers, MMT, VB reality a  Nezábudka stretlo 
v spišskonovoveskej športovej hale, aby si zmerali 
sily a udržali tradíciu malého futbalu v meste. Už 
o mesiac chcú organizátori odštartovať ďalší roč-
ník mestskej ligy a takáto forma prezentácie bola 
dobrou pozvánkou nielen pre stálych účastníkov, 
ale aj pre prípadných nových záujemcov. Víťazom 

turnaja sa stalo mužstvo Jokers, pred druhým 
MMT a  tretia skončila Legia. Štvrtá priečka patrí 
Nezábudke a poradie zakončili hráči VB Reality. 
Najlepším strelcom turnaja sa stal s  11 gólmi 
Juraj Komar z  tímu Joker a rovnako z víťazného 
družstva Jokers bol aj najlepší brankár Lukáš 
Korba. 

Jozef  Petruška 

HALOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ

ORGANIZÁTORI:  Mesto Sp. Nová Ves, STEZ - správa telovýchovných zariadení, Plavecký seniorsky klub
ÚČASTNÍCI:  občania mesta, ktorí majú záujem o plavecký šport a preverenie svojich plaveckých schopností
KATEGÓRIE:  muži a ženy podľa veku
 A - od 30 do 39 rokov (ročník nar. 1978 – 1987); B - od 40 do 49 rokov (ročník nar. 1968 – 1977);
 C - od 50 do 59 rokov (ročník nar. 1958 – 1967); D - od 60 rokov (ročník nar. 1957 a skôr).
DISCIPLÍNY:  50 m voľný spôsob - muži a ženy, 100 m prsia - muži a ženy, 200 m voľný spôsob - muži
PROGRAM:  8.00 - 9.00 h prezentácia a rozplávanie; 9.00 - 11.00 h preteky podľa disciplín; 
 11.00 h vyhodnotenie a ocenenie umiestnených pretekárov.
 Účastníci pretekov majú vstup na plaváreň zdarma. Na vašu účasť sa tešia organizátori.

13. ROČNÍK SENIORSKÝCH MAJSTROVSTIEV MESTA V PLÁVANÍ
22. apríl 2017 (sobota) - Krytá plaváreň v Spišskej Novej Vsi
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ŠPORT

SPIŠANKA CUP

BASKETBALOVÉ 
VÍŤAZSTVÁ

Vedenie ženského futbalu v Spišskej Novej Vsi pred 
rokom prišlo s myšlienkou zorganizovať počas jar-
ných prázdnin turnaj vo futbale dievčat na ihrisku 
s umelým povrchom. Hneď premiérový ročník mal 
výbornú úroveň a  tak s organizáciou a hlavne zá-
ujmom zo strany ženských klubov zo Slovenska 
nebol žiaden problém. Skôr museli domáci organi-
zátori odmietnuť ponuky, lebo z kapacitných a ča-
sových dôvodov by sa za jeden deň tak veľký turnaj 
nedal stihnúť. 
Druhý ročník mal opäť šesť účastníkov. Hralo sa 
raz 25 minút systémom každý s každým. V prvom 
vystúpení domáce reprezentantky najtesnejším 
výsledkom zdolali susedky z Popradu 1 : 0. Rov-
nakým skóre skončilo aj druhé vystúpenie Spišia-
čok, ale to už podľahli Michalovciam 0 : 1. V treťom 
vystúpení FK Spišská Nová Ves prehrala so Žilinou 

0 : 5, následne zdolala Lipovský Mikuláš 1 : 0. V po-
slednom turnajovom vystúpení Novovešťanky ne-
stačili na Bardejov a prehrali 0 : 4. 
Michalovce v  poslednom zápase  turnaja zdolali 
Žilinu 1 : 0 a stali sa víťazkami 2. ročníka Spišanka 
Cup. Druhé v poradí boli dievčatá Bardejova pred 
bronzovou Žilinou. Štvrtá priečka patrila domá-
cim reprezentantkám, piate skončili Popradčanky 
a šiesta priečka patrila Liptovskému Mikulášu. 
Rovnako ako prvý ročník, aj ten druhý mal znova 
výbornú organizačnú a športovú úroveň. Pre všetky 
dievčenské tímy to bola výborná príprava na za-
čiatok jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017. 
A rovnako ako pred rokom, už teraz nemajú domáci 
organizátori problém s prihlasovaním účastníkov na 
tretie pokračovanie. 

Jozef Petruška, foto: T. Morihladko 

V  38. kole najvyššej basketbalovej súťaže mužov 
hostili Spišiaci lídra tabuľky z Košíc. Hlavne záver 
Spišiaci zvládli na výbornú, vypracovali si desať-
bodový náskok a  tak sa v posledných sekundách 
žiadna dráma nekonala. Po jednom z najvydarenej-
ších zápasov sezóny Spišská Nová Ves zaslúžene 
zvíťazila 88 : 77. Dobrý výsledok z domácej pôdy 
potvrdili zverenci trénera Ericha Korfantu aj v Han-
dlovej, kde zvíťazili 93 : 82 a potvrdili tak dobrú for-
mu z tejto časti súťaže. 
„Vedeli sme, že Handlová je dosť oslabená a má 
problémy so zdravotným stavom hráčov. Napriek 
tomu, my nie sme družstvo, ktoré môže niekoho 
podceniť. Chceli sme tu zvíťaziť, a tak sme k tomu 
aj pristúpili. Môžem chlapcom za predvedený výkon 
poďakovať, som rád, že sme zvíťazili a tešíme sa na 
ďalší zápas,“ povedal po zápase v Handlovej Erich 
Korfanta. 

Jozef Petruška
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EBeh Vtáčím údolím - 10 km: B - muži 40 - 49 

rokov: 2. T. Kamas - 34:24 min, D - muži 60 a viac 
rokov: 1. M. Hrušovský - 41:58 min; Beh Olšav-
skou dolinou - 16 km: B - muži 40 - 49 rokov: 6. T. 
Kamas - 58:29 min, C - muži 50 - 59 rokov: 21. B. 
Brajer - 1:17:46 hod, G - ženy 50 a viac rokov: 12. 
Z. Kartusková - 1:29:37 hod; Laborecká desiat-
ka: B - muži 40 - 49 rokov: 2. T. Kamas - 36:04 
min, 3. Š. Sumerling - 36:27 min, D - muži 60 
a viac rokov: 2. M. Hrušovský - 43:17 min.Pred 1500 divákmi zdolali Majorošov tím 

Výborný výkon, víťazstvo a zaslúžený postup medzi 
najlepších. K tomu pridáme divácku návštevu sezó-
ny, ktorá videla nádherné futbalové predstavenie. 
Na tento zápas sa Spišiaci pripravovali poctivo, ve-
deli o čo hrajú. V jarnej časti si zmerajú sily aj s muž-
stvami zo západného Slovenska.
FK Spišská Nová Ves – MFK Tatran Liptovský Mi-
kuláš 3 : 1 (2 : 0)
Góly: 6' Kanu, 43' Zekucia, 61' Čekovský - 87' Ja-
senovský. Zostavy: FK Spišská Nová Ves: Gáborčík 
- Botvynnyk (81' Baranyi), Sedláček, Boroš, Palutka, 
Zekucia, Adekuoroye, Kováč (68' Vantroba), Kanu, 
Sirko, Čekovský (76' Slejzák).
MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Šavol - Poremba, 
Očenáš, Kucharčík, Janec - Lišivka, Staš (58' Laco) 
- Papaj, Matić, Jasenovský - Špilár (66' Ferenčík). 
Divákov: 1 579. Rozhodovali: Ladislav Prešinský 
(hlavný rozhodca), Roman Poracký, Matej Zemko, 
Peter Vlčej.
Delegáti: Štefan Olšavský, Jozef Kakaščík.
Výborný teamwork - Preťažko by ste v zostave do-
mácich hľadali hráča, ktorý by nenaplnil svoje mož-
nosti a očakávania trénera. Naozaj, Spišiaci ukázali 
srdiečko. Minútka po minútke, bližšie k svojmu 
cieľu. Otvoril skóre zápasu a mal nohy vo všetkých 
góloch domácich. „Dnes to bolo víťazstvo celého 
tímu. Som veľmi šťastný, že som mohol svojou hrou 
k úspechu prispieť aj ja,“ povedal vždy usmievavý 
malý „Deco“, ako ho na Spiši volajú. Onedlho stále 
ešte len 23-ročný Nigérijčan Wisdom Uda Kanu je 
rodákom z Lagosu.
V poradí ôsmy gól sezóny zaznamenal hlavou  

Tomáš Čekovský. Emócie po zápase boli aj z jeho 
strany naozaj skutočné. „Divákom patrí jedno veľké 
poďakovanie. Úplne ináč sa hrá pred plnými tribúna-
mi. Predviedli sme výborný kolektívny výkon. Vedeli 
sme, aký to bol dôležitý zápas pre nás a pre celú 
futbalovú Spišskú Novú Ves. Veľké ďakujem patrí 
celému tímu a ľuďom, ktorí robia okolo futbalu.“
Ani tréner domácich Branislav Ondáš neskrýval ra-
dosť. Najprv takmer dvojmetrový výskok a potom 
krátko, ale výstižne: „Klobúk dole pred celým muž-
stvom! Ale na oslavy niet čas. Zajtra opäť do práce 
a poobede nás čaká ďalší tréning.“

Tibor Morihladko, foto: autor

Znie to až neuveriteľne, ale je to tak! V polovici októbra už takmer odpísaný treťoli-
gový tím, no po treťom marcovom víkende po dlhých rokoch čakania už istý účastník 
druhej celoslovenskej ligy v sezóne 2017/2018. O ich definitívnom postupe rozhodlo 
v poradí šieste ligové víťazstvo v rade.

FUTBALISTI S ISTOTOU DO  
DRUHEJ CELOSLOVENSKEJ LIGY!

GYMNASTKY  
NA FESTIVALE
Trnava je už niekoľko rokov domovom Festivalu 
pohybových skladieb, ktorý má na Slovensku dl-
horočnú tradíciu. Tento rok bol pre naše gymnastky 
klubu RTVŠ Mix znova  úspešný. V minulom roku 
sa umiestnili v zlatom pásme spolu s dvoma sku-
pinami a tohto roku podali výborný výkon. Umiest-
nili sa na 1. mieste vo svojej kategórii, získali zlaté 
medaily  a  celkový pohár za najkrajšie zacvičenie 
skladby. Blahoželáme.

odborné vedenie - krásny tenisový areál pri poliklinike
šport rozvíjajúci telo i ducha

Pre bližšie informácie volajte: 0949 089 743

pre deti od 5 - 10 rokov
začíname od 15. apríla 2017

Nigérijčan Wisdom Uda Kanu (Deco) prienikom 
cez obranu hostí  otvoril skóre zápasu s MFK 
Tatran Liptovský Mikuláš konaného 19. 3. 2017

Za ženské futbalové  
družstvo nastúpili:  
S. Pentráková, B. 
Augustinová, Z. Šefčí-
ková, D. Kopnická, K. 
Dovalová, S. Gondová, 
M. Boguská, T. Ordzo-
venská, M. Harnuboglu, 
S. Harnuboglu, M. Ko-
záková, M. Hlucháňová, 
K. a K. Krempaské, Z. 
Molnárová, J. Dzurilová  
a L. Paľuchová.
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VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ VO FEBRUÁRI OSLÁVILI
Oliver Pavlisko

Karolína Sedláková

Oliver Müller

Sofia Tomášková

Jasmína Holubová

Max Ogurčák

Šimon Pagáčik

Ella Brateková

Simona  

       Öhlschlägerová

Anna Noveková

Bruno Salaj

Matias Dužda

Denis Pecha

Margita Bandiová

Arryan Jankovič

Damián Kažmír

Damián Bango

Kornélia Kukanová

Žofia Kokyová

Terézia Suchá

Maxim Hovančík

Tomáš Hudáček

Marko Geletka

Nela Žondová

Oliver Pec

Mária Rimska  1922
Anton Václavík 1924
Helena Blichová 1925
Katarína Sedlačková 1925
Helena Novotná 1927
Helena Viduchová 1928
Gejza Vysopal 1928

Rozália Vojtušová 1930
Pavol Dominik 1931
Mária Smižanská 1932
Viktor Lenárt 1932
Ján Bartoš  1933
Štefánia Navrátilová  1933
Jozef Šlezarik  1934

Mária Majerčáková 1936
Kristína Podracká 1936
Bernardína Abranyiová 1937
Anna Dzurojurková 1938
Zoltán Šoltés 1940
Juliana Bukovinská  1941
Ivan Kolesár 1944

Rosa Šomšáková 1947
Valéria Smoradová 1948
František Petrík 1949
Terézia Bernáthová 1949
Margita Kotlárová 1950
Vladimír Andrassy 1950
Emília Miháľová 1951

Alžbeta Katreničová 1953
Margita Holubová 1954
Viliam Slezák 1955
Peter Šaravský 1955
Ján Vojtila 1957

Ak si neprajete, aby vaše meno bolo uverejne-
né v tejto rubrike, oznámte nám to na tel. č.: 
053/417 66 27, príp. osobne v redakcii Ička - 
Radnica, Radničné nám. č. 7, I. posch. vpravo.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým 
spolužiačkam a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 31. 1. 2017 
s  našou milovanou dcérou, sestrou, neterou, sesternicou 
a krstnou dcérou Bc. Janou TURZÁKOVOU, ktorá nás opus-
tila vo veku 32 rokov.
Naše poďakovanie patrí Pohrebnej službe S. Badziková, 
p. farárovi EC a. v. Mgr. J. Matysovi za dôstojnú rozlúčku.
S úctou smútiaca rodina.

Opustil nás človek zlatého srdca, ktorý celý život rozdával lás-
ku a smiech. Navždy ostane v našich srdciach.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom, kolektívu horskej služby 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým manželom, 
otcom, dedkom, svokrom, švagrom a  príbuzným Ivanom 
KOLESÁROM, ktorý nás opustil 10. 2. 2017 vo veku nedo-
žitých 73 rokov. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou manželka, deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Odišla ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije stále 
s nami.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti všetkým príbuzným, 
priateľom a  známym, ktorí sa 20. 2. 2017 naposledy rozlú-
čili s  našou milovanou mamkou a  starou mamkou Emíliou  
MIHÁĽOVOU, ktorá nás opustila vo veku 65 rokov.
S úctou a vďakou dcéry Emília, Janka a Zuzka s rodinami.

Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, 
susedom a známym, ktorí sa prišli 2. 3. 2017 rozlúčiť s našou 
mamkou Elenou BLICHOVOU. Za dôstojnú rozlúčku patrí po-
ďakovanie Rím.-kat. farskému úradu v SNV, PhDr. J. Lapšan-
skému, PhD., a ZPOZ pri MsÚ v SNV.
S vďakou smútiaca rodina.

Odišla ticho, už nie je medzi nami, no v našich srdciach a spo-
mienkach bude stále s nami.
Ďakujeme príbuzným a  známym, ktorí sa 23. 2. 2017 prišli 
rozlúčiť s  Teréziou BERNÁTHOVOU, ktorá nás opustila vo 
veku nedožitých 68 rokov.
Ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a ZPOZ pri MsÚ SNV 
za dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina

Prestalo biť srdce Tvoje, bolesťou unavené prestalo biť  
a nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť.
Úprimné poďakovanie všetkým príbuzným a  známym, ktorí 
sa 20. 2. 2017 prišli rozlúčiť s  milovanou manželkou, mat-
kou a babičkou Valériou SMORADOVOU, ktorá nás navždy 
opustila 16. 2. 2017 vo veku 68 rokov.
S úctou manžel František, deti Monika, Lenka a  vnúčatá  
Pavel a Valéria.

Chceli by sme mať krídla, aby sme mohli odletieť aspoň na 
malú chvíľku do neba a pozdraviť tú, ktorá nám veľmi chýba.
So smútkom v srdci sme si 26. 3. 2017 pripomenuli 3. výro-
čie úmrtia našej drahej mamky, babky a prababky Ľudmily 
KORHEĽOVEJ.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Zavrel si oči, navždy utíchol Tvoj hlas, mal si rád život a milo-
val si všetkých nás. Čas potichučky plynie, rana v srdci bolí, 
zabudnúť nám nedovolí. 
30. 3. 2017 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia môjho man-
žela, otca, starého otca, príbuzného Jozefa KRÁĽA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s  nami tichú  
spomienku.
manželka Renáta, deti Lenka, Stanko a  Mirka a  ostatná  
smútiaca rodina 

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

VO FEBRUÁRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

95 rokov
Alžbeta Kopčárová
Ján Soták
Anna Friňáková

94 rokov
Júlia Demečková
Anna Mangerová

92 rokov
Mária Ferencová
Július Lindtner

91 rokov
Anna Kubičárová
Margita Šumanská
Anna Wagnerová
Mária Gavulová

90 rokov
Valentín Peták
Magdaléna Koňaková
František Papaj
Valent Varga
Františka Fedorčáková

85 rokov
Mária Pribulová
MUDr. Cyril Macejko
Ing. Jozef Smik
Mária Sobinovská
Žofia Durdiaková
Matilda Akurátna
Rudolf Fabian
Helena Rigelská

80 rokov
Eva Barčovská
Rudolf Klein
Svetlana Mišíková
Anton Hanzely
Ladislav Hronský
Mária Chalupecká
Magda Toporcerová
Hedviga Zahurancová
Anton Ivanko
Jozef Dzurojurko
Ing. Albín Novotný
Milan Jasečko
Mária Kluknavská

Ctibor Polom

75 rokov
Stanislava Stoličná
MUDr. Sonja Karásková
Rudolf Rusnák
Valentín Filip
Štefan Palenčár
Pavlína Toporcerová
Emil Hanták
Juliana Pirháčová
Rudolf Bartoš
Gejza Holub
Peter Ivan
Margita Dóbiová
Ladislav Slivka
Alica Šoltésová

70 rokov
Mária Drusová
Terézia Pentáková
Ján Petrisko
Veronika Kaščáková
Matej Krotký

Štefan Malák
Františka Kučmová
Jozef Dubjel
Mária Hricová
Darina Bekešová
Mariana Dudášová
Anna Holotňáková
Anna Schullerová
Irena Vretenárová
Martin Talár
František Hamrák
Terézia Varšová
Eva Vojtášová
Ľubomíra Králová
Emília Krohláková
Gabriela Puháková
JUDr. Anna Krajňáková
Marta Lešková
Anna Ružbacká
Ing. Eva Sabolová
Eva Balážová
Ing. Dušan Krempaský
Ján Jozefčík
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SPOMIENKY

Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých 
a všetko, čo si rada mala. S tichou spomienkou ku hrobu cho-
díme, pri plameni sviečok na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť.
So smútkom v srdci sme si 22. 2. 2017 pripomenuli 5. vý-
ročie úmrtia, kedy nás navždy opustila naša drahá mamka, 
svokra, babka, krstná mama a teta Mária VILKOVSKÁ, rod. 
Maršaleková z Markušoviec. 5. 4. 2017 by oslávila svoje 68 
narodeniny. 
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. 
So žiaľom, ale s láskou v srdci, na ňu spomínajú synovia Jozef 
a Miroslav a dcéra Mária s rodinami.

Odišla a v srdci nám bolesť zanechala. Rýchlo, bez rozlúčky, 
to nik nečakal. Dotĺklo srdce, onemeli pery - zostal žiaľ.
So smútkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všet-
kým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 8. 3. 2017 pri-
šli rozlúčiť s našou milovanou mamičkou, babkou, svokrou, 
švagrinou a sestrou Viktóriou SERVATKOVOU.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary a modlitby.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme p. farárovi ICLic. Ľ. Vojtašákovi.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

S tichou spomienkou k vášmu hrobu cho-
díme a pri plamienku sviečky na vás spomí-
name. Aj keď nie ste medzi nami, v našich 
srdciach zostávate s nami.
25. 3. 2017 sme si pripomenuli nedožité 
66. narodeniny našej mamky a  babky  
Márie GARČÁROVEJ a 3. 4. 2017 uplynie

14 rokov, odkedy nás navždy opustil náš otec a  dedko 
Gabriel GARČÁR.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s  nami tichú  
spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Gabriela a  Anna a  syn Marián  
s rodinami. 

Odišiel tíško, nie je medzi nami, no v  našich srdciach žije 
spomienkami. Už len kytičku Ti môžeme na hrob dať, pri pla-
mienku sviečky tichú modlitbu odriekať a  s  úctou a  láskou 
spomínať.
31. 3. 2017 uplynulo 6. výročie, odkedy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko Ján ILKOVIČ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomína manželka Anastázia, dcéry Janka, 
Zdenka a syn Slavomír s rodinami a ostatná smútiaca rodina. 

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
2. 4. 2017 si pripomenieme 7. výročie úmrtia nášho milované-
ho otca Jána BAJTOŠA.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou synovia Dalibor, Ján a Oliver. 

Čas plynie, spomienky ostávajú.
2. apríla 2017 si pripomenieme 10. výročie, 
kedy nás navždy opustil náš otec, dedko, 
pradedko Tomáš KRÁĽ a 12. 5. 2017 uply-
nie 10 rokov, čo nás opustila naša mamka, 
babka, prababka Helena KRÁĽOVÁ.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a  láskou spomínajú syn Jaroslav s rodinou a dcéry 
Helena a Mária s rodinami, vnuci a pravnuci.

Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ 
spomienkami.
3. 4. 2017 uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustil môj man-
žel a náš otec Štefan GARČÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinou.

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú len spo-
mienky a v srdci žiaľ. Hoci si odišla bez slova a na rozlúčku 
nebol čas, spomienky na Teba zostanú navždy v nás.
4. 4. 2017 uplynú 4 roky, čo nás opustila moja milovaná man-
želka Viera ŠOLTÍSOVÁ. 
Veľmi nám chýbaš. 
S vďakou a láskou spomína manžel Miroslav, dcéry Viera,  
Daniela, Lenka s rodinami a syn Miroslav s rodinou.

Mama, to slovo je cennejšie ako hocijaké iné na svete. Keď 
Ťa už niet, rúti sa nám svet. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri Tebe každý deň.
8. 4. 2017 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustila naša 
drahá manželka, mamka, babka Mária HRUŠOVSKÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, dcéry Mária, Janka, 
synovia Jozef a Stanislav s rodinami.

Odišla tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spo-
mienkami.
8. 4. 2017 si so smútkom v srdci pripomíname 10. výročie, 
kedy nás opustila naša milovaná mamička, babka Helena 
VILKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomien-
ku. S úctou a láskou spomínajú syn Miroslav a dcéra Gabriela 
s rodinami a ostatná blízka rodina.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a  všetkých nás. 
Odišiel si navždy, hoc túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že 
musel si nás opustiť. Hoci si odišiel a nie si medzi nami, v na-
šich srdciach ostávaš s nami. Už len kytičku kvetov Ti môžeme 
na hrob dať a pri plamienku sviečky s úctou spomínať. 
7. 4. 2017 uplynú tri roky, odkedy nás opustil náš láskavý 
a starostlivý manžel, otec a dedko Štefan ONDERČIN.
S  láskou a  úctou spomínajú manželka, syn a  dcéra  
s rodinami.

Niet na svete väčšej bolesti ako keď matka svoje deti stratí. 
Vaše ústa už mi nepovedia to krásne slovo mama a mne po 
vás zostala v srdci veľká rana. Spite sladko, nie ste sami, váš 
otec vás tam chráni.
7. apríla 2017 si pripomíname smutné 1. výročie úmrtia 
Vlasty REPKOVEJ, rod. Schneiderovej. 
S láskou a úctou na ňu spomínajú manžel, mama, deti Mirka 
s rod., Dávid s priateľkou, vnuk Patrik, brat, krstné deti Peter 
a Lenka a ostatná smútiaca rodina.
24. novembra 2017 si tiež pripomíname 32. výročie úmrtia 
môjho syna Petra SCHNEIDERA, ktorý nás opustil vo veku 
18 rokov. 
Spomínajú na Teba mama, brat a ostatná smútiaca rodina. 

8. mája 2017 uplynie 6. výročie úmrtia môjho manžela  
Jozefa SCHNEIDERA.
S láskou a  úctou spomínajú manželka, syn, zať, vnúčatá  
Mirka, Dávid, Peťo, Lenka a pravnúčatá Patrik a Alexandra.

Očiam si odišiel, v srdciach a spomienkach si zostal...
11. 4. 2017 uplynie 5 rokov od úmrtia nášho milovaného syna, 
otca, brata, dedka a strýka JUDr. Tibora BRZIAKA.
Spomíname s láskou a úctou.
Ďakujeme za modlitbu a  spomienku tým, ktorí ho poznali 
a mali radi.
smútiaca rodina 

Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišiel 
si nám všetkým, ktorí Ťa radi mali. Odišiel si bez toho, aby nám 
Tvoje ústa zbohom dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí, 
vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť 
nedovolí.
11. 4. 2017 uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustil milova-
ný manžel, otec, dedko a pradedko Jozef GRIVALSKÝ.
S láskou a úctou spomínajú manželka Božena, syn Peter s ro-
dinou, syn Jozef s rodinou, syn Pavel s rodinou, syn Martin 
s rodinou, vnúčatá, pravnúčik a smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

26 APRÍL 2017

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Čas ubieha, zastaviť sa nedá a na nášho drahého zabudnúť 
sa nedá. Už len kytičku kvetov z lásky na hrob Ti môžeme dať, 
spokojný večný sen priať, modlitbu tichú odriekať a spomínať.
12. 4. 2017 uplynie 15 rokov, odkedy nás opustil náš drahý 
Dušan FRANKOVIČ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
manželka Katarína, synovia Dušan a Radoslav s rodinou

Tam niekde medzi hviezdami máme niekoho, na koho nikdy 
nezabudneme.
13. 4. 2017 uplynú 4 roky, čo nás opustil môj manžel, otec 
a starý otec Peter GANOVSKÝ.
S láskou spomínajú manželka Anna, dcéra Slavka a synovia 
Peter, Ivan, Michal s rodinami.

Sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy, na ktoré radi 
spomíname. Za všetky Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán 
Boh večnej milosti.
14. apríla 2017 si pripomenieme 1. výročie úmrtia Antona  
DOROCÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami. 
S úctou manželka Milka a smútiaca rodina. 

Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo 
pre Teba slnko hriať, ale tí, čo Ťa mali radi, nikdy neprestali na 
Teba spomínať.
15. 4. 2017 uplynú smutné 4 roky v našom živote, kedy nás 
navždy opustila naša drahá a milovaná mamka, babka Mária 
STOLIČNÁ. 
S láskou a úctou na Teba spomínajú syn a dcéry s rodinami.

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré 
sme mali tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak usilovne pra-
covali...
18. apríla 2017 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opus-
til môj drahý manžel, náš milovaný ocko, dedko, svokor  
a švagor Alfréd TAKÁČ.
Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami nezabudli a venovali 
mu tichú spomienku. 
S láskou, úctou a vďakou spomína manželka, dcéra a synovia 
s rodinami.

Nesmúťte, že som odišiel, len v srdciach večnú spomienku si 
na mňa zachovajte.
Čas plynie a 29. 4. 2017 si pripomenieme 20. výročie odcho-
du nášho milovaného manžela, otca a starého otca Františka 
KLEINA.
S láskou a  úctou spomínajú manželka Anna, dcéry Zlaťka, 
Evka, Vierka a Ajka s rodinami a ostatná rodina. 

Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.
19. apríla 2017 uplynie dlhý a  smutný rok bez Teba, drahý 
manžel, otec a dedko náš, Štefan JURAŠKO.
S láskou v srdci na Teba spomíname.
manželka Anna, dcéra Silvia a  synovia Martin, Branislav 
a Štefan s rodinami

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal... Zostanú spo-
mienky a v srdci veľký žiaľ.
23. 4. 2017 uplynú 4 roky, odkedy nás opustil môj manžel,  
náš otec a dedko Štefan VENCEL.
S láskou a úctou spomína rodina Vencelova.

Niektoré rany zasiahnu človeka tak hlboko, že sa nikdy neza-
hoja…
22. 4. 2017 si pripomenieme smutné 6. výročie, čo nám 
chýba naša milovaná manželka, maminka, babička Anna  
KORFANTOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Jozef a  deti Ivana,  
Tatiana a Erik s rodinami.
Veľmi nám chýbaš...
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
23. apríla 2017 uplynie 5 rokov od úmrtia 
nášho otca, dedka a  pradedka Ondreja  
ŠEFCA a 5. 9. 2017 si pripomenieme druhý 
rok, čo nás opustila naša mamka, babka 
a prababka Mária ŠEFCOVÁ.
S úctou a  vďakou spomínajú dcéry a  syn 
s rodinami. 

Čas ubieha a nevráti, čo vzal, nelieči všetky rany, len nás učí 
žiť bez milovaných.
23. 4. 2017 uplynie 1. výročie, keď nás navždy opustil môj 
drahý manžel, otec, starý otec, svokor, brat, švagor a známy 
p. Jaroslav FIBIŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S úctou, láskou a vďakou smútiaca rodina. 

Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo 
pre Teba slnko hriať, ale tí, ktorí Ťa mali radi, neprestanú na 
Teba spomínať.
25. 4. 2017 uplynie 5 rokov odvtedy, čo nás navždy opustil 
môj drahý manžel a otec Peter HADBAVNÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a  láskou spomína manželka Tatiana, dcéry Tatiana 
a Viktória a ostatná smútiaca rodina.

Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
27. 4. 2017 si pripomenieme 2. smutné výročie, kedy nás na-
vždy opustil môj milovaný manžel, náš drahý ocko a dedko 
František LUKAŠČÍK.
Tí, ktorí ste ho mali radi, venujte mu s nami modlitbu a tichú 
spomienku.
S úctou a láskou smútiaca rodina.

Aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach 
žijete s nami. 
27. 4. 2017 si pripomenieme 5. výročie úmr-
tia našej mamky Žofie DERFIŇÁKOVEJ.
Zároveň 13. 9. 2017 uplynie 18 rokov, od-
kedy nás navždy opustil náš otec Jozef 
DERFIŇÁK. 

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
smútiaca rodina

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať, navždy budeme, 
ocinko, na Teba spomínať.
18. 4. 2017 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj milovaný 
otecko Jozef DVORSKÝ.
Tak veľmi mi chýbaš.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a  úctou dcéra Simonka s  priateľom Miroslavom, 
manželka Alexandra, synovia Jozef, Maroš a  Milan  
s rodinami.

KLUB DÔCHODCOV  
KOMENSKÝ 
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční
6. 4. 2017 (štvrtok)
o 10.00 hod.
v Klube dôchodcov  
na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás.

Klub dôchodcov Lipa, Ul. J. Fabiniho č. 7, Spišská Nová Ves
3. 4. Účasť na podujatí ,,Veľká noc prichodzi” v koncertnej sieni Reduty o 17.00 h
5. 4. Turistická vychádzka na Dreveník spolu s MO JDS. Odchod z AS o 8.00 h

6. 4. 
Prezidentský zámoček v Tatranskej Javorine a kostolík v Tatranskej Javorine. 
Odchod o 9.00 h z parkoviska za bývalým DK. Poplatok 2 €. Autobusový zá-
jazd sponzoruje Ing. Pavol Bečarik. Prihlásiť sa do 3. 4. 2017.

7. 4. Vtipnejší vyhráva v klube o 14.00 h
24. - 28. 4. Výstava starožitností v klube

28. 4. Varenie a ochutnávka múčnych jedál
Od 10. 4. do 20. 4. 2017 bude klub zatvorený.



27Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
www.spisskanovaves.eu

4/2017

OZNAMY, INZERCIA

OZNÁMENIE O ZBERE OBJEMOVÉHO ODPADU
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, 
oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves 
termíny pre jarný zber objemných odpadov 
v  jednotlivých častiach mesta. Objemný odpad je 
komunálny odpad, ktorý svojím rozmerom nie 
je možné uložiť do štandardnej nádoby - napr. 
sanita, matrace, nábytok... (nepatria sem nebez-
pečné odpady).
Zber objemných odpadov sa bude realizovať 
nasledovne:
• pre bytové domy formou pristavenia veľkoka-

pacitných kontajnerov:
1. bytovka býv. VKaŠ (Nov. Huta) 4. 4.
2. Gaštanová ul. - býv. Overall 4. 4.
3. Lipová ul.   4. 4.
4. Kamenný obrázok 5. 4.
5. Agátová ul. 5. 4.
6. Komenského ul. / J. Wolkera 5. 4.
7. Z. Nejedlého / Tr. 1. mája 6. 4.
8. Štúrovo nábr. - parkovisko pri OD Prima   6. 4.
9. P. Jilemnického - garáže pri Fľúdri   6. 4.
10. Štúrovo nábrežie 11 - 13 6. 4.
11. Hutnícka ul. 18. 4.
12. Strojnícka ul. 18. 4.
13. E. M. Šoltésovej 18. 4.
14. Hurbanova ul. - pri kotolni 19. 4.
15. Za Hornádom - zadná strana obchodu 19. 4.
16. Medza - pred Panorámou 19. 4.
17. sídl. Východ - Fraňa Kráľa 20. 4.
18. Rázusova ul. 20. 4.
19. sídl. Východ, Slovenská 44, pri kotolni 20. 4.
20. Koceľova ul. 24. 4.
21. Filinského ul. - bytovka 24. 4.
Vyzývame občanov bývajúcich v  bytových do-
moch, aby nepotrebný objemný odpad umiestňo-
vali do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. 
Upozorňujeme, že kontajnery nie sú určené na 
ukladanie stavebného odpadu, zeminy, konárov 
z orezov stromov a krov, nebezpečného odpadu 
(akumulátory, „vyjazdený“ olej, žiarivky, televí-
zory, monitory...).
• pre rodinné domy formou kalendárového 

zberu - občania bývajúci v rodinných domoch 
v deň zberu objemného odpadu vo svojej lo-
kalite, vyložia objemný odpad pred svoj rodin-
ný dom tak, aby neohrozoval chodcov a do-
pravu. Zber začína o 12.00 h. Upozorňujeme, 
že pokiaľ nebude odpad pripravený k odvozu 
podľa horeuvedeného postupu alebo sa na 
stanovišti bude nachádzať iný odpad, bude 

odpad ponechaný na stanovišti a pôvodcovi 
odpadu môže byť uložená sankcia do výšky 
1 500 €.

Termíny zvozu pre jednotlivé lokality rodinných do-
mov:

• MsV č. 1 Novoveská Huta; MsV č. 2 Sídl. 
gen. Svobodu a  MsV č. 3 Ferčekovce  
10. 4. 2017

• MsV č. 6 staré mesto (juh) a MsV č. 7 staré 
mesto (východ) 11. 4. 2017

• MsV č. 8 staré mesto (sever) a  Msv č. 9  
Telep, Modrý vrch 12. 4. 2017

Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznika-
júci pri bežných udržiavacích prácach sú občania 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi a drobný-
mi stavebnými odpadmi na území mesta Spišská 
Nová Ves povinní odovzdať na Zbernom dvore 
drobných stavebných odpadov - areál Regio-
nálnej skládky odpadov Kúdelník II (ut – pi: 8.00 
- 16.00 * so: 8.00 - 12.00) a nebezpečný odpad na 
Zbernom dvore na Sadovej ulici (ut – pi: 8.00 - 
16.00 * so: 8.00 - 12.00). Tento odpad bude obča-
nom prevzatý po predložení občianskeho preukazu 
a  za podmienok určených v  horeuvedenom vše-
obecne záväznom nariadení.

ZBER ODPADU Z OREZOV KONÁROV A KROV
Konáre z  orezov stromov a  krov môžu občania 
odovzdať na Zbernom dvore na Sadovej ulici alebo 
v  rámci celomestského zberu, ktorý sa v  jednotli-
vých lokalitách bude realizovať v  nasledovných 
termínoch (zoznam ulíc pre jednotlivé MsV ako pri 
zbere objemného odpadu):
MsV č. 1; MsV č. 2 a MsV č. 3 5. a 26. 4. 
MsV č. 6 a MsV č. 7  6. a 27. 4. 
MsV č. 8 a Msv č. 9  7. a 28. 4. 
Žiadame občanov, ktorí sa chcú do uvedeného 
zberu zapojiť, aby v deň zberu pripravené konáre 
vyložili pred svoj rodinný dom tak, aby neohrozo-
vali chodcov a  dopravu. Zároveň žiadame obča-
nov, aby konáre mali maximálnu dĺžku 50 cm, boli 
uložené na kope a drobné konáre boli zviazané 
alebo uložené vo vreci. Zber začína ráno o 7.00 h. 
Upozorňujeme, že pokiaľ nebude odpad pripravený 
k odvozu podľa horeuvedeného postupu alebo sa 
na stanovišti bude nachádzať iný odpad, bude od-
pad ponechaný na stanovišti a pôvodcovi odpadu 
môže byť uložená sankcia do výšky 1 500 €.

odd. komunálneho servisu, MsÚ

MESTSKÁ POLÍCIA V SNV

Staršie nálezy nájdete na web stránke 
www.spisskanovaves.eu v sekcii mestská polícia 
v rubrike „Straty a nálezy“.

STRATY A NÁLEZY

 11. 3. 2017 o 16.50 h bol na útvare MsP odo-
vzdaný nález - 1 ks FAB kľúč s  príveskom 
OMV čip, nájdené na Kollárovej ul. 
PC: IC 336/2017

 4. 3. 2017 na útvare MsP bol odovzdaný ná-
lez, hodinky - zn. Geneva, ktoré boli nájdené  
na Ul. Ing. O. Kožucha pri MŠ (majú roztrhnutý 
remienok). 
PC: IC 299/2017

Mesto Spišská Nová Ves informuje občanov, ktorí 
bývajú v rodinných domoch v lokalitách Ferčekov-
ce a Kozí vrch o možnosti výmeny „starej“ hnedej 
BIO nádoby o objeme 140 l alebo 240 l (prideľované 
v období rokov 1993 - 2000) za novú BIO nádobu 
o objeme 240 l. O výmenu nádoby môžu občania 
požiadať formou vyplnenia žiadanky, ktorú odo-
vzdajú v podateľni Mestského úradu, Štefánikovo 
námestie 1, Spišská Nová Ves. Uzávierka žiadaniek 
je 15. apríla 2017. 
Výmenu nádob v  zmysle doručených žiadaniek 
pre uvedené lokality budeme realizovať 20. apríla 
v čase od 8.00 h. Zberové nádoby budú v jednot-

livých rodinných domoch vymieňané priebežne. 
Upozorňujeme občanov, že pridelenie novej zbero-
vej nádoby je viazané na odovzdanie starej. Nádoba 
musí byť zbavená odpadu a opláchnutá vodou. Pri 
preberaní nádoby je potrebné preukázať sa platným 
OP. Pri nesplnení týchto podmienok výmenu nádo-
by Mesto Spišská Nová Ves nezrealizuje. 
Občania, ktorí nebudú v uvedenom čase zastihnutí, 
si môžu zberovú nádobu vymeniť v areáli Regionál-
neho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľ-
ných odpadov, Kúdelník 2, Spišská Nová Ves - kaž-
dý pracovný pondelok v čase od 8.00 do 13.00 h.

odd. komunálneho servisu, MsÚ

Lokalita: Ferčekovce a Kozí vrch

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

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

Tel. kontakt: .......................................................................................................................................................

OZNÁMENIE O VÝMENE BIO NÁDOB

ŽIADANKA - VÝMENA NÁDOBY NA BIO - ODPAD

Stredná odborná škola ekonomická,
Stojan 1, Spišská Nová Ves

ponúka
účtovnícke rekvalifikačné kurzy akreditované 
MŠVVaŠ SR. Kurzy vedú vysoko kvalifikovaní 
lektori, ktorí sú zaradení do akreditovaného 
vzdelávania:
• Podvojné účtovníctvo - 130 h
• Jednoduché účtovníctvo - 50 h
• Mzdové účtovníctvo a personalistika - 60 h
Vzdelávanie je ukončené záverečnou skúškou.
Pre koho je kurz určený:
• pre začiatočníkov, ktorí nemajú s účtovníctvom 

alebo mzdovou agendou žiadne skúsenosti 
a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu,

• pre absolventov stredných a vysokých škôl, 
podnikateľov, manažérov, nezamestnaných, 
ktorí si chcú svoje odborné vedomosti po-
trebné pre vedenie účtovníctva alebo mzdovej 
agendy rozšíriť alebo utvrdiť.

Svoj záujem nám môžeš oznámiť prostredníc-
tvom kontaktného formulára na príslušnom 
úrade, zaslaním e-mailu na adresu oasnvsk@
gmail.com, na školskej FB stránke - www.face-
book.com/sosesnv, na stránke školy sosesnv.
edupage.sk alebo priamo na tel. čísle  
053/442 17 57.

www.podiatercentrum.sk 

ĎAKUJEME ZA PREJAVENÚ DÔVERU V ROKU 2016!

PODOPRINT
diagnostika

UNIT
pedikúra – ošetrenie

ZABUDNITE NA KLASICKÚ PEDIKÚRU,
MY PRE VÁS ROBÍME VIAC !!!

Zimná 50  (medzi Slovenskou sporiteľnou a Dominom)
052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 0902 891 534

šponovanie
zarastených
nechtov

výroba

vložiek
ortopedických

AKO PRVÍ A JEDINÍ NA SLOVENSKU PRINÁŠAME
REVOLUČNÚ METÓDU OŠETRENIA CHODIDIEL

S POMOCOU PROFESIONÁLNYCH
PODOLOGICKÝCH PRÍSTROJOV ...
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gymjavorka.sk 
tel.: 0948 612 5526

POZVÁNKY, INZERCIA

UMELECKÁ
A MÓDNA
AGENTÚRA 2017

NEVEREJNÝ VÝBER + KASTING MODELIEK A HOSTESIEK AGENTÚRY ŠTÝL

NETRADIČNO TRADIČNÁ SúťAžNÁ SHOW jE uRČENÁ pRE DIEvČATÁ vO vEku OD 17 ROkOv, kTORé mAjú 
zÁklADNé pREDpOklADy NA kvAlITNé umIESTNENIEv TEjTO SúťAžI. ucHÁDzAČky NEcH SI pRINESú lODIČky  

A plAvky. vybRANé SúťAžIAcE buDú SúťAžIť O HODNOTNé cENy NA vEľkEj SHOW 16. 6. 2017  
v SpIšSkOm DIvADlE A mAjú mOžNOSť uplATNIť SA AkO mODElky A HOSTESky v AgENTúRE šTýl.

27. 4. 2017 (štvrtok) od 1500 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR
28. 4. 2017 (piatok) od 1500 hod. | SP. NOVÁ VES | HOTEL METROPOL

NEMUSÍŠ BYŤ NAJKRAJŠIA 
MÔŽEŠ BYŤ NAJLEPŠIA

kastingkasting
21. ROČNÍK SÚŤAŽE

HLAVNÁ CENA:ZÁJaZD - EXOtiCkÁ DOVOLEnka

viac info: 0903 904 645 | www.agenturastyl.sk   

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

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

pre vašu dobrú úrodu

Záhradkárske potreby
Zimná 90 (oproti Redute), SNV

Tel.: 053/441 03 92

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

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

Radi vás privítame vo väčších priestoroch 
s rozšírenou ponukou. 

Naši pracovníci vám ochotne  
a odborne poradia a navrhnú vhodné riešenie.  
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Letná

Letná
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Moravská

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

❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃

od 8.00 do 15.00 hod na starom trhovisku oproti OC Sintra
Tel.: +421 910 149 926, e-mail: spisskaburza@szm.sk

Spišská burza starožitností a kuriozít 2017
Soboty / 29. 4. * 28. 5. * 24. 6. * 22. 7.* 27. 8.

Pozývame vás na

Gymnázium Javorová
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 PREDÁM / PRENAJMEM
 Dám do dlhodobého prenájmu 1-izb. byt na sídl. 

Tarča. T.: 0905 150 060.
 Predám 2-izb. byt (56 m2) zachovalý, v pôvodnom 

stave v  centre mesta, Gorazdova ul., 3. posch., 
bez výťahu a balkóna - cena dohodou a potom kú-
pim 2-izb. byt v SNV do 1. posch., vyššie len v príp. 
výťahu. Cena dohodou, len v dobrom stave, aj iná 
lokalita. T.: 0944 174 430.

 Predám 3-izb. byt bez balkóna v  pôvod-
nom stave, 4. posch., sídl. Mier. Cena dohodou.  
T.: 0918 403 181 - RK nevolať.

 Predám 3-izb. byt bez balkóna po rekon-
štrukcii, 7. posch., sídl. Mier. Cena dohodou.  
T.: 0910 825 234 - RK nevolať. 

 Dám do prenájmu 3-izb. byt, 60 m2 s  loggiou  
na sídl. Za Hornádom. Voľný od 1. 5. 2017. 
T.: 0903 053 510. 

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

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

 Prenajmem záhradku na Modrom vrchu - slneč-
ná, južná strana. K  dispozícii záhradná chatka, 
ovocné stromy, plocha na pestovanie zeleniny.  
T.: 053/446 25 20 - volať po 17.00 h, 0908 068 363. 

 Predám zariadený rodinný dom pri vodnej nádr-
ži Teplý Vrch - obec Budikovany. Cena 65 000 €.  
T.: 0907 420 561.

 Predáme záhradu so záhradnou chatkou v lokali-
te Červený jarok. T.: 0903 261 962.

 Predám rodinný dom stavaný pre dve rodiny - 
má 2 samostatné 3-izb. byty. Rozloha jedného bytu 
je 105 m2. K domu patria 2 garáže. Nachádza sa 
v dobrej lokalite SNV - časť Ferčekovce. Znížená 
cena - 139 000 €. T.: 0903 449 565.

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

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

 Predám veľké množstvo detského oblečenia 
(chlapec), veľ. 140 - 158. Bundy zimné a jesenné, 
otepľovačky, čiapky, mikiny, tričká, košele, nohavi-
ce, botasky. T.: 0949 088 918.

 Predám automatickú práčku LG - 1 200 ot., plne-
ná spredu, ale úzka, 6 kg prádla, veľmi málo pou-
žívaná, ako nová. Pôvodná cena 449 €, predám za 
190 €, príp. dohoda. T.: 0949 795 939.

 HĽADÁM / PRÁCA 
 Hľadáme 1-izb. byt v SNV alebo v Smižanoch. 

Balkón nie je podmienka. T.: 0918 805 625.
 Opatrujem detičky u mňa doma - hodinové ale-

bo celodenné stráženie. Som mamička na MD.  
T.: 0909 102 037.

 Hľadáme pozemok na stavbu RD v SNV alebo 
okolí do 10 km. Nie svahovitý. T.: 0918 805 625.

 CFM Slovakia, s. r. o., Radlinského 17, Spišská 
Nová Ves prijme do trvalého pracovného pome-
ru vyučeného elektrikára s platným osvedčením 
- vyhl. 508/2009 - § 22. Kontakt: 053/418 88 85.

 RÔZNE
 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je 

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

 Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE: 
www.rekonstrukcie.eu * fb.rekonstrukcie.eu * 
T.: 0917 562 510.

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

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

 OPRAVA ELEKTR. RUČNÉHO NÁRADIA reno-
movaných značiek BOSCH - HILTI - DEWALT - 
NAREX - MAKITA, a i. / PREDAJŇA - NÁRADIE 
EXTRA, Fabiniho 10, SNV (pri žel. stanici - bu-
dova RESA).

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

 NOVAVES, s. r. o. STAVBY A REKONŠTRUK-
CIE * kúpeľne, byty, domy... * ploty, chodníky, 
parkoviská. Naše referencie na www.nova-ves.
sk. T: 0948 681 133, e-mail: info@nova-ves.sk

 Doučím vás ANGLICKÝ JAZYK, mám naj-
vyššie vzdelanie - angl. certifikáty v  leveloch 
B2, C1 a C2 získané počas 9-roč. pobytu v UK.  
T.: 0944 684 333.

 ÚRADNÉ AJ NEÚRADNÉ PREKLADY z/do 
anglického, nemeckého, talianskeho, poľského 
a španielskeho jazyka. Expresné preklady na 
počkanie bez príplatkov. Midioma, s. r. o., SNV.  
T.: 0903 946 003, jarmilacompelova@hotmail.com 
* info@prekladysnv.eu * www.prekladysnv.eu

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

 POSTREKY ovocných stromov, krovín a rast-
lín, hubenie hlodavcov a obtiažneho hmyzu po-
núka: KLEIN, DDD - asanačná služba, Pribinova 
93, Smižany. T.: 0905 596 925, 0908 134 296.

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

 ZÁMOČNÍCKA VÝROBA Juraj Jančík. Vyrá-
bam vonkajšie okenné a balkónové sušiaky na 
prádlo * striešky z lexanu * brány oplotenia * zá-
bradlia a montáž. T.: 0917 230 648.

 Už nám končí pani zima, jar sa nám pripomí-
na. Veľká noc tu bude hneď. Čistíme sedačky, 
koberce, postele aj stoličky, šetríme dámam ru-
čičky. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS. 
T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891. 

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

 HOBBY KREATIV, Zimná 65, SNV pozýva na 
TVORIVÉ DIELNE so zač. o 16.00 h: * 6. 4. - slie-
počka z textilu * 20. 4. - decoupage a krakel + 
štruktur. pasta * 26. 4. - aquarel pre začiatoč-
níkov. Detské dielne 22. 4. od 10.00 do 12.00 h 
- 1,50 €/dieťa. Potrebné sa vopred prihlásiť. Info 
a prihlášky: v predajni, tel.: 0918 994 867, www.
hobby-kreativ.sk

 Nestíhate si napiecť na blížiace sa sviatky 
jari? My to urobíme za vás. Stačí zavolať a ob-
jednať. CUKRÁREŇ SOPHIA. T.: 0905 351 180.

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

NOVOOTVORENÉ
BISTRO & CAFE
Zimná 54, SNV,
vedľa Mladosti

raňajky   káva
jedlá dňa   koláče
chlebíčky z domáceho
chleba

• krytina s posypom v páse 10 m2/33 € 
• pletivá + príslušenstvo - široký sortiment
• plastové okná - priamo k odberu i na 

objednávku

BAZÁR STAVEBNÍN

NAJKA

za najlepšie ceny ✓

Odborárov 30
Sp. Nová Ves

053/442 82 09, 0903 638 459
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3. ročník súťaže o najlepší  
Zemplínsky koláč (veľkonočná paska)
Čakajú Vás prezentácie veľkonočného pečiva,  
ochutnávky a hlasovanie v súťaži.

Pečieme na  
Veľkú noc

5. apríl 
(streda)

od 12:00

Hlavný partner

APRÍL
7. - 9.
2017pozývamé Vás

na

   Spotreba 3,8 – 6,8 l/100 km, emisie CO 2 98 – 157 g/km.

UŽITE SI PRIESTOR, 
KTORÝ SI ZASLÚŽITE

OD 9 990 €

 7 " D OT Y KO V Ý D I S P L E J S C Ú VA CO U KA M E R O U 
 PRIESTOR NA ZADNÝCH SEDADLÁCH
 AŽ 506 L PRE BATOŽINU

NOVÝ CITROËN 
C-ELYSÉE
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Pozývame Vás na predvádzacie jazdy !
Váš Citroën - Brantner Nova s.r.o., Sadová 11, Spišská Nová Ves, 

tel.č.: 053/4463033, citroennova@stonline.sk



NOVÁ ŠKODA KODIAQ DOSTUPNÁ S�VOLITEĽNÝM TRETÍM RADOM SEDADIEL
Vezmite na�výlet tých, ktorých máte najradšej a�zažite niečo nové. Pripojte sa k�prírode a�užite si 
mimoriadne pohodlie nového modelu ŠKODA KODIAQ. Vďaka variabilnému interiéru so�siedmimi 
miestami na�sedenie sa môže na�spoločný výlet vydať každá veľká rodina. Pohon 4x4 a�adaptívny 
podvozok sa postarajú o�pohodlie aj na�nerovnom teréne. Ambientné interiérové osvetlenie 
a�panoramatická presklená strecha vám poskytne nový pohľad na�svet.

PRIPOJTE SA 
      K�TOMU, ČO JE 
SKUTOČNE DÔLEŽITÉ

Kombinovaná spotreba a�emisie CO2 automobilu KODIAQ: 5,0 – 7,4 l/100 km, 131 – 170 g/km. Ilustračné foto.o.

SIMPLY CLEVER

skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
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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


