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MESTO OTVÁRA BRÁNY NEMECKÉMU INVESTOROVI
Mühlbauer Technologies, s. r. o., pripravuje otvore-
nie nového výrobného závodu v Spišskej Novej Vsi. 
Navyše ponúka prácu aj v Nitre a v Nemecku.

Technologická firma má svoju tradíciu, ktorá je cha-
rakterizovaná priekopníckymi úspechmi v  oblasti 
strojárstva a konštrukcie už viac ako 35 rokov. Dnes 
je popredným systémovým partnerom pre kom-
pletný prenos technológií a  know-how na výrobu 
elektronických dokladov s  približne 3 000 zamest-
nancami a špičkovými technologickými centrami na 
všetkých kontinentoch dôležitých pre Mühlbauer, 
ako aj pre medzinárodnú predajnú a servisnú sieť.

Nemecký koncern otvorí začiatkom budúceho roka 
v  Spišskej Novej Vsi vlastnú výrobnú prevádzku 
(dovtedy bude v  našom meste pôsobiť v  prena-
jatých priestoroch). V  priemyselnej zóne Podska-
la vznikne závod pre približne 150 zamestnancov, 
spoločnosť už teraz hľadá pracovníkov na vybrané 
pozície.

„S touto nemeckou firmou sme už dlhšie v jednaní 
o  možnostiach rozšírenia výroby do nášho mesta. 
Spišská Nová Ves vychádza všetkým investorom, 
v  rámci svojich možností, v  ústrety a  zámery kon-
cernu Mühlbauer v  našom meste víta. pracovníci 
v nitre majú nadštandardné platy.“ uviedol primá-
tor mesta Ján Volný.

Mühlbauer Technologies, s. r. o., hľadá:
operátorov CNC strojov; nastavovačov CNC strojov 
(frézar, sústružník); skladníkov.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka obča-

nom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestna-
nie možnosť REKVALIFIKÁCIE na:
• Operátor CNC,
• Frézar CNC,
• Sústružník CNC. red

PROTIPOVOdňOVÉ 
VOzíKY Už AJ 
V KOšICKOM KRAJI
Projekt odovzdávania protipovodňových vozíkov pre mestá 
a obce pokračoval aj v tomto roku. Ministerku vnútra Denisu 
Sakovú v Spišskej Novej Vsi 7. júna 2018 popoludní privítal 
primátor mesta Ján Volný, následne ministerka s  vedením 
HaZZ odovzdala do rúk desiatok zástupcov obcí Košického 
kraja kľúče od vozíkov, ktoré pomôžu zachraňovať ľudské ži-
voty a  materiálne hodnoty. Prívesný vozík obsahuje kalové 
čerpadlo, plávajúce čerpadlo, ponorné čerpadlo, elektrický 
agregát s  príslušenstvom, protipovodňovú bariéru a  ďalšie 
náradie.

red

750. VýROČIE  
žIACKYMI OČAMI
Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie školstva, zorganizovalo k 750. výročiu prvej písomnej 
zmienky o meste Spišská Nová Ves výtvarnú a literárnu súťaž, do ktorej sa zapojili žiaci 
základných škôl mesta. 16. mája v obradnej sieni radnice oceneným žiakom odovzdal ceny 
primátor Ján Volný s predsedom školskej komisie Jozefom Kačengom a členmi komisií, 
ktorí hodnotili žiacke práce.

Výtvarné práce hodnotili Emil Labaj, riaditeľ MKC a Anna Timková, pracovníčka Galé-
rie umelcov Spiša. Literárnymi prácami sa zaoberali Jozef Lapšanský, riaditeľ Spišskej 
knižnice a Ján Petrík, básnik,  vydavateľ a  člen mnohých celoslovenských literárnych 
súťaží. Gestorom oboch súťaží bol pracovník odd. školstva Štefan Šimko. Žiaci vytvorili 
hodnotné dielka, ktoré sú súčasťou výstavy vo foyer radnice.
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PREMENY NÁMESTIA
Múzeum Spiša pripravilo pre svojich návštevníkov výnimočnú výstavu pri príležitosti 750. výročia mesta. 
Slávnostné otvorenie sa konalo 16. mája v  jeho výstavných priestoroch, kde sa prítomným prihovorila 
riaditeľka múzea zuzana Krempaská a primátor mesta Ján Volný, ktorý prevzal nad výstavou záštitu. 
Nasledovali Dvorné dialógy 54, počas ktorých bol predstavený stavebný vývoj námestia, s dôrazom na 
obdobie rokov 1775 – 1918.
„Ambíciou jej tvorcov bolo obohatiť poznanie o  formovaní nášho unikátneho námestia, ktoré svojimi 
rozmermi nemá v stredoeurópskom priestore obdobu,“ vraví autor výstavy Miroslav števík. Zozbierať 
všetok materiál, ktorý pochádza zo slovenských aj maďarských inštitúcií trvalo dlhší čas, no intenzív-
nejšia príprava sa začala 
začiatkom tohto roku.
Výstava pozostáva z  máp, 
plánov, fotografií či po-
hľadníc, ktoré sú chrono-
logicky usporiadané tak, 
aby návštevníkovi priblížila 
postupný vývoj premien 
námestia. Všetky ilustrácie 
sú prezentované v  rovna-
kej veľkosti, aby pôsobili 
uceleným dojmom. Podľa 
slov Petra Endela sa výsta-
va o  premenách námestia 
radí k  najpozoruhodnejším 
za posledné roky. Výstava 
potrvá do konca októbra.

andrea Franková

RAdNICU PREMENIlI NA 
TRANSFúzNE STREdISKO
Svetový deň darcov krvi si pripomenulo celé Slovensko odbermi krvi v  jednotlivých mestách. Bokom 
neostala ani Spišská Nová Ves, na tunajšej radnici premenili 14. júna obradnú sieň na mobilné odberné 
miesto. Od 8. do 11. hodiny 
prichádzali dobrovoľní darco-
via, ktorým prezentovala svo-
ju činnosť aj Spišská katolíc-
ka charita. Napriek nepriazni 
počasia v tento deň darovala 
krv tridsiatka Spišiakov, ktorí 
tak pomohli zachrániť životy 
a  zdravie mnohým ľuďom, 
ktorí ju potrebujú. Na Slo-
vensku daruje krv 304 018 
ľudí, pravidelných darcov je 
112 592. (Zdroj: www.nczi.sk, 
štatistika za rok 2015).

(red)
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y Košická štátna filharmónia zavítala vo štvrtok 

10. 5. aj do nášho mesta. Pod taktovkou známeho 
dirigenta Leoša Svárovského hudobníci so sólist-
kou Ayako Yonetani odohrali Pražskú symfóniu 
od Mozarta a Čajkovského husľový koncert D-dur 
v koncertnej sieni Reduty.

Svetový deň zdravotných sestier sa oslavoval aj 
u nás. Spišskonovoveská nemocnica pripravila pre 
všetky sestry a zamestnankyne prekvapenie v po-
dobe líčenia a  poradenstva starostlivosti o  pleť. 
Profesionálne kozmetičky a vizážistky sa venovali 
ženám počas celého dňa.

Krajský súd v  Košiciach sa 18.  5.  2018 zaoberal 
kauzou obchodovania s  anabolickými steroidmi. 
Obvineniu zo zločinu neoprávneného zaobchádza-
nia s látkami s anabolickým alebo iným hormonál-
nym účinkom v nej čelí Ján J. od februára stíhaný 
vo väzbe. Minulý mesiac podal žiadosť o prepus-
tenie na slobodu. Okresný súd ju zamietol, a keďže 
obvinený podal sťažnosť, musel o nej napokon roz-
hodnúť krajský súd. Senát zrušil uznesenie okres-
ného súdu a Jána J. prepustil z väzby na slobodu.

Zaujímavé prekvapenie počas maturít si pripravila 
študentka Gymnázia na Javorovej ulici. Pred skú-
šajúcich sa dostavila v kroji - dedičstve po prabab-
ke, ktorá ho ručne vyrábala a vyšívala. Svoj obdiv 
neskrývali ani skúšajúci, ani riaditeľka gymnázia 
Ingeborg Skalská: „Je to po prvýkrát na našej škole 
a boli sme veľmi milo prekvapení, keď vošla do ško-
ly. Je to fantastická výnimka a veľmi si to cením, že 
mladí ľudia aj v dnešnej dobe majú blízko k folklóru 
a tradíciám.“

Pri kurióznom prípade zasahovali záchranári 
v Spišskej Novej Vsi vo štvrtok 24. 5. Okolo obeda 
boli privolaní do bytu, v ktorom sa starší muž pri-
otrávil splodinami horenia. Na panvici mu zhorela 
klobása. Muž nereagoval na zvonenie susedov, tí 
preto zavolali na pomoc hasičov a  záchranárov. 
Pacient bol pri vedomí a po ošetrení bol prevezený 
do nemocnice.

V predposledný májový štvrtok predviedli záchra-
nári ukážky činnosti Horskej záchrannej služby pre 
deti s telesným postihnutím a deti s ťažkým zdravot-
ným postihnutím zo Spišskej Novej Vsi. S pomocou 
záchranárov absolvovali aj výstup na Tomášovský 
výhľad.

Počas víkendu 26. a 27. mája sa konala súťaž Spiš-
ský hasičský deň. 10. ročníka súťaže sa zúčast-
nili 3 družstvá z Česka, naše domáce družstvo zo 
ZŠ na Hutníckej ul. a jedno družstvo z Maďarska. 
Išlo o prípravu na okresné, krajské a celoslovenské 
kolo dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Spišskonovoveská ZOO spolu s  CVČ pripravi-
la k MDD program pre deti s  rôznymi súťažami 
a  atrakciami. Prehliadku ZOO spestrila deťom 
možnosť skákania na loptách, trampolínach či jed-
noduché súťaže, pri ktorých boli všetky deti obda-
rované sladkosťami a drobnými darčekmi.

Výklady mesta boli na 2 týždne doplnené o 24 ta-
biel absolventov stredných škôl Spišskej Novej Vsi. 
Od 24. do 31. mája prebiehalo dokonca hlasovanie 
o  najlepšie maturitné tablo na portáli Spišská24. 
Víťazná trojica podľa hlasov čitateľov: 1. miesto: 
Gymnázium - Školská - 4.  C (21,8  %); 2.  miesto: 
SOŠ drevárska - 4. A (13,5 %); 3. miesto: Gymná-
zium - Školská - 4. D (12,9 %).

dEň REGIONÁlNYCH 
TRAdíCIí A KUlTúRY
Viete, čo je to šafolka? A lajblik? Odpovede na tie-
to a  mnohé ďalšie otázky dostali žiaci zo ZŠ na 
Lipovej ulici počas projektového dňa, ktorý bol 
tematicky zameraný na tradície, zvyky a  kultúru 
regiónu Spiš. Tie sa im snažili priblížiť pozvaní 
hostia, ktorí sa danej problematike venujú pro-
fesionálne. Žiaci mali možnosť vyskúšať si kroje 
nášho regiónu určené na rôzne príležitosti, ktoré 
sú súčasťou depozitára Národopisného múzea 
v  Smižanoch. Vďaka rozprávaniu riaditeľky ZUŠ 
v Smižanoch, p. Maniakovej, sa vrátili o niekoľko 
desaťročí späť, na spišskú dedinu a dozvedeli sa 
o zvykoch počas roka. Spolu so speváckou skupi-
nou Šafolka sa naučili spievať ľudové piesne po-
chádzajúce zo spišských obcí. Vďaka rýchlokurzu 
tanca pod vedením p.  Hrubiznovej žiaci zvládli 

základné kroky – jednokročku, dvojkročku i valaš-
ský preskok. To, ako sa menila tvár nášho mesta 
v  priebehu storočí všetkým prítomným priblížila 
prostredníctvom zachovaných fotografií i pútavým 
rozprávaním p. Rosová. Rovnako zaujímavá bola 
aj prednáška o histórii farbenia látky - modrotlače, 
ktorá má na Spiši bohatú históriu. Žiaci sa stali na 
chvíľu i  návrhármi vzorov, ktoré si následne od-
skúšali odtláčaním na látku. Pohľad do minulosti 
je najlepším sprievodcom do budúcnosti, a preto 
je dôležité, aby žiaci nezabúdali na svoje korene 
a  zároveň uchovávali zvyky a  tradície pre budú-
ce generácie. Aj takéto zážitkové učenie prispelo 
k tomu, aby si každý z Lipáčikov uvedomil, odkiaľ 
pochádza a bol na to hrdý.

mgr. v. Krišandová
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yV  prvý júnový víkend sa v  Smižanoch konali už 
27.  folklórne slávnosti. Predstavilo sa na nich 
9 folklórnych súborov. Tohtoročným hosťom podu-
jatia bol súbor Urpín z  Banskej Bystrice. Medzi 
účastníkmi boli súbory zo Zemplína, Šafolka, Smi-
žančanka, Oriešok a sólisti N. Maniaková a J. Han-
zely. Sprievodným podujatím folklórnych slávností 
bol 13. ročník ľudových remesiel.

Gymnazisti zo Školskej ulice sa zúčastnili akcie deň 
pre moju školu a pre moje mesto. Do brigády na 
skrášlenie nielen areálu školy, sídlisk mesta či telo-
výchovných zariadení sa zapojilo asi 450 študentov. 
Tohto projektu sa zúčastňujú pravidelne už 13. rok.

V  Multifunkčnom energeticko-baníckom centre sa 
uskutočnilo krajské kolo celoštátnej fotografickej 
súťaže názvom AMFO 2018. Tvorcovia fotografií 
súťažili v troch kategóriách. „V čiernobielej fotografii, 
vo farebnej fotografii a v kategórii multimediálnej pre-
zentácie. Hlavnou myšlienkou súťaže je vyhľadávanie 
talentovaných tvorcov a zároveň vytváranie priestoru 
na rozvoj umeleckej činnosti,“ uviedla Miriama Buko-
vinská, odborná pracovníčka Spišského osvetového 
strediska v Spišskej Novej Vsi. Na výstavu v Multi-
funkčnom centre a  zároveň postup do celosloven-
ského kola porota odporučila 101 fotografií od 69 au-
torov. Výstava bude sprístupnená do 15. júla 2018. 
Najlepšie diela poputujú do celoslovenského kola, 
ktoré prebehne v nitrianskej budove Galéria Mlyny.

31. mája sa narodil výtvarný pedagóg, maliar a gra-
fik Ján Juraj lumnitzer (31. 5. 1783 Spišská Nová 
Ves – 22. 1. 1864 Brno). Študoval teológiu v Debre-
cíne a v Lipsku. Výtvarné umenie absolvoval v Dráž-
ďanoch. Od roku 1809 bol učiteľom kreslenia a mate-
matiky Evanjelického lýcea v Kežmarku, od roku 1815 
učil na evanjelickom gymnáziu v Českom Těšíne, ne-
skôr bol farárom a seniorom v Brne, superintenden-
tom Moravy a Sliezska, farárom v Českom Těšíne. 
V  Kežmarku namaľoval množstvo portrétov tamoj-
ších rodín. Venoval sa prevažne krajinomaľbe, podo-
bizniam historických osobností a zvieracím žánrom, 
v krajinomaľbe bol prívržencom vedutového názoru.

Miroslav Blišťan je najdlhšie úradujúcim staros-
tom na Slovensku. Túto funkciu vykonáva v Rud-
ňanoch neuveriteľných 28 rokov.

V  prvých júnových dňoch naše mesto hostilo in-
štrumentálne kvarteto Sambaqui z partnerského 
mesta Joinvillle v  Brazílii. Hostia svoj hudobný 
pozdrav v  charakteristickom štýle „choro“ pred-
stavili na workshope pre učiteľov a žiakov na zá-
kladnej umeleckej škole a na večernom koncerte 
v Galérii umelcov Spiša.

Od nektára po medovník je názov výstavy, kto-
rá sa venuje medovnikárstvu a  včelárstvu. Verni-
sáž výstavy, ktorá je inštalovaná v Národopisnom 
múzeu v Smižanoch, viedol včelár M. Biroščák po 
odbornej a historickej stránke. Prítomní na výstave 
boli i  členovia rodiny Lindtnerových, potomkovia 
medovnikárov pochádzajúcich zo  Spišskej Novej 
Vsi. Výstava bude inštalovaná do konca októbra.

Dve pódia a stovky škôlkarov i školákov. Množstvo 
detí sa stretlo vo štvrtok 7. 6. priamo v centre náš-
ho mesta, aby oslávili svoj deň. Podujatie Mesto 
plné detí je v Spišskej pravidelnou akciou veno-
vanou práve najmladším obyvateľom. Na hlavnom 
pódiu pred Redutou sa vystriedalo od deviatej 
rána viacero vystupujúcich. Deti zabavili klauni, 
kúzelník, tanečníci aj bábkové divadlo. Po celom 
námestí si mohli zašportovať, zasúťažiť, spoznať 
veľa zaujímavostí a zabaviť sa na rôznych nafuko-
vacích atrakciách. Plno bolo aj na druhom pódiu – 
pred evanjelickým kostolom  – kde sa predstavili 
tanečníci. Na deti čakali tvorivé dielne, súťaže, 
interaktívne hry aj oddychová zóna. Celkovú atmo-
sféru oslavy dotvárali choduliari či rôzne rozpráv-
kové postavičky, ktoré sa dali stretnúť po celom 
námestí. Deň vyvrcholil večerným koncertom pre 
mladých v podaní Majka Spirita.

dENzz INdUSTRY 
REPREzENTOVAlA 
V CHORVÁTSKU
Primátor mesta prijal naše tanečné talenty, ktoré 
nás reprezentovali na svetovom podujatí. Spišsko-
novoveská tanečná skupina Denzz Industry pôso-
biaca v Centre voľného času Adam sa zúčastnila 
na majstrovstvách sveta súkromnej organizácie 
Dance star. V  chorvátskom  Poreči súťažili naše 
talenty 23. - 27. mája 2018. Na svetovom finále sa 
zúčastnilo 37 krajín z celého sveta a viac ako 7 000 
súťažiacich. Tanečníci z  Denzz Industry súťažili 
v kategórii Hip Hop formácie dospelých a obsadili 
11. miesto.

BdSKREw VYCHOVÁVA  
MAJSTROV SlOVENSKA
Tanečná skupina BDSKrew už jedenásty rok 
úspešne reprezentuje Spišskú Novú Ves. Zo súťaží 
po celom Slovensku si prinášajú rôzne ocenenia 
a  inak tomu nebolo ani tento rok. Mesto repre-
zentovalo 50 tanečníkov aj na Majstrovstvách 
Slovenska v  hip‑hope The Next Step 2018, 
ktoré zorganizovala Slovenská tanečná organi-
zácia disciplín IDO a  Slovenský zväz tanečného 
športu zastrešujúci všetky veľké a kvalitné súťaže 
na Slovensku 18.  – 19. mája v Košiciach. Všetci 
tanečníci sa v svojich kategóriách pretancova-
li až do finále a v konkurencii 1 500 tanečníkov 
z celého Slovenska sa stali viacnásobnými maj-
strami a vicemajstrami Slovenska. Prvé miesto 
v hlavnej vekovej kategórii (HVK) - sólo chlapci si 
vybojoval Viktor Kuzl, na treťom mieste v HVK - 
sólo dievčatá sa umiestnila Nataša Kucírková. 
V kategórii skupina získali druhé miesto a stali sa 
tak vicemajstrami Slovenska. Okrem ocenení si 
tanečníci odniesli aj nominácie na Majstrovstvá 
sveta a  Európy, kde zároveň dostal šéf tanečnej 
školy Martin Kapi Kapusta pozvanie do elitnej me-
dzinárodnej poroty.

Pre BDSkrew boli majstrovstvá Slovenska len vyvr-
cholením mimoriadne úspešného tanečného roka, 
počas ktorého tanečníci zbierali jedno úspešné 

ocenenie za druhým, či už viacnásobnými víťaz-
stvami na súťažiach IDO alebo medzinárodných 
tanečných battloch ako Slovak gold alebo iné.

V  súčasnosti má BDSKrew približne sto členov, 
pričom najmladší z  nich má len štyri roky a  naj-
starší je vo vekovej kategórii nad 50. Neobyčajnou 
vekovou kategóriou HVK2 sú aj ženy nad 31 rokov. 
Skupina sa venuje tancu v  rôznych štýloch, ako 
je street dance, hip-hop, house, funky, breakdan-
ce. 24. júna sa v KD Mier rozlúčili so sezónou, so 
svojou záverečnou tanečnou show PERETE, kde 
predvedli všetky súťažné aj nesúťažné choreogra-
fie. Súčasťou večera bolo aj odovzdávanie plakiet 
pre najlepších tanečníkov BDSKrew.

Najlepšie výsledky  
z Majstrovstiev SR ‑ The Next Step 2018

Hlavná veková kategória (HVK):
HVK Hip Hop sólo chlapci - 1. miesto:  
Viktor Kuzl
HVK Hip Hop skupina - 2. miesto
HVK choreografia - 1. miesto
HVK All Style Battle crew - 3. miesto
HVK Hip Hop sólo dievčatá:
3. miesto: Nataša Kucírková
8. miesto: Ema Školníčková
HVK Hip Hop Battle sólo: top 8. miesto:  
Nataša Kucírková
All Battle House sólo - 1. miesto:  
Viktor Kuzl

Juniorská veková kategória (JVK):
JVK Hip Hop (A) sólo dievčatá:
11. miesto: Kristína Kriváková
12. miesto: Soňa Školníčková
JVK choreografia - 2. miesto
JVK Hip Hop formácia - 7. miesto
JVK Hip Hop sólo chlapci - 5. miesto:  
Simon Petruška

detská veková kategória Hip Hop (A)  
sólo dievčatá - 11. miesto: Nina Drusová

andrea Franková
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9. júna uplynulo dvadsať rokov od úmrtia slo-
venského tenoristu ladislava Pačaja (narodil 
sa 27.  februára 1937 v Spišskej Novej Vsi, zomrel 
v  Košiciach) dlhoročného sólistu opery Štátneho 
divadla v Košiciach (1960 – 1998).

Obcami na Spiši sa 13. 6. podvečer prehnala silná 
prietrž mračien s  výdatnými zrážkami. V  Spiš-
ských Vlachoch a  v  Bystranoch, okres Spišská 
Nová Ves, vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity.

V  Národnom parku Slovenský raj, v  lokalite Hra-
bušická píla, vo štvrtok 14.  6. slávnostne otvorili 
zrekonštruovanú Kopaneckú cestu. Do opravy ko-
munikácie 3. triedy investoval Košický samosprávny 
kraj (KSK) 497 000 €. Komunikácia 3. triedy vedúca 
od Hrabušíc, serpentínami cez Kopanecké sedlo až 
k obci Stratená, bola dlhšie v nevyhovujúcom stave 
a bola jednou z príčin slabnutia turistického záujmu 
o strediská v južnej časti Slovenského raja – Strate-
ná, Dedinky, Mlynky. Modernizácia sa týkala úsekov 
s  celkovou dĺžkou 9,3 km, zvršok vozovky pritom 
prevažne tvorí penetračný makadam. Iba na jeden 
úsek, s dĺžkou 650 metrov, položili asfaltobetón.

Banská štiavnica získala titul Mesto kultúry 
2019. V prvom ročníku dotačného programu Fon-
du na podporu umenia sa presadila v konkurencii 
Nových Zámkov a Spišskej Novej Vsi. Dotácia vo 
výške 300 tisíc eur je určená na ročný program kul-
túrnych aktivít v meste.

Študentka SOŠ ekonomickej, odboru Ekonomické 
lýceum, zuzana Plencnerová v  konkurencii 34 
súťažiacich obsadila 3. miesto v regionálnom kole 
olympiády Mladý účtovník 2018 konanej pod zá-
štitou Ekonomickej univerzity Bratislava. Automa-
ticky tak postúpila do celoslovenského kola, kde 
spomedzi 15 najlepších mladých účtovníkov zo 
Slovenska obsadila 4. miesto.

Obchodné centrum Madaras prinieslo do svojich 
priestorov kúsok kultúry. Vyhlásilo literárnu súťaž 
Novejša na 100 slov, do ktorej mohol prispieť kto-
koľvek s citom pre literatúru. Podmienkami súťaže 
bolo vytvoriť akýkoľvek literárny útvar, v  ktorom 
súťažiaci čo najkreatívnejšie opíše Spišskú Novú 
Ves. Diela museli obsahovať presne 100 slov. Tie 
boli od 1. júna vystavené v tlačenej podobe v spo-
ločných priestoroch obchodného centra tak, aby 
mohla verejnosť zahlasovať za svojho favorita.

Spišská Nová Ves sa opäť zapojila do celoslo-
venskej súťaže do práce na bicykli. V máji tohto 
roku už tradične prebiehala kampaň. Jej cieľom 
bolo podporiť cyklistickú dopravu ako ekologickú, 
zdraviu prospešnú alternatívu voči automobilovej 
doprave. Do súťaže sa zapojilo 81 obcí a  miest, 
medzi nimi aj Spišská Nová Ves. V našom meste sa 
súťaže zúčastnilo 77 cyklistov, ktorí celkovo najaz-
dili 5 409 km. Potešujúce je, že počet záujemcov 
z roka na rok narastá.

21. 5. 2018 v Dome Matice slovenskej Dana Roso-
vá, pracovníčka STM, ukázala čaro baroka a pred-
stavila ho v celej šírke. Od základných prvkov, cez 
architektúru, umenie až po obliekanie. Upozornila 
aj na pamiatky tohto obdobia na Spiši. Odznelo 
8 básní slovenských barokových básnikov.

Niekoľko tisícok veriacich už onedlho poputuje do 
Levoče. Mariánska hora v levoči patrí k najstar-
ším a najznámejším pútnickým miestam na Sloven-
sku. Každoročná púť sa tam bude konať aj tento 
rok 7. až 8. júla. Železničná spoločnosť Slovensko 
vypraví počas dvoch dní aj mimoriadne vlaky na tra-
ti Spišská Nová Ves – Levoča - viac na str. 11.

NAJVTIPNEJšIE Sú dETI A PRAVdA
dni humoru / Marián Čekovský sa priznáva 
k Spišu a rúca mýtus nespoľahlivosti.

Čím je vám blízka Spišská Nová Ves?
„Asi sa nemusím opakovať, že tu mám rodinu a Če-
kovskí  sú aj v  Kežmarku, tak sme aj Spišiaci. Náš 
gitarista Peter Tomko je z Levoče, ja som síce z Hu-
menného, ale patríme pod jednu východniarsku ro-
dinu. Veľmi mi to vyhovuje, lebo je medzi nami ve-
selosť, radosť a príjemná atmosféra a podľa mňa sú 
Spišiaci veselí ľudia.“

Čo vy osobne považujete za vtipné?
„Najkrajšie momenty, ktoré považujem za vtipné sú 
tie, ktoré sa prihodia deťom. Deti sú najvtipnejší ľu-
dia na svete a potom, nerád to hovorím, je najvtip-
nejšia pravda, keď niečo trafíme po hlavičke. Veľa 
vecí okolo nás je každodenne oveľa vtipnejších až 
po čase, keď získajú inú hodnotu. Považujem za 
vtipné aj to, čo som zažil a verím tomu, že vtipný je 
najkrajší okamih, keď ho vytvoríme. Keď sa začneme 
smiať na nejakej hlúposti, ktorá vznikne a vieme to aj 
rozoznať. Takže vtipný znamená byť aj bystrý.“

Máte nejakého obľúbeného komika?
„Určite to nebude Mišo Hudák. Je to človek, ktorý 
humorom doslova srší, ale rozdávať humor je naším 
povolaním. Niekedy sme aj smutní, aj my máme prá-
vo na svoje emócie a vtedy si nájdeme svojich komi-
kov. Každý má svojich obľúbencov, ja som šťastný, 
že mám svoju hudbu a viem si nájsť chvíľu, kedy mi 
srdce plače.“

Hovoria, že nikam nechodíte načas. Čím sme si 
zaslúžili vašu dochvíľnosť?
„Vtipní ľudia majú nálepku nespoľahlivosti. Ľudia si 
povedia, že si stále robíme žarty a sme nespoľahliví. 
Takže môžeme povedať, že ide o mýtus, ktorý sa ne-
naplnil. Mýtus niekedy predbehne pravdu. Zatiaľ som 
vždy na každý koncert prišiel a budem na ne chodiť. 
Keď sa s niekým dohodnem, tak prídem a svoje re-
nomé si nemôžem napravovať pred mikrofónom. Ak 
som niekam neprišiel, tak iba v prípade, že som nesú-

hlasil s tým, že tam bola politika. A to je presne preto, 
že mám možnosť slobodne sa rozhodnúť.“

Poznáte druhú slohu známej „srandovnej“ pies-
ne o Spišskej Novej Vsi?
„Okresný stavebný podnik Spišská Nová Ves?“

Áno.
„Nepoznám.“

Včera nám privežli ciment, dňeška ho už net.
„Ďakujem, budem s tým pracovať.“

Čo by ste odkázali Spišiakom?
„To je jedno či ste z  Bratislavy alebo zo Spišskej. 
Keď sa my, východniari, stretneme aj v Bratislave, 
tak je dobre. Už ani po svete sa ľudia nehanbia pri-
znať, že sú z východu. Držme sa pokope ako Slo-
váci, lebo vtedy sme silnejší. Pripájam sa do tejto 
partie príjemných a veselých ľudí, východniarov.“

Ďakujeme za rozhovor.

V PROGRAME POdPORY 
POdNIKANIA INOVEUM VYHRAlI 
šACHY A dETSKÉ NÁRAMKY
Program podpory podnikania spoločnosti Embraco 
iNOVEum určený stredoškolákom v  spišskom re-
gióne pomáha s rozbehnutím podnikateľského ná-
padu úplne od nuly. Prihláseným študentom umož-
ňuje prístup k  štartovaciemu kapitálu a  službám 
v  hodnote až 15 000 €, viac ako 25 hodín školení 
profesionálov, 250 € grant pre zostrojenie prototy-
pu nápadu, napojenie na expertov a mentorov aj po 
skončení programu a  prepojenie na proaktívnych 
ľudí, ktorí sa chcú rozbehnúť už počas školy. Z pri-
hlásených projektov 2. ročníka si odniesol finanč-
nú podporu každý z  finálovej osmičky. Najvyššiu 
sumu 2 500 € získal projekt dizajnových šachov 
s armádnym motívom ChargeChess (chargechess.
sk) a rovnako LAF - bezpečnostné náramky do det-
ských kútikov, kde suma 2 500 € dosiahla 100  % 
požadovanej podpory (Getlaf.eu). Sumou 2 000 € 
bola ocenená Gamia - online platforma herných 
turnajov (Gamia.sk) a tiež Wo2ter - okysličená voda 
v dizajnovej fľaši (wo2ter.com). Projekt M & M Deli-

very - dovoz potravín v Spišskej Novej Vsi a okolí 
získal podporu 1 500 € (mmdelivery.sk). Ostatné tri 
projekty dostali podporu prototypu po 500 € (mod-
rotlacovky.sk, salebot.sk, theguardwallet.com).

(red)
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SMOlA A HRUšKY NATOČIlI 
V IzRAElI lETNú NOVINKU

Po nečakanom úspechu vianočnej skladby Na Via-
noce patríme k  sebe, ktorá sa stala najhranejšou 
novou vianočnou skladbou v slovenskom éteri sa 
legendy zo Spiša venovali rôznym aktivitám od 
organizovania medzinárodného festivalu Basket 
Music Fest, natáčania filmu z  prostredia spišsko-
novoveského basketbalu, až po rôzne umelecké 
projekty svojich členov. Pred letom konečne došlo 
aj na novú skladbu Na ceste za inou. Horúca no-
vinka je návratom ku koreňom skupiny a obsahuje 
všetky ingrediencie, ktoré fanúšikovia na skupine 
milujú. Chytľavá melódia, pozitívne vibrácie, sexy 
hlas a poetika punkového romantika Spoka Kramá-
ra, ktorý skladbu zložil a otextoval netradične, za 
oceánom.
„Skladba je úplne nová, napísal som ju na jar v Ka-
nade, kde sme pokračovali v nakrúcaní motivačno-
-športového filmu 0:52, ktorý je neskutočne skutoč-
ným príbehom a aj so soundtrackom by mal uzrieť 
svetlo sveta budúci rok. Vtedy mi na ceste nádher-
nou krajinou napadla melódia a text. Skrátka dostal 
som od Boha signál, zastavil na odpočívadle auto, 
vybral gitaru z kufra a začal som tvoriť pesničku, kto-
rú som večer na hoteli nahral do Macbooku a do-
končil text. Po návrate v domácom štúdiu prišli na 
rad ostatné nástroje, klavír, bicie, gitary, Matúš na-
hral trúbky a na záver sme dospievali vokály a zmixo-
vali a zmastrovali v Recording studio 11. 11. Skrátka 
jedna z tých skladieb, ktorá sa rodí rýchlo," približuje 
zrod skladby Spoko Kramár.
Veselá skladba nesie aj odkaz na pocity, ktoré ak 
ich človek prežíva, nie sú pozitívne, ale s  odstu-
pom času to každý vidí v  inej perspektíve. Skoro 

každý z  nás zažil chvíle, 
keď chcel alebo sa mu-
sel rozhodnúť, či bude 
pokračovať v  aktuálnom 
vzťahu alebo ho ukončí 
a posunie sa ďalej. Téma 
cesty a  cestovanie rezo-
novala aj pri nakrúcaní 
klipu. Celý nápad na klip 
vznikol pozvaním  kapely 
Smola a  Hrušky na tra-
dičný festival Tel Aviv Ska 
Invasion v Izraeli.
Na videoklipe kapela 
spolupracovala s  talen-
tovaným kameramanom 

a filmárom Majom Puzderom z Lexis Production.
Kapela Smola a Hrušky okrem nabitej letnej sezóny 
momentálne pripravuje výberovku najväčších hitov, 
kde sa objaví aj novinka Na ceste za inou a ďalšie 
2 nové videosingle, ktoré predstavia fanúšikom do 
konca roka aj s novou koncertnou show na vianoč-
nom turné Patríme k sebe tour 2018:
22. 11. Trenčín
23. 11. Žilina
30. 11. Námestovo
1. 12. Púchov
7. 12. Košice
8. 12. Poprad
14. 12. Bratislava
15. 12. Spišská Nová Ves

Viac info a predpredaj lístkov na turné čoskoro tu:
smolaahrusky.sk, facebook.com/smolaahrusky,  
instagram.com/smolaahrusky

Kapela Smola a Hrušky vznikla roku 1997. Šesť-
členná formácia má na konte albumy: Jeseň 2003 
(2003), Na chate (2005), Kameň Papier Nožnice 
(2008), Živák Lajfka (2010), Palec hore (2012), Best 
On 1997  – 2015 (2015). Okrem toho vydala DVD 
s  názvom 13 životov / Live in Topfest (2010), CD 
a  DVD Unplugged Live in Spišské Divadlo (2016) 
a najnovší album Čiernobiely (2017). Medzi najzná-
mejšie skladby skupiny patria – Na Vianoce patríme 
k  sebe, Gruľa, Mary, Honey Honey, Matura, Fajčiť 
treba, Profesor lásky, Čierny Biely, Televízne noviny, 
Za rodinu, Lovesong, Tangá, Analog Digital, Na čom 
záleží, Pridaj si ma, Som na*ebaný, Hit či Svokra.

PRÁVNE PORAdENSTVO PRE OBETE
Obete trestných činov a ich blízki sa budú môcť promptne dostať k poradenstvu a pomoci. Umožní im 
to národný projekt Ministerstva vnútra SR s názvom Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k služ-
bám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete, na ktorý je cez operačný program Efektívna verejná 
správa (OP EVS) vyčlenená suma 4,1 milióna eur. Okrem iného bude vytvorených osem kontaktných 
bodov, v  každom kraji jeden. Tie budú pre ľudí poskytovať viaceré služby. Pôjde o  špecializované 
poradenstvo, sprevádzanie obetí počas trestného konania voči páchateľovi, právnu pomoc a právne 
zastupovanie či sociálne a ekonomické poradenstvo. Projekt sa sústredí tiež na zvýšenie počtu subjek-
tov, ktoré sa venujú prevencii kriminality. Kontaktné body tak budú vytvorené na prístupných a najmä 
verejne známych miestach. „Vybudovaním kontaktných bodov na okresných úradoch v sídlach krajov, 
v blízkosti alebo v klientskych centrách zabezpečíme dostupnosť potrebných informácií a poskytovanie 
služieb na jednom mieste,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva 
vnútra Adela danišková.
Jeden z takýchto kontaktných bodov vznikne tohto roku aj na Mestskom úrade v Spišskej Novej 
Vsi. Najmä seniori privítajú možnosť bezplatnej pomoci v situáciách, ktoré by ohrozili ich bezpečnosť 
a existenciu.

(red)

OO PZ SR prijalo 18. 5. o 01.15 hod. hlásenie o ne-
zvestnej maloletej A. T., ktorá 17.  5. v  podvečer 
odišla zo Smižian do Spišskej Novej Vsi údajne do 
osady Vilčurňa. Má žlté vlasy, modré oči, na sebe 
mala oblečenú modrú vestu bez rukávov, sivé le-
gíny, biele botasky. Dosiaľ sa domov nevrátila ani 
nedala o sebe vedieť. Hliadka preverila lokality, kde 
sa občas združuje mládež, osadu Vilčurňa, ako aj 
prístupové cesty. Hľadanú osobu sa nájsť zatiaľ 
nepodarilo.

Hliadka MsP riešila 22. 5. na území mesta zistené 
priestupky, ktorých sa nerešpektovaním dopustili 
J. O. a B. B. Menovaní parkovali motorovými vo-
zidlami na chodníku, pričom nedodržali zákonom 
stanovenú voľnú šírku chodníka. Priestupky rieše-
né v kompetencii MsP.

Na útvar MsP doniesol 23. 5. 2018 S. T. nájdenú 
peňaženku s dokladmi na meno P. T. Po vyrozume-
ní poškodeného si tento doklady osobne prevzal 
na útvare MsP.

25.  5. o  2.40 hod. hliadka MsP preverovala Ul. 
Trieda 1. mája so zameraním na verejný poriadok 
a ochranu majetku. Pri obytnom bloku spozorovala 
podozrivú osobu, ktorá sa pokúšala otvoriť dvere 
na vchode č. 25. L. P. nevedel uviesť dôvod náv-
števy uvedeného domu, preto bol požiadaný, aby 
lokalitu opustil. Protiprávne konanie nebolo ziste-
né. Vec ukončená servisom.

Hliadka preverila oznam občana zo dňa 1. 6., ktorý 
uviedol, že na Ul. Trieda 1. mája je na parkovisku 
väčšie množstvo vytečeného automobilového ole-
ja stekajúceho do kanalizácie. Prostredníctvom 
stálej služby MsP boli vyrozumení hasiči. Tí za 
asistencie hliadky MsP olej z parkoviska odstránili.

Hliadka MsP riešila na Rázusovej ulici 2.  6.  2018 
o 18.30 hod. priestupok, ktorého sa dopustil M. K. 
Menovaný znečistil verejné priestranstvo rozbíja-
ním fliaš. Náprava vykonaná na mieste.

Hliadka MsP zasahovala 6. 6. 2018 pred polnocou 
proti žene kráčajúcej stredom vozovky oproti idú-
cim vozidlám, čím ohrozovala seba a  ostatných 
účastníkov cestnej premávky. Šetrením bolo zis-
tené, že ide o pacientku, ktorá ušla z Urgentného 
príjmu v Sp. Novej Vsi. Pacientka bola prevezená 
RZP na psychiatrické odd. v Levoči.

12.  6. na základe telefonického oznámenia oko-
loidúcej občianky mesta našla hliadka MsP 
v  uzamknutom motorovom vozidle stojacom na 
parkovisku pred SM Tesco psa, ktorý vzhľadom na 
vysokú teplotu vzduchu javil známky značného vy-
čerpania. Na mieste bola zistená majiteľka vozidla 
z Popradu, ktorá bola vyrozumená a psa z vozidla 
vybrala.

20. 5. 2018 v čase od 8.30 do 19.15 hod. doposiaľ 
neznámy páchateľ v  rekreačnej oblasti Košiar-
ny briežok vypáčil jednokrídlové okno na prízemí 
chaty, vošiel dnu a  z  chaty ukradol tablet, tašku 
s  hotovosťou 300 €, finančnú hotovosť 40 000 
HUF, osobné doklady občanov Maďarskej repub-
liky, bankomatovú kartu, náhradný kľúč k  autu. 
Poškodenej občianke MR spôsobil škodu v celko-
vej výške 691 €. Na zariadení chaty poškodením 
uvedeného okna a rámu spôsobil majiteľovi chaty 
škodu vo výške 250 €.
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29. 5. 2018 bol o 7.00 h na stálej službe OO 

Pz SR odovzdaný nález, kľúč od motorového 

vozidla s  príveskom s  názvom KIA. Nález je 

uložený na Obvodnom odd. Pz SR v Spišskej 

Novej Vsi. 

28. 5. 2018 bol o 19.20 h v hoteli šport nájdený 

zväzok kľúčov v počte 2 ks so závesnou šnúr-

kou Kenvelo červeno čierna. Nález je uložený 

na Obvodnom odd. Pz SR v Spišskej Novej Vsi.

27. 5. 2018 bol o 11.00 h na Ul. J. Matušku pred 

vchodom do bytového domu č. 6 ‑ 8 na chodní-

ku nájdený zväzok kľúčov v počte 4 ks, z toho 

jeden od OMV FIAT a čierny prívesok. Nález je 

uložený na útvare MsP. PC: IC 726/2018

17. 5. 2018 bol o  14.00 h na Radničnom ná-

mestí pri mestskom trhovisku nájdený zvä-

zok kľúčov v  počte 5 ks + 1 ks vchodový čip 

+ 2 ks prívesky. Nález je uložený na útvare MsP. 

PC: IC 665/2018

stratY a nÁLezY
Mestská polícia v sNv

23. 5. 2018 boli nevyzdvihnuté nálezy do 1. 5. 

2018 v  príslušnosti mestskej polície v  zmysle 

Občianskeho zákonníka odovzdané pracovní-

kovi finančného oddelenia Obvodného úradu 

Košice a na útvare MsP sa už nenachádzajú.

Príslušník OO PZ SNV 25. 5. začal trestné stíhanie 

pre prečin krádeže voči J. P. a M. B., ktorí od pres-

ne nezisteného času do 25. 5. kradli zo skladových 

priestorov HM TESCO, SNV. Doposiaľ nezistené 

množstvo rôzneho tovaru jeden z páchateľov, ako 

zamestnanec HM TESCO, pripravoval a  balil do 

kartónových krabíc, ktoré následne vyniesol slu-

žobným priestorom spoločne s balíkmi, ktoré ob-

sahovali tovar určený na reklamáciu. Tieto krabice 

s  druhým páchateľom naložili do služobného vo-

zidla kuriérskej služby, kde druhý páchateľ praco-

val ako kuriér a kradnutý tovar odniesol na vopred 

dohodnuté miesto, kde si ho medzi sebou rozdelili. 

Pre spoločnosť Tesco Stores SR, a. s., Bratislava 

- Staré Mesto spôsobili škodu krádežou vo výške 

presahujúcej sumu 266 €.

Poverený policajt OO PZ SNV 5.  6.  2018 začal 

trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania 

cudzej veci, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy 

páchateľ tým, že v čase od 7.30 do 9.00 hod. na 

Ulici J. Wolkera nezisteným predmetom poškrabal 

kapotu na osobnom motorovom vozidle. Majiteľke 

vozidla tak spôsobil škodu vo výške 500 €.

ListÁreŇ

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

a samozrejme, aj odpovede na ne od kompetentných. 

Na poľnom chodníku medzi ulicami Nad Medzou 
a  Nábrežie Hornádu je opakovane zhodený kryt 
na lampe. Pripojené káble sú odkryté. Treba to 
riadne zaistiť tak, aby sa to nedalo odstrániť bez 
náradia. Lampa je pozostatok osvetlenia bývalej 
cesty, ktorá sa zlikvidovala, ale chodník doposiaľ 
nebol vybudovaný.

m. s., 12. 5. 2018

Na predmetnom stĺpe verejného osvetlenia sme 
nahradili plastovú päticu liatinovou, ktorá je uchy-
tená skrutkovým spojom.

tomáš hamráček, ved. odd. 
komunálneho servisu, msÚ

Všetky parkoviská na námestí sú počas celého 
dňa zaplnené autami zamestnancov, predava-
čiek a tých ľudí, ktorí majú na námestí kancelárie 
a iné prevádzky. Ráno tam zaparkujú, ľudia idú do 
práce a autá stoja celý deň bez pohnutia a večer 
odídu. Turisti, návštevníci a  iní ľudia v  podstate 
nemajú kde zaparkovať. Nedá sa to vyriešiť buď 
záchytným parkoviskom niekde inde alebo označiť 
parkovacie miesta pre zamestnancov tak, aby as-
poň polovica ostala pre ostatných?

p. G., 18. 5. 2018

Rozdeliť motoristov na turistov, domácich, majite-
ľov prevádzok, zamestnancov nie je možné a ani 
reálne kontrolovateľné. Parkoviská v centre mesta 
sú verejným priestranstvom a slúžia všetkým mo-
toristom. Zimná ulica je často maximálne obsa-
dená, ale stále sú k dispozícii ďalšie parkoviská, 
Letná ulica, trhovisko, pri hlavnej pošte, pri „sta-
rom“ súde na Školskej ulici, kde sa dá zaparkovať 
počas celého dňa. Viac miest v centre v súčas-
nosti nedokážeme poskytnúť.

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

Od jesene minulého roka máme na Kováčskej 
ulici zrekonštruovaný chodník, za ktorý sme veľ-
mi vďační. Toho času však na ňom vznikol „hrb", 
zrejme pôsobením koreňového systému blízke-
ho stromu. Chcel by som touto cestou požiadať 
o  odstránenie tejto nedokonalosti. Nachádza sa 
na Kováčskej ulici pri vchode č. 3. Ďakujem.

š. h., 28. 5. 2018

Predmetnú závadu na chodníku evidujeme, 
bude odstránená do doby preberacieho kona-
nia stavby.

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

Chcem sa opýtať, či sa bude mesto zaoberať už 
niekoľko rokov trvajúcim problémom spadnutého 
kanála pri výjazde od parkoviska pri hlavnej pošte. 

Nielen spomínaný kanál, ale predovšetkým aj 
diery v jeho okolí spôsobujú nebezpečné situácie 
vodičom autobusov, ktorí idú na zastávku MHD 
a  tiež aj vodičom osobných áut smerujúcich od 
„veľkej" križovatky smerom na sídlisko Západ. 
V neposlednom rade by som tiež chcel upozorniť 
aj dopravnú políciu na fakt, že križovatka v tom-
to mieste je pre autá vychádzajúce z parkoviska 
úplne neprehľadná, čo spôsobujú chodci stojaci 
na priechode, hrúbka kmeňa stromu nachádza-
júceho sa vedľa chodníka a  živého plota, ktorý 
absolútne zamedzuje vo výhľade na autá prichá-
dzajúce zľava. Aké kroky mieni mesto v spoluprá-
ci s políciu vykonať na tejto križovatke? Ďakujem.

29. 5. 2018

Čo sa týka prehľadnosti križovatky, najmä pri vý-
jazde z  parkoviska od pošty, okresný dopravný 
inšpektorát spoločne so správcom komunikácie, 
mestom Spišská Nová Ves, vykoná obhliadku 
miesta a  navrhne vhodné opatrenia podľa zis-
tení na mieste, napríklad osadenie dopravného 
zrkadla alebo úpravu mestskej zelene. Ďakujeme 
Vám za Váš podnet.

plk. juDr. jaroslav Dulík 
riaditeľ or pZ spišská nová ves

Ak som z  podnetu správne identifikoval cestu 
III/3244 Duklianska ulica, tak potom vo veci jej 
komplexnej rekonštrukcie odporúčam priamo 
kontaktovať VÚC, nakoľko k  celej záležitos-
ti viem len toľko, že rekonštrukcia je plánovaná 
zo zdrojov EIB. Je však potrebné zdôrazniť, že 
kanalizačné poklopy, ako aj samotná kanalizácia 
je majetkom PVPS, a teda aj v jej správe a kom-
petencii je údržba poklopov v  nivelete vozovky. 
Posudzovanie výhľadových pomerov je plne 
v kompetencii ODI OR PZ SNV, ktorých návrh po 
rozhodnutí Okresným úradom SNV, odborom pre 
CD a PK budeme ako správca ciest II. a III. triedy 
plne rešpektovať.

ing. pavol sedlák 
ved. strediska správy ciest KsK 

v spišskej novej vsi

Vysprávky výjazdu od parkoviska, resp. Slov. po-
šty (Ul. Ing. Straku) zrealizujeme v  rámci opráv 
výtlkov. Hlavná cesta - Štefánikovo námestie je 
v správe SC KSK, resp. kanalizačný poklop patrí 
vodárenskej spoločnosti. V prípade defektov na 
ich zariadeniach odstránenie musia zabezpečiť 
vlastníci. Výtlky na autobusových odstavných 
pruhoch zabezpečí mesto. Výšku živého plota 
prehodnotíme. O  stanovisko k  Vášmu podnetu 
sme požiadali aj KSK a PVS, a. s. V čase uzávier-
ky sme od týchto subjektov odpoveď neobdržali.

ing. peter susa, ved. odd. 
výstavby a dopravy, msÚ
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žIVÉ SOCHY PREKVAPIA VIACERýMI NOVINKAMI
Radovan Michalov je tvorcom myšlienky festivalu živých sôch v našom meste a hlavnou osobnosťou známeho zoskupenia BIG Names, 
ktoré prezentuje svoje umenie po celom svete. Tentoraz nám prezradil podrobnosti z pripravovaného druhého ročníka festivalu, ktorý sa 
uskutoční 24. a 25. augusta v Spišskej Novej Vsi.

Festival živé sochy zožal veľkú pozornosť domácich i návštevníkov SNV, 
chystáme sa na jeho druhý ročník. Čím chce festival prekvapiť a zaujať 
svojich fanúšikov v tomto roku?
„Od mesta Spišská Nová Ves sme dostali dôveru zorganizovať druhý ročník festi-
valu, a tým pádom nesieme veľkú zodpovednosť za jeho umeleckú úroveň a kva-
litu programu. Naším cieľom bude zmeniť centrum mesta aj vizuálne a navodiť 
v ňom festivalovú atmosféru. Prvou novinkou bude veľký objekt s nápisom Živé 
sochy. Zaujímavosťou bude aj účasť živých sôch zo zahraničia, tým pádom bude 
náš festival medzinárodný, pozvanie prijali umelci z Portugalska a Nemecka. Tre-
ťou novinkou bude headliner festivalu, živá socha verejne známej osoby. Prvý deň 
to bude Milan Zimnykoval Junior a ďalší deň, na moje potešenie, sám primátor 
mesta Ján Volný. Tak bude prvou živou sochou na svete v pozícii primátora.“

živé sochy sú živou encyklopédiou histórie sveta a Slovenska, doslova sa 
môže človek dozvedieť o jednotlivých sochách niečo viac. Ako sa bude 
rozvíjať festival v tomto „encyklopedickom“ rozmere, kto nás svojou his-
tóriou prekvapí?
„Tento festival má v sebe tri dôležité funkcie, je to zábava, interakcia a vzdelá-
vanie. Z desiatok živých sôch je každá niečím zaujímavá. Tento rok sa môžeme 
tešiť na osobnosti, akými bol napríklad klenotník Daniel Swarovski, spisova-
teľka Agatha Christie alebo filozof Galileo Galilei. Pri príležitosti výročia mesta 
oživíme Jozefa Hanulu. Návštevníci sa budú môcť zapojiť do súťaže o atraktív-
ne ceny a to tak, že budú lajkovať festivalový instagram a facebook, kam budú 
posielať fotografie s nejakou živou sochou.“

Minulý rok sa nám predstavili nielen živé sochy, ale aj hudobno‑rytmická 
zložka festivalu. Bude festival v budúcich rokoch viac znieť?
„Sprievodný program festivalu je veľmi dôležitý, plánujeme doň zakompono-
vať aj iné umelecké žánre. Predstavia sa nám bubeníci Campana Batucada, 
tanečná skupina Mirror Family, pouliční cirkusoví umelci, DJ Fipo, ale aj známa 
vizážistka LUCID. Rodičia s deťmi si oddýchnu v detskej zóne a novinkou bude 
aj gastro zóna, o ktorú sa postará Matej Dunčko.“

Kam za posledný rok zavítali živé sochy, keďže ste svetobežníci?
„Sme radi, že naša slovenská skupina živých sôch žne úspech a dokáže sa pre-
sadiť v zahraničí. Umelecká skupina BIG Names účinkovala v poslednom roku 
na mnohých festivaloch, v Holandsku, v Turecku, za zmienku stojí aj trojtýždňová 
účasť na Muscat festivale v exotickom Ománe. V júli nás ešte čaká Veľká Británia 
a Belgicko, bodku za sezónou urobíme doma, v Spišskej Novej Vsi.“
Ďakujeme za rozhovor.

(rep)

BIBIÁNA KlEINOVÁ

POď BýVAť NA BlízKY VýCHOd, BO TAM JE SUPER!
Blízky Východ, aj tak je označovaná krajina pred Ko-
šicami. Za Košicami je už Ďaleký Východ. Ak sa ma 
niekto spýta, či sa cítim byť viac Európankou alebo 
Slovenkou, hovorím Európanka. Ak sa ma niekto 
spýta, či sa cítim viac Slovenkou alebo Východniar-
kou, hrdo sa hlásim k Východu. Aj keď vravím „som 
fejková“– NEPIJEM. Už aj prízvuk strácam. No ako 
hovorím, niet lepšieho miesta ako Spiš.
POlOHA
Spišská Nová Ves má vysnívanú polohu, 3 kilomet-
re do raja, do toho reálneho, Slovenského. Nádher-
né tiesňavy či vodopády, vôkol lesy. Mohlo by byť 
toto miesto dokonalejšie? Veru mohlo. Pootočením 
o 90 stupňov (v mojom prípade prejsť z obývačky do 
spálne) si človek dopraje nádherný výhľad na pano-
rámu Tatier vzdialenú len pár desiatok kilometrov. 
Do Popradu či Levoče je to len zopár kilometrov, 
do Košíc 75, a to Spišská Nová Ves leží na hlavnom 
železničnom uzle. Všadzi blízko (len do Nitry nie).
ĽUdIA
Ako tak cestujem po Slovensku, (a  to skoro stále) 
snažím sa nájsť typické črty ľudí pre daný región. 
Aj keď nie som zástancom paušalizovania a  ška-
tuľkovania, počas mojich ciest som si všimla, že aj 
ľudia po Slovensku sú iní. My, Spišiaci, sme otvore-
nejší, kamarátskejší, temperamentnejší (v  tom nás 
hádam už len Oravčania predbehli) a hlavne veselí. 
Ja si užívam vždy ten čas, kedy som doma, je totiž 
pomalší ako v Nitre či Bratislave. Ľudia sa pristavia, 
smejú sa, nie sú tak uponáhľaní (alebo možno preto, 
lebo sa poznáme?).

HISTÓRIA
Spiš dýcha históriou - o to krajšie je to spojenie s kul-
túrou. Spišský hrad, najväčší v strednej Európe, kde 
je stále nejaký program, Novoveská najvyššia veža 
na Slovensku, kostol v Chrasti nad Hornádom, ktorý 
je jedinou centrálnou románskou sakrálnou stavbou 
na Spiši v takto zachovanom stave v celej strednej 
Európe, kostol v Žehre, mozaika v gréckokatolíckom 
kostole v Spišskej Novej Vsi, letohrádok Dardanely, 
najväčšie šošovkovité námestie v  Európe… Mohla 
by som pokračovať aj do rána, jednoducho milión 
spôsobov a ciest, kam si vyjsť, čo objaviť, kam str-
kať nos. Musíš to tam jednoducho milovať, a hlavne, 
keď vidíš, že ľudia sa k tomu nesprávajú ľahostajne.
MESTO, AKCIE a KUlTúRA
Spišská Nová Ves je jedna start up párty. Len čo 
vykuknú prvé lúče v Novejši, mesto pripravuje samé 
akcie. Spišský trh, Dni humoru, Dni remesiel… Po-
maly každé 2 týždne niečo. O zábavu a akcie nie 
je núdza. Aktivity sú skvelé zábava pre deti aj do-
spelých. Hudba, šport, kultúra. Výstava fotografií 
v mestskom parku alebo, v ktorom meste môžete 
v  strede námestia hrať bedminton? Mestský park 
ponúka relax, tieň, ale aj športové vyžitie.
PRIESTOR PRE MlAdýCH
Jedna z najkrajších čajovní na Slovensku, kaviareň, 
v ktorej robia najlepšiu kávu na východe (vraj), hip-
sterská kaviareň s dokonalými koláčikmi, kaviareň 
pre influencerov, historická vináreň. K tomu podni-
ky, kde dávajú FFP (Fest Fajné Pivo), a keď sa chceš 
najesť, nevieš, ktorú reštiku si vybrať (ale zároveň 

výlučovaciou metódou vylúčiš tie, kde by si musel 
platiť obličkou).
lOKÁl
Klub mladých, ktorý vznikol s podporou mesta, aby 
mladí nemuseli chodiť niekde po krčmách, ale zmys-
luplne trávili čas. OZ Mladí ľudia a život, ktorí robia 
prevencie voči rôznym problémom pre mládež. OZ 
Nespi-Spiš, ktoré sa venuje neformálnemu vzdelá-
vaniu, organizuje rôzne diskusie, besedy či literárny 
klub. Tanečné hip-hopové skupiny mladých ľudí, ktorí 
nechýbajú na žiadnej akcii či folklórny súbor, organi-
zácie, ktoré budujú silné komunity ľudí. Ale aj lokál-
ny web mladých Novejša, ktorý píše o  udalostiach 
v meste či zoznamuje nás so zaujímavými ľuďmi…
TA POC BýVAC K NÁM šĽEPýM
Niekto to volá nič, niekto to volá Spišská Nová Nič, 
ja to volám domov. Vždy som sa tešila, kedy vypad-
nem. Teraz žijem väčšinu času na západe. Poznám 
veľa rôznych miest a veľa ešte chcem spoznať, ale 
najlepšie je doma, najlepšia je Spišská. Mesto, kto-
ré má históriu, kultúru, vysmiatych ľudí, nádherné 
okolie. Chcela by som byť kritická, no zrazu neviem 
byť. Možno len to, že ak to číta nejaký Spišiak, nech 
pouvažuje nad tým, vrátiť sa domov. Spiš je ale 
otvorený všetkým, my sme skrátka bezprostrední 
a Spišská potrebuje viac mladých ľudí, ktorí chcú 
svoj domov spraviť krajším. Potrebuje ľudí kreatív-
nych, s nápadmi, ľudí, ktorí sa chcú vo  svojej ko-
munite angažovať.
https://dennikn.sk/blog/1119069/pod-byvat-na- 
blizky-vychod-bo-tam-je-super/
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POPIS OBCHÁdzOK AUTOBUSOV MHd A PRíMESTSKýCH lINIEK  
POČAS 63. SPIšSKÉHO TRHU
od 11. 7. 2018 – 6.00 hod. do 12. 7. 2018 – 4.00 hod. – uzavretá Letná ul.

Všetky spoje MHd a spoje prímestskej dopravy, ktoré premávajú po trase:
Sídl. Východ – Letná – Štefánikovo nám. – Aut. stanica » budú počas uzávier-
ky premávať po trase: Sídl. Východ – letná – Slovenská – Hviezdoslavova – 
školská – štefánikovo nám. – Aut. stanica
Sídl. Východ – Letná – Školská – NsP / Sídl. Západ » budú počas uzávierky pre-
mávať po trase: Sídl. Východ – letná – Slovenská – Hviezdoslavova – škol-
ská – NsP / Sídl. západ
Všetky ostatné trasy spojov MHD a prímestskej dopravy zostávajú počas uzá-
vierky Letnej ulice nezmenené!

zrušené a nÁhradné zastÁvkY mhd

zrušená zastávka MHd (» smer linky) Náhradná zastávka MHd

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

Sídlisko Východ – pri ihrisku Hotelovej 
akadémie

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

Hviezdoslavova ul.  – pri Technickej 
akadémii

od 12. 7. 2018 – 4.00 hod. do 15. 7. 2018 – 20.00 hod.: úplná uzávierka námestia

úPlNE UzAVRETÉ: Letná, Zimná ul., Štefánikovo nám.
ČIASTOČNE UzAVRETÉ:
Elektrárenská ul. - v úseku od hlavnej križovatky po križovatku s Rázusovou ul.
Školská ul. - v úseku od hlavnej križovatky po križovatku s Hviezdoslavovou ul.
Ul. Ing. O. Kožucha – v úseku od križovatky so Zimnou ulicou po križovatku 
s Ulicou J. Hanulu

Všetky spoje MHd a spoje prímestskej dopravy, ktoré premávajú po trase:
Aut. stanica – Štefánikovo nám. – Školská a opačne » budú počas uzávierky 
premávať po trase: Aut. stanica – Fabiniho – levočská – Hviezdoslavova – 
školská a späť.
Aut. stanica – Štefánikovo nám. – Zimná – Sídl. Východ » budú počas uzávierky 
premávať po trase: Aut. stanica – Fabiniho – levočská – Slovenská – Mlyn-
ská – zimná – Sídl. Východ.
Aut. stanica – Štefánikovo nám. – Elektrárenská a opačne » budú počas uzá-
vierky premávať po trase: Aut. stanica – Fabiniho – Odborárov – Starosaská – 
letecká – Fándlyho – Obrancov mieru – Gorkého a späť.
Aut. stanica – Štefánikovo nám. – Zimná – Ing. O. Kožucha » budú počas uzá-
vierky premávať po trase: Aut. stanica – Fabiniho – Odborárov – Starosaská – 
letecká – Fándlyho – Obrancov mieru – Gorkého.
Sídl. Východ – Letná – Štefánikovo nám. – Aut. stanica » budú počas uzávierky 
premávať po trase: Sídl. Východ – letná – Slovenská – levočská – Fabini-
ho – Aut. stanica.
Sídl. Východ – Letná – Školská – NsP / Sídl. Západ » budú počas uzávierky pre-
mávať po trase: Sídl. Východ – letná – Slovenská – Hviezdoslavova – škol-
ská – NsP / Sídl. západ.
Sídl. Západ / NsP – Školská – Zimná – Sídl. Východ » budú počas uzávierky 
premávať po trase: Sídl. západ / NsP – školská – Hviezdoslavova – Sloven-
ská – Mlynská – zimná – Sídl. Východ.

zrušené a nÁhradné zastÁvkY mhd

zrušená zastávka MHd (» smer linky) Náhradná zastávka MHd

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

bez náhrady

Štefánikovo námestie (» Aut. stanica) bez náhrady

Radnica, Zimná (» Východ / Madaras 
/ Embraco)

Hanulova, MŠ – iba linky 5 | 14 | 15

Radnica, Zimná (» Východ / Madaras) Hviezdoslavova ul. – (pri Techn. akadé-
mii) – linky 1 | 8

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

bez náhrady – linky 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 
10 | 13

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

Sídlisko Východ – pri ihrisku Hotelovej 
akadémie

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

Sídlisko Východ – pri ihrisku Hotelovej 
akadémie

Radnica, Letná (» Aut. stanica / Smi-
žany)

bez náhrady – linky 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 
10 | 13 | 15 » AS

Radnica, Letná (» Západ / NsP) Hviezdoslavova ul. – pri Techn. akadé-
mii – linky 1 | 8 | 12

Radnica, Letná (» Mier) Hanulova, MŠ – iba linky 5 | 15 » Mier

Zimný štadión (» Aut. stanica) bez náhrady

Zimný štadión (» Tarča / Ferčekovce) bez náhrady

Upozorňujeme cestujúcu verejnosť na odlišnosť trás liniek MHD dňa 11.  7. 
a v dňoch 12. – 15. 7. 2018.

MESTO POSKYTNE 
PERINBABE STRECHU 
NAd HlAVOU
Štáb filmu Perinbaba 2 bude dva mesiace sídliť v Spišskej Novej Vsi. Slávny 
spišský rodák Juraj Jakubisko sa s realizačným tímom pokračovania Perinbaby 
usadí od 15. júla do 15. septembra 2018 v jednej z turistických ubytovní v na-
šom meste. Odtiaľ budú filmári vyrážať do exteriérov nášho krásneho regiónu, 
kde pokračovanie známej rozprávky točia. Ako uvádzajú média, Jakubisko za-
tiaľ natočil necelú polhodinu pokračovania slávnej rozprávky v prostredí spišskej 
zimy a teraz sa chystá na letné zábery, medzi ktorými nebudú chýbať ani zábery 
Spišského hradu. V novej Perinbabe sa objavia, vďaka digitálnym trikom, aj už 
nežijúce herečky - Giulietta Masina (Perinbaba) a Valéria Kaplanová (Zubatá).

„Filmový štáb sme pôvodne uvažovali ubytovať v hoteli Preveza, ale z kapacit-
ných dôvodov sme našli inú vhodnú alternatívu. Filmári budú bývať neďaleko 
centra a  dúfam, že sa s  nimi stretneme aj na našich podujatiach, ako sú Dni 
mesta alebo festival Živé sochy. Som rád, že práve naše mesto poskytlo Jurajovi 
Jakubiskovi a jeho realizačnému štábu zázemie,“ uviedol primátor Ján Volný.

(red)

Domovina n. o. Žehra Hodkovce  
a Občianske združenie Spiša 

„Sme iní, nie horší“

vás pozývajú na výstavu

OBRAZY INAK
puzzle obrazy vyskladané  

prijímateľmi sociálnych služieb 
a zamestnancov Domovina n. o.,

ktorá sa uskutoční

do 14. 7. 2018
v Galérii netradičných umení 

v Dufarte na Letnej 49  
(pri Turistickom informačnom centre).

Ste srdečne vítaní!

Tešíme sa na vašu návštevu!
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oznamY

DETSKÉ 
DOPRAVNÉ 

IHRISKO
počas letných prázdnin

OTVORENÉ
9. 7. - 24. 8. 2018 v pracovné dni 

8.30 ‑ 12.30 h * 13.30 ‑ 17.00 h 

DDI je určené deťom od 4 do 10 r. 
Za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič!

Len pre organizované  
a vopred nahlásené skupiny 

so zodpovednou dospelou osobou.
Výpožička bicyklov a kolobežiek 

Informácie o pripravovaných táboroch  
nájdete na www.cvcadam.sk

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

lEVOČSKÁ Púť 2018
V  súvislosti so zavedením vlakov osobnej dopravy na trati Spišská Nová Ves  – Levoča počas konania  
Levočskej púte v dňoch 7. a 8. júla 2018 oznamujeme:
• vlaky budú jazdiť podľa cestovného poriadku a nebudú zastavovať na zastávkach Harichovce a Levočské 

Lúky. Vlaky do/z Levoče sú vedené tak, aby boli vytvorené prípoje v Spišskej Novej Vsi od/na vlaky hlav-
ného ťahu Košice – Žilina – Bratislava;

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

• v  ŽST Levoča bude pokladnica otvorená v  sobotu 7.  7.  2018 v  čase 12.00 - 20.20 hod. a  v  nedeľu 
8. 7. 2018 v čase 6.00 - 16.25 hod;

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

ing. juraj oravec
odd. produktov regionálnej a prímestskej dopravy

Železničná spoločnosť slovensko, a. s.

POHOTOVOSTNÉ 
SlUžBY
Voda a kúrenie
SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.
POLYTOP SNV, s. r. o.
0905 215 732

Porucha na Verejnom 
osVetlení
BRANTNER NOVA, s. r. o.
0903 628 845 - Ing. I. Starinský
e-mail: ivan.starinsky@brantner.com

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

Výťahy • Voda, ÚK • eleKtro
BYTOVÉ DRUŽSTVO
dispečing: 053/416 65 04, 
mob. 0905 499 881
Plynové zariadenia:  
nepárne týždne - 0905 534 800; 
párne týždne - 0905 241 080
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KULTúRNO ‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
oznamY, pozvÁnka

UPOzORNENIE NA PRERUšENIE  
dISTRIBúCIE ElEKTRINY
Oznamujeme, že pre uvedené odberné miesta  
bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  
plánovaných prác na zariadení nízkeho / 
vysokého napätia v termínoch:

4. 7. / 7.30 - 15.30 h
• Nitrianska: 3539, 3115; • Spišská: 6
• Celá záhradkárska oblasť Predná Huta

16. 7. / 6.30 - 18.30 h
• lesná: 1, 2, 3, 5/3, 8/4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 2181
• Košiarny briežok: celý; • Ferčekovce: celé
• Novoveská Huta: celá; • Červený Jarok: celý
• Tehelná: celá; • F. Hečku: od 1 po 6, od 6 po 24 párne
• F. Urbánka: od 28 po 44 párne, 45, 46, od po 79 nepárne
• Stodolu: 12, 14; • letecká: 35, 35 B, 37, 39, od 50 po 68 párne
• Palárikova: od 17 po 27 nepárne, od 27 po 34, 36, 38, 40, 42, 44
• Potočná: od 1 po 11, 13, 14, 15

18. 7. / 6.40 - 18.30 h
• Pri Vyšnej Hati: 3, 4, 5, 52, 8459; • Radlinského: 2538, 28
• duklianska: 29, 31, 33, 35, 47, 51, 53, 55, 57

19. 7. / 6.40 - 18.30 h
• Medza: 10, 11, 12

20. 7. / 7.50 - 18.00 h  
24. 7. / 7.30 - 18.00 h  
26. 7. / 10.00 - 18.00 h
• Boženy Nemcovej: od 1 po 12, 1659, 1660, 1661, 1662, 2367  

a celý komplex garáží za č. 9 a 11
• J. Fabiniho: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 28
• Hviezdoslavova: 12, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 30,  

31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38B, 6742, 6743
• Ing. Straku: 1, 3, 7; • Námestie SNP: 1, 3, 5, 7
• školská: 1, 3, 5, 7, 12, 16, 18, 20, 22, 24
Nakoľko v  čase uzávierky Informátora boli VSdS zverejnené 
len vyššie uvedené termíny prerušenia distribúcie elektriny, 
upozorňujeme, že aktuálne informácie týkajúce sa ďalšieho 
plánovaného prerušenia distribúcie elektriny a informácie 
o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSd ‑ 
www.vsds.sk v časti Plánované odstávky.

OzNÁMENIE  
O VýKUPE  
PAPIERA  
V ROdINNýCH dOMOCH
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., 
v rámci akcie „Výkup papiera na vašej ulici“ oznamuje termíny výku-
pu od rodinných domov v jednotlivých lokalitách mesta. Výkup pa-
piera sa bude realizovať formou výmeny za toaletný papier, kuchyn-
ské utierky alebo hygienické vreckovky. Presné podmienky výkupu 
budú k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný zber. Ako 
stanovištia mobilného výkupu budú slúžiť vybrané miesta pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú pristavované pravidelne na 
jar a jeseň. Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:

MsV č. 1 Novoveská Huta 9. 7.
1. Horská 60 16.00 - 16.15
2. pri parku (námestie v Nov. Hute) 18.25 - 18.40
3. pri pionierskom tábore 17.45 - 18.00
4. Horská 35 a 50 16.45 - 17.00
5. Kvetná 17 17.05 - 17.20
6. pri Hasičskej stanici 18.05 - 18.20
7. Tichá 10 16.20 - 16.35
8. Kozákova vila 17.25 - 17.40
 
MsV č. 3 Ferčekovce 10. 7.
9. Muráňska 2 16.00 - 16.15
10. Muráňska 26 16.20 - 16.35
11. križovatka ulíc Muráňskej a Trenčianskej 16.45 - 17.00
12. Muráňska 60 17.05 - 17.20
13. Nitrianska ul. 17.45 - 18.00
14. Laborecká ul. 18.25 - 18.40
15. Trnavská ul. 17.25 - 17.40
16. Dunajská ul. 18.05 - 18.20

MsV č. 6 staré mesto ‑ juh 11. 7.
17. Fándlyho ul. - Železorudné bane 17.15 - 17.35
18. F. Urbánka 25 - Kozí vrch 16.00 - 16.20
19. pred Zimným štadiónom - hotel Šport 17.40 - 18.00
20. Tehelná ul. - obchod 16.25 - 16.45
21. Gorkého 19 18.30 - 18.50
22. križovatka ulíc Hurbanovej a Leteckej 16.50 - 17.10

MsV č. 7 staré mesto ‑ východ 12. 7.
23. križovatka ulíc J. Hanulu a Škultétyho 17.35 - 17.50
24. Pod Tepličkou 16.00 - 16.15
25. Pod Tepličkou (pri moste) 16.20 - 16.35
26. Drevárska ul. - garáže Nového domova 16.45 - 17.00
27. Zábojského ul. 17.55 - 18.10
28. Zvonárska ul. 18.15 - 18.30
29. MPC starý vchod - Mlynská ul. 18.35 - 18.50

MsV č. 8 staré mesto ‑ sever
30. Vajanského ul. (smer k Medzi) 11. 7. / 18.05 - 18.25
31. Vajanského ul. (smer k stanici) 13. 7. / 18.25 - 18.45
32. J. C. Hronského 12. 7. / 17.10 - 17.25
33. Hviezdoslavova ul. - soc. zariad. Katarínka 13. 7. / 18.00 - 18.20

MsV č. 9 Telep 13. 7.
34. Bernolákova ul. 17.35 - 17:50
35. Kuzmányho ul. 17.15 - 17.30
36. Kmeťova ul. - podjazd 16.55 - 17.10
37. Jánskeho ul. 16.25 - 16.45
38. križovatka ulíc Ľaliovej a Púpavovej 16.00 - 16.20

UPOzORNENIE: Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby!
Obaly od vajec neberieme!
Neberieme papier v igelitových vreciach!

OzNÁMENIE  
O VýKUPE  
PAPIERA  
V ROdINNýCH dOMOCH
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., 
v rámci akcie „Výkup papiera na vašej ulici“ oznamuje termíny výku-
pu od rodinných domov v jednotlivých lokalitách mesta. Výkup pa-
piera sa bude realizovať formou výmeny za toaletný papier, kuchyn-
ské utierky alebo hygienické vreckovky. Presné podmienky výkupu 
budú k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný zber. Ako 
stanovištia mobilného výkupu budú slúžiť vybrané miesta pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú pristavované pravidelne na 
jar a jeseň. Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:

MsV č. 1 Novoveská Huta 9. 7.
1. Horská 60 16.00 - 16.15
2. pri parku (námestie v Nov. Hute) 18.25 - 18.40
3. pri pionierskom tábore 17.45 - 18.00
4. Horská 35 a 50 16.45 - 17.00
5. Kvetná 17 17.05 - 17.20
6. pri Hasičskej stanici 18.05 - 18.20
7. Tichá 10 16.20 - 16.35
8. Kozákova vila 17.25 - 17.40
 
MsV č. 3 Ferčekovce 10. 7.
9. Muráňska 2 16.00 - 16.15
10. Muráňska 26 16.20 - 16.35
11. križovatka ulíc Muráňskej a Trenčianskej 16.45 - 17.00
12. Muráňska 60 17.05 - 17.20
13. Nitrianska ul. 17.45 - 18.00
14. Laborecká ul. 18.25 - 18.40
15. Trnavská ul. 17.25 - 17.40
16. Dunajská ul. 18.05 - 18.20

MsV č. 6 staré mesto ‑ juh 11. 7.
17. Fándlyho ul. - Železorudné bane 17.15 - 17.35
18. F. Urbánka 25 - Kozí vrch 16.00 - 16.20
19. pred Zimným štadiónom - hotel Šport 17.40 - 18.00
20. Tehelná ul. - obchod 16.25 - 16.45
21. Gorkého 19 18.30 - 18.50
22. križovatka ulíc Hurbanovej a Leteckej 16.50 - 17.10

MsV č. 7 staré mesto ‑ východ 12. 7.
23. križovatka ulíc J. Hanulu a Škultétyho 17.35 - 17.50
24. Pod Tepličkou 16.00 - 16.15
25. Pod Tepličkou (pri moste) 16.20 - 16.35
26. Drevárska ul. - garáže Nového domova 16.45 - 17.00
27. Zábojského ul. 17.55 - 18.10
28. Zvonárska ul. 18.15 - 18.30
29. MPC starý vchod - Mlynská ul. 18.35 - 18.50

MsV č. 8 staré mesto ‑ sever
30. Vajanského ul. (smer k Medzi) 11. 7. / 18.05 - 18.25
31. Vajanského ul. (smer k stanici) 13. 7. / 18.25 - 18.45
32. J. C. Hronského 12. 7. / 17.10 - 17.25
33. Hviezdoslavova ul. - soc. zariad. Katarínka 13. 7. / 18.00 - 18.20

MsV č. 9 Telep 13. 7.
34. Bernolákova ul. 17.35 - 17:50
35. Kuzmányho ul. 17.15 - 17.30
36. Kmeťova ul. - podjazd 16.55 - 17.10
37. Jánskeho ul. 16.25 - 16.45
38. križovatka ulíc Ľaliovej a Púpavovej 16.00 - 16.20

UPOzORNENIE: Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby!
Obaly od vajec neberieme!
Neberieme papier v igelitových vreciach!

OzNÁMENIE  
O VýKUPE  
PAPIERA  
V ROdINNýCH dOMOCH
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., 
v rámci akcie „Výkup papiera na vašej ulici“ oznamuje termíny výku-
pu od rodinných domov v jednotlivých lokalitách mesta. Výkup pa-
piera sa bude realizovať formou výmeny za toaletný papier, kuchyn-
ské utierky alebo hygienické vreckovky. Presné podmienky výkupu 
budú k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný zber. Ako 
stanovištia mobilného výkupu budú slúžiť vybrané miesta pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú pristavované pravidelne na 
jar a jeseň. Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:

MsV č. 1 Novoveská Huta 9. 7.
1. Horská 60 16.00 - 16.15
2. pri parku (námestie v Nov. Hute) 18.25 - 18.40
3. pri pionierskom tábore 17.45 - 18.00
4. Horská 35 a 50 16.45 - 17.00
5. Kvetná 17 17.05 - 17.20
6. pri Hasičskej stanici 18.05 - 18.20
7. Tichá 10 16.20 - 16.35
8. Kozákova vila 17.25 - 17.40
 
MsV č. 3 Ferčekovce 10. 7.
9. Muráňska 2 16.00 - 16.15
10. Muráňska 26 16.20 - 16.35
11. križovatka ulíc Muráňskej a Trenčianskej 16.45 - 17.00
12. Muráňska 60 17.05 - 17.20
13. Nitrianska ul. 17.45 - 18.00
14. Laborecká ul. 18.25 - 18.40
15. Trnavská ul. 17.25 - 17.40
16. Dunajská ul. 18.05 - 18.20

MsV č. 6 staré mesto ‑ juh 11. 7.
17. Fándlyho ul. - Železorudné bane 17.15 - 17.35
18. F. Urbánka 25 - Kozí vrch 16.00 - 16.20
19. pred Zimným štadiónom - hotel Šport 17.40 - 18.00
20. Tehelná ul. - obchod 16.25 - 16.45
21. Gorkého 19 18.30 - 18.50
22. križovatka ulíc Hurbanovej a Leteckej 16.50 - 17.10

MsV č. 7 staré mesto ‑ východ 12. 7.
23. križovatka ulíc J. Hanulu a Škultétyho 17.35 - 17.50
24. Pod Tepličkou 16.00 - 16.15
25. Pod Tepličkou (pri moste) 16.20 - 16.35
26. Drevárska ul. - garáže Nového domova 16.45 - 17.00
27. Zábojského ul. 17.55 - 18.10
28. Zvonárska ul. 18.15 - 18.30
29. MPC starý vchod - Mlynská ul. 18.35 - 18.50

MsV č. 8 staré mesto ‑ sever
30. Vajanského ul. (smer k Medzi) 11. 7. / 18.05 - 18.25
31. Vajanského ul. (smer k stanici) 13. 7. / 18.25 - 18.45
32. J. C. Hronského 12. 7. / 17.10 - 17.25
33. Hviezdoslavova ul. - soc. zariad. Katarínka 13. 7. / 18.00 - 18.20

MsV č. 9 Telep 13. 7.
34. Bernolákova ul. 17.35 - 17:50
35. Kuzmányho ul. 17.15 - 17.30
36. Kmeťova ul. - podjazd 16.55 - 17.10
37. Jánskeho ul. 16.25 - 16.45
38. križovatka ulíc Ľaliovej a Púpavovej 16.00 - 16.20

UPOzORNENIE: Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby!
Obaly od vajec neberieme!
Neberieme papier v igelitových vreciach!

OzNÁMENIE  
O VýKUPE  
PAPIERA  
V ROdINNýCH dOMOCH
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., 
v rámci akcie „Výkup papiera na vašej ulici“ oznamuje termíny vý-
kupu od rodinných domov v  jednotlivých lokalitách mesta. Výkup 
papiera sa bude realizovať formou výmeny za toaletný papier, ku-
chynské utierky alebo hygienické vreckovky. Presné podmienky 
výkupu budú k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný 
zber. Ako stanovištia mobilného výkupu budú slúžiť vybrané miesta 
pristavenia veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú pristavované pra-
videlne na jar a jeseň. Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:

MsV č. 1 Novoveská Huta 9. 7.
1. Horská 60 16.00 - 16.15
2. pri parku (námestie v Nov. Hute) 18.25 - 18.40
3. pri pionierskom tábore 17.45 - 18.00
4. Horská 35 a 50 16.45 - 17.00
5. Kvetná 17 17.05 - 17.20
6. pri Hasičskej stanici 18.05 - 18.20
7. Tichá 10 16.20 - 16.35
8. Kozákova vila 17.25 - 17.40

MsV č. 3 Ferčekovce 10. 7.
9. Muráňska 2 16.00 - 16.15

10. Muráňska 26 16.20 - 16.35
11. križovatka ulíc Muráňskej a Trenčianskej 16.45 - 17.00
12. Muráňska 60 17.05 - 17.20
13. Nitrianska ul. 17.45 - 18.00
14. Laborecká ul. 18.25 - 18.40
15. Trnavská ul. 17.25 - 17.40
16. Dunajská ul. 18.05 - 18.20

MsV č. 6 staré mesto ‑ juh 11. 7.
17. Fándlyho ul. - Železorudné bane 17.15 - 17.35
18. F. Urbánka 25 - Kozí vrch 16.00 - 16.20
19. pred Zimným štadiónom - hotel Šport 17.40 - 18.00
20. Tehelná ul. - obchod 16.25 - 16.45
21. Gorkého 19 18.30 - 18.50
22. križovatka ulíc Hurbanovej a Leteckej 16.50 - 17.10

MsV č. 7 staré mesto ‑ východ 12. 7.
23. križovatka ulíc J. Hanulu a Škultétyho 17.35 - 17.50
24. Pod Tepličkou 16.00 - 16.15
25. Pod Tepličkou (pri moste) 16.20 - 16.35
26. Drevárska ul. - garáže Nového domova 16.45 - 17.00
27. Zábojského ul. 17.55 - 18.10
28. Zvonárska ul. 18.15 - 18.30
29. MPC starý vchod - Mlynská ul. 18.35 - 18.50

MsV č. 8 staré mesto ‑ sever
30. Vajanského ul. (smer k Medzi) 11. 7. / 18.05 - 18.25
31. Vajanského ul. (smer k stanici) 13. 7. / 18.25 - 18.45
32. J. C. Hronského 12. 7. / 17.10 - 17.25
33. Hviezdoslavova ul. - soc. zariad. Katarínka 13. 7. / 18.00 - 18.20

MsV č. 9 Telep 13. 7.
34. Bernolákova ul. 17.35 - 17.50
35. Kuzmányho ul. 17.15 - 17.30
36. Kmeťova ul. - podjazd 16.55 - 17.10
37. Jánskeho ul. 16.25 - 16.45
38. križovatka ulíc Ľaliovej a Púpavovej 16.00 - 16.20

UPOzORNENIE: Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby!
Obaly od vajec neberieme!
Neberieme papier v igelitových vreciach!

joga v dennom Živote,
www.jogavdennomzivote.sk

pozývame vÁs na Letné kurzY jogY
júL - august 2018

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

Info: 0907 477 955, mail: jvdz.snv@centrum.sk
deň čas zameranie kontakt
pondelok 18.00 – 19.30 Joga pre začiatočníkov 

a mierne pokročilých
0907 477 955

utorok 17.00 – 18.30 Joga pre začiatočníkov 
a mierne pokročilých

0948 519 292

streda 8.30 – 9.30 Joga pre seniorov 0905 236 248

Kultúrny dom, Smižany
deň čas zameranie kontakt
streda 19.00 – 20.30 Joga pre začiatočníkov 

a mierne pokročilých
0910 224 447
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z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia

Poklady raného baroka

5.8. (Nedeľa) 16:30
Malý kostol

Spišská Nová Ves
Hilda Gulyás - soprán

Helga Varga-Bach - soprán
Adam Szendrei - barokové husle

Mateusz Kowalski - viola da gamba 
Margit Schultheiss - baroková harfa

Pierre Pitzl - baroková gitara
Jakub Mitrík - Jakub Mitrík - chitarrone

Vstupné hodinu pred koncertom: 5,- eur
dôchodcovia a deti: 3,- eurá

Stredná odborná škola ekonomická, 
Stojan 1, Spišská Nová Ves

zverejňuje informácie o voľných pracovných 
miestach na pracovnú pozíciu

školník ‑ s nástupom od 1. 1. 2019 na plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady:

• ukončené učňovské, stredoškolské 
vzdelanie technického zamerania

• vodičské oprávnenie skupiny B
Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným 

pracovným miestom:
• bezúhonnosť,

• manuálna zručnosť,
• zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania

• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

• písomný súhlas uchádzača so spracovaním 
osobných údajov pre potreby výberového konania

Iné:
• možné bývanie v školskom byte

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými 
dokladmi musí byť doručená na adresu školy najneskôr 
do 30. septembra 2018. Viac informácií nájdete na 

web stránke mesta: www.spisskanovaves.eu alebo na 
t. č.: 053/442 17 57, mobil: 0905 702 523, kontaktná osoba: 

Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka školy,  
email: oasnvsk@gmail.com
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Knižné
novinKy

Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

Centrálna budova, Letná 28 
053/415 03 01

PRE DETi

HALUŠKovÁ, Janka: Kvapky a ich priatelia
Z oblaku spadli Čľupka a Čľapka. Spoznali žab-
ku Kvákalku a dozvedeli sa, že v rybníku mizne 
voda. Aby zachránili priateľov pred katastrofou, 
pokúsili sa vypátrať príčinu.

KUBiCSKo, Marián: Potvorobijci
Lukáš sa teší na prázdniny. Ide do tábora a nie 
hocijakého  – do tábora prežitia…Ponorte sa 
spolu s ním do dobrodružno-fantastického prí-
behu o priateľstve, odvahe, láske a dávnej mágii.

SKovAJSA, Ján: Trenčianske povesti
Zbierka povestí a  príbehov približuje kraj pod 
Trenčianskym hradom.

PRE DoSPELÝCH – beletria

SÜEČCHin, Cchao: Sen o červenom 
pavilóne i – iv
Historický román z  obdobia vlády mandžuskej 
dynastie s  autobiografickými črtami o  osude 
bohatého rodu Ťia.

ČoMAJ, Ján: Čakanie na koniec
Kniha je o  veľkých prípadoch ponovembrovej 
kriminality na Slovensku.

KRAJEWSKi, Marek: Cháronove čísla
Máj, rok 1929. V medzivojnovom Ľvove to opäť 
vrie. Mestom otrasie brutálna vražda.

PRE DoSPELÝCH – náučná literatúra

CARRéRE D`EnCAUSSE, Héléne: 
Romanovci: dynastie pod vládou krve
V roku 1613, po stovkách temných rokov, zasad-
la na ruský trón dynastia Romanovcov.

ZDAnoviČ, A. A.: Štyridsať rokov 
v tajných službách
Mýty a  fakty súvisiace s Vladimírom Krivošom, znal-
com rozmanitých jazykov, stenografom, kryptografom.

PiQUé, Elisabetta: František: život a revolúcia
Argentínska novinárka predstavuje pápeža 
Františka ako muža činu.

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

KURiLLA, Janko: Moja kniha 
o zvieratkách z farmy
Autor vedie deti k poznaniu, že domáce zvierat-
ká sú živé tvory, ktoré si zaslúžia dobrú starostli-
vosť aj porozumenie.

HLAvATÁ, Dana: Dopravné rozprávky
Séria krátkych rozprávočiek hravou formou a pú-
tavými ilustráciami prináša deťom informácie 
o bezpečnom správaní sa v cestnej premávke.

PRE DoSPELÝCH – beletria

AUTiSSiER, isabelle: náhle, sami
Príbeh o krehkosti človeka vydaného napospas 
divokej prírode, ale aj o relativite hodnôt, ako je 
svedomie a súcit.

ZMEnA vÝPožiČnÝCH HoDín  
počas letných prázdnin (júl - august)
sídlo centrály, letná 28
pondelok - piatok: 8.00 - 17.00 h
streda: 10.00 - 16.00 h, sobota zatvorené
pobočka mier, šafárikovo námestie 7
pondelok - piatok: 9.00 - 11.30 h; 12.00 - 17.00 h
streda: 10.00 - 16.00 h, sobota zatvorené
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Markušovs

Letná

Letná

Zimná

Zimná

Moravská

Soboty / 21. 7. * 25. 8. * 22. 9. * 27. 10. * 24. 11. * 22. 12.

Spišská burza  
starožitností  
a kuriozít 2018

Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti 
a predmety minulých čias

❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃

od 8.00 do 15.00 hod na starom trhovisku oproti OC Sintra
Tel. č.: +421 910 149 926
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V prípade záujmu o psíka volajte 0905 315 070 
(ak zamestnanec útulku nepracuje, číslo je  
nedostupné, skúste preto volať viackrát) 

alebo bezplatnú linku 159.

Každý adoptovaný psík môže bezplatne  
absolvovať kurz výcviku v MKK Tatran 

t. č. 0949 351 119.

Zvieratká
na adopciu

ERIK
Cca 2-ročný psík bol pre týranie 
odobraný úradom RVPS.

AJKA
Prišla k  nám zo Smižian. Prvé 
dni prekonávala so strachom, 
ale teraz je z nej vyrovnaná, mla-
dá sučka. Vek cca 1 rok. Vhodná 
na voľný výbeh okolo domčeka.
EdY
Krásny biely psík, cca 1,5-ročný. 
Je bezproblémový vo vzťahu ku 
zvieratám aj ľuďom. Bude dob-
rým spoločníkom.

wENdY
Cca  6-mesačné bezstarostné 
hravé šteniatko. V  dospelosti 
bude menšieho vzrastu. Rado 
chodí na prechádzky.

MARKÉTA
Táto nádherná fenka, kríženec 
pekných psích podôb, je malič-
ká, mladučká, vek cca 7 mesia-
cov. Pri prvom kontakte je ešte 
smutná, učupená, ale po zistení, 
že jej nič nehrozí, osmelí sa.
DINO
Pekný cca 6-mesačný psík, krí-
ženec podobou mini ovčiačik :) 
váha do 8 kg. Je veselej, hravej 
a zároveň milej povahy, dokona-
lý adept na výcvik. Pripomína-
me, že každý adoptovaný psík 
z  nášho útulku môže bezplatne 
absolvovať ročný kurz výcviku.
BAdY
Bady je cca 7-mesačný psík, bol 
nájdený v Spišskej Novej Vsi, je 
veselý a  hravý. Určite bude mi-
lujúcim spoločníkom vašich detí 
či oddaným druhom staršiemu 
človeku pri sledovaní najnovšie-
ho dielu telenovely.
HUGO
Maličký psík, nie je najmladší, 
vekom cca  7 - 8 rokov. Tento 
oriešok je veľmi pokojný. Zná-
šanlivosť s  ostatnými obyvateľ-
mi útulku veľmi dobrá, ale vidno, 
že mu nesmierne chýba ľudský 
dotyk, na ktorý je zvyknutý. Verí-
me, že sa niekomu zapáči a do-
praje mu dôstojný psí život.

Kompletný program a všetky 
informácie nájdete: 

Materske centrum - DIETKA – 
Spisska Nova Ves 
a na oficiálnej web stránke mesta

Mini TRH S DETSKÝM 
oBLEČEníM
23. 7. od 9.00 do 12.00 h 
Príďte ponúknuť alebo si kúpiť 
nosené, no stále nositeľné letné 
detské oblečenie a obuv (0 - 6 r.)
Predávajúci, prihláste sa min. deň 
vopred na tel. č.: 0918 444 088.
príspevok: predávajúci 3 €, 
kupujúci dobrovoľné

WoRKSHoP: vÝRoBA 
BAREFooT SAnDÁLoK
štvrtok 12. 7. o 9.30 h. 
Príďte si vyrobiť šikovné sandálky 
na leto. Prihlásiť sa je potrebné 
do 4. 7. 2018 (kvôli objednaniu 
materiálu) na tel. č.: 0907 281 653
príspevok: 12 € (3 € vstup  
+ 9 € materiál)

STRETnUTiE PoDPoRnEJ 
SKUPiny noSiACiCH 
RoDiČov
Termíny spresníme na našej 
fb stránke. Stretnutie rodičov 
nosiacich svoje ratolesti v šatkách 
a ergonomických nosičoch pod 
vedením kvalifikovaných poradkýň: 
Barbora Vajová, Veronika Smiková 
a Júlia Novotná.
Prihlášku: najneskôr deň vopred na 
tel. č.: 0910 554 177
príspevok: 3 €/os.

CviČEniE TABATA
pondelky o 17.00 h
Cvičenie pre mamky s účasťou 
detičiek. Cvičí sa s vlastnou 
váhou, občas vám pribudne aj pár 
kilogramov, keď na vás vylezie váš 
drobec.

Prihlasovanie: sms-kou najneskôr 
deň vopred u inštruktorky Marcely 
na tel. č.: 0915 937 167
príspevok: 4 €/osobu (mamku)

TvoRivé DiELnE PRE DETi 4+
utorky od 17.00 do 18.45 h
Popustíme uzdu fantázii pri tvorbe 
umeleckých výtvorov (pre deti  
od 4 r. bez účasti rodičov) pod  
vedením Mgr. art. Amálky.
Prihlášku: min. deň vopred na 
t. č.: 0908 269 914
príspevok: 5 €/dieťa

ADAPTAČné DoPoLUDniE
stredy od 8.30 do 12.00 h
Predprípravu pred nástupom do 
škôlky - možnosť dopoludňajšieho 
pobytu detí bez prítomnosti 
rodičov. Deťom sa budú venovať 
2 pracovníčky, budú tvoriť, hrať sa, 
spievať a tancovať. Zabezpečený 
pitný režim a ovocie. Mamky,  
zabaľte im desiatu.
Prihlášku: min. deň vopred na 
t. č.: 0908 631 969
príspevok: 7 €/dieťa

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

JA Si vySKoČíM,  
JA Si PoSKoČíM  
A AJ SA ZAToČíM
Každý štvrtok o 16.30 h  
popoludnie pre najmenších plné 
hudby, spevu a tanca. Určené pre 
detičky do 6 r. Prihlášku: min. deň 
vopred - t. č.: 0917 618 368
príspevok: 4 €/dieťa

PoDvEČER PRE MAMKU
piatky od 18.00 h - pre mamky  
relax pri maľovaní, arteterapia, 
tvorenie maličkostí, možnosť naučiť 
sa háčkovať, štrikovať, vyšívať. 
Ak máte pokoj v duši, len keď máte 
svojich drobcov na očiach alebo 
ich nemáte na hodinku či dve komu 
zveriť, príďte s nimi.  
Určite sa nebudú nudiť.
Prihlášku: min. deň vopred - 
t. č.: 0903 493 922
príspevok: 3 €/osobu (mamku)

HERŇA DiETKA
utorky a štvrtky od 9.00 do 12.00 h
piatok od 16.00 do 17.30 h
V utorky v rámci herne  
možnosť komunikovať anglicky,  
vo štvrtok nemecky.
príspevok za jednorazový vstup: 
1,50 €/rodina

STRÁžEniE DETí
Bližšie info na tel. čísle: 
0903 493 922

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

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

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

PRogRAM MATERSKéHo
CEnTRA DiETKA
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prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. mier, šafárikovo nám. 3

OZ KLUB KAKTUSÁROV SPIŠSKÁ NOVÁ VES
pozýva na tradičnú

23. VÝSTAVU KAKTUSOV, 
INÝCH SUKULENTOV A BONSAJOV,

ktorá sa uskutoční

12. – 15. 7. 2018 v Dome Matice slovenskej, Zimná 68 
od 9.00 do 17.00 h (v nedeľu 15. 7. od 9.00 do 12.00 h)
Počas výstavy zabezpečený predaj prebytkov a poradenská služba  

v oblasti pestovania rastlín.

Vstupné dobrovoľné.

Bližšie informácie o klube kaktusárov: 
http://kaktusy-ta3.webnode.sk



13. júL 2018 – piatok
10.00 hod. O ČUdNOM VAJíČKU – rozprávka

Bábkové divadlo spod Spišského hradu
11.00 hod. Ľudová hudba ROMANA BARABASA, Spišská Nová Ves
12.00 hod. Folklórny súbor PETROVSKÁ dRUžINA,  

Bačský Petrovec (SRBSKO)
Folklórny súbor SÁlAšAN, Nadlak (RUMUNSKO)
Folklórny súbor NAšA FAJTA, Turie Remety (UKRAJINA)

14.00 hod. THE COlT
GYMPlEŘI
Česko-slovenský koncert dvoch úspešných country-rockových  
skupín, Spišská Nová Ves a Vsetín (ČR)

16.00 hod. Folklórny súbor ORGONINA, Vranov n/Topľou
Folklórny súbor ČAČINARE, Spišská Nová Ves
Folklórny súbor ČAČINA pri MKC, Spišská Nová Ves

18.00 hod. Slávnostné otvorenie 63. SPIšSKÉHO TRHU
Skupina historického šermu JAGO, Spišská Nová Ves
BUBONz - bubnová show, Košice
FS ČAČINA
RUSíNSKE TRIO
lUKÁš AdAMEC

18.45 hod. SPRIEVOd MESTOM
19.00 hod. lUKÁš AdAMEC so skupinou – koncert víťaza Superstar,

speváka s nezameniteľným hlasom z Košíc

zabÁva sa ceLé mesto
21.00 hod. dRIšĽAK – populárna „vyhodňarska“ skupina,

program plný humoru, temperamentu a originálnej zábavy
22.30 -  
1.00 hod.

SÁGA – rocková skupina, Spišská Nová Ves

14. júL 2018 – sobota
10.00 hod. Ľudová hudba VlAdA KUBÁňA, Spišská Nová Ves
11.00 hod. FUNK YOU – koncert funky skupiny, Spišská Nová Ves
12.00 hod. Ľudová hudba šTEFANA CíNU – koncert ľudovej hudby,

semifinalistu TV súťaže Zem spieva
14.00 hod. Q PlUS – koncert skupiny

československé hity 80. a 90. rokov
15.30 hod. Folklórny súbor PETROVSKÁ dRUžINA,  

Bačský Petrovec (SRBSKO)
Folklórny súbor SÁlAšAN, Nadlak (RUMUNSKO)
Folklórny súbor NAšA FAJTA, Turie Remety (UKRAJINA)

17.30 hod. SÁM SEBOU – koncert poprockovej skupiny
19.00 hod. Folklórny súbor lEVOČAN 

tance, piesne a hudba zo Spiša, Šariša a Zemplína

zabÁva sa ceLé mesto
21.00 hod. dAVId KOllER & BANd (ČR) 

koncert populárneho rockového speváka, bubeníka, skladateľa  
a člena skupiny Lucie

22.30 -  
1.00 hod.

REPlAY BANd – populárna svetová párty kapela,  
profesionálni hudobníci a speváci, pestrý repertoár

9.00 hod. Futbalový štadión Spišská Nová Ves
8. ročník Memoriálu Alexandra Nagya vo futbale bývalých hráčov
Účastníci: bývalí hráči Nowy Sacz (Poľsko), Košice,  
Michalovce a Spišská Nová Ves
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PÓDIUM PRED REDUTOU
Radničné námestie 4

1. 7. 2018
16.00 GIŇOLOVE STAROSTI 
  Rozprávka pre deti, Bábkové Divadlo Anima 
 z Prievidze
17.00  TRIO MAJORÁN
 Koncert kapely zo Spišskej Novej Vsi

8. 7. 2018 
16.00  TDPASLÍK 
  Rozprávka pre deti, Divadlo na hojdačke zo Žiliny
17.00  Ľudová hudba ROMANA BARABASA 
22. 7. 2018
l6.00  JACHYMKO
   Rozprávka pre deti, Bábkové divadlo 

spod Spišského hradu
17.00  3NÁSŤ CIEST
  Koncert country kapely zo Spišskej Novej Vsi

29. 7. 2018
16.00  PINOKIO
  Rozprávka pre deti, Divadlo Cililing z Prešova
17.00  Ľudová hudba VLADA KUBÁŇA 
5. 8. 2018 
16.00  ZABUDNUTÝ ČERT
   Rozprávka pre deti, Divadlo na Predmestí 

zo Spišskej Novej Vsi
17.00  Spevácka skupina ŠARKANICE 
  Ľudová hudba SENDREJOVCI
12. 8. 2018
16.00 JANKO A MARIENKA
  Rozprávka pre deti, Divadlo zo šuflíka zo Žiliny
17.00 HARIHOVSKE DZIEFČATEČKA 
 Folklórnej skupiny HARIHOVČAN z Harichoviec

 19. 8. 2018 
16.00  ROZPRÁVKOVÝ HRNIEC
  Rozprávka pre deti, Divadlo Portál z Prešova 
17.00  Spevácke skupiny ROZMARÍN, 
 SENIOR, LIPA 
24. – 25. 8. 2018 
 Medzinárodný festival ŽIVÉ SOCHY
31. 8. a 1. 9. 2018 
 Dni mesta Spišská Nová Ves 
 a Trh ľudových remesiel 

LETNÉ KINO PRED REDUTOU
Radničné námestie 4

7. 7. 2018
21.15 VŠETKO ALEBO NIČ 
 SR/ČR, romantická komédia, 105 min., MP-15,
 prvý lm podľa bestselleru Evity Urbaníkovej 

21. 7. 2018
21.15  AJ DVAJA SÚ RODINA
 MP-12, 118 min., české titulky, 
 francúzska komédia

28. 7. 2018
21.15  MUZIKANTI 
  ČR, 109 min., MP-12, réžia: Dušan Rapoš, 

hudobná romanca

11. 8. 2018
21.15  ŠPUNTI NA VODE
  ČR, komédia, 84 min., MP-12, režisér 

Jiří Chlumský (Dvojníci, Martin a Venuše), 
slnečná hravá komédia pre celú rodinu

18. 8. 2018
21.15  CUKY LUKY FILM
  SK, 100 min., lm rozpráva príbeh začiatku 

šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení... 

LETNÝ BAŽANT
KINEMATOGRAF
pred Redutou, Radničné námestie 4 

1. 8. 2018
21.00  OTCOVA VOLGA 
 ČR, komédia, 90 min., MP-12, vstup voľný

2. 8. 2018
21.00  BACKSTAGE 
 SR, tanečno-hudobný romantický lm, 100 min. 

3. 8. 2018
21.00  PREZIDENT BLANÍK
 ČR, komédia, 95 min., MP-15 

4. 8. 2018
21.00  ČIARA 
 SR, krimi thriller, MP -15, 112 min. 

SÍDLISKO MIER
Šafárikovo námestie, pred DK 

1. 7. 2018 
17.30  GIŇOLOVE STAROSTI 
  Rozprávka pre deti, Bábkové Divadlo Anima 
 z Prievidze

SÍDLISKO ZÁPAD
Hutnícka 18, pred CVČ 

8. 7. 2018
17.30  TDPASLÍK 
  Rozprávka pre deti, Divadlo na hojdačke zo Žiliny

FERČEKOVCE
Detské ihrisko pri Inoveckej ulici

26. 8. 2018
15.00  ČAROVNÁ MUZIKA 
  Rozprávka pre deti, Divadlo Cililing Prešov

JAZDECKÝ AREÁL 
PRI FERČEKOVCIACH
2. 9. 2018
10.00  Cena Spiša - jazdecké preteky

KOSTOL NEPOŠKVRNENÉHO 
POČATIA PANNY MÁRIE
(Malý kostol), Levočská ul.

5. 8. 2018
16.30  LE NUOVE MUSICHE: 
 Poklady ranného baroka
    Hilda Gulyás – soprán, Helga Varga-Bach – 

soprán, Adam Szendrei – barokové husle, Ma-
teusz Kowalski – viola da gamba, Margit Schul-
theiss – baroková harfa, Pierre Pitzl – baroková 
gitara, Jakub Mitrík – chitarrone

 Vstupné hodinu pred koncertom 5 €, dôchodcovia 
 a deti 3 €

DIVADLO KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68
Rezervácie vstupeniek na t. č. 0907 908 986

7. a 21. 7. 2018
20.00 N. Reed: Life kouč 
 Nová vynikajúca komédia v Kontre! 
 Neskutočná zábava! Vstupné: 7 €

19. 7. 2018
20.00  S. Mallatratt - S. Hill: Žena v čiernom
 Brilantný viktoriánsky thriller.
 Vstupné: 6 €

25. 7. 2018
20.00 W. Shakespeare: Macbeth 
 Strhujúca divadelná hra a realizácia. 
 Vstupné: 5 €

24. 8. 2018
20.00 W. Kurtyka: Čínsky maharadža
  Magický a lozocký príbeh o prekonaní samého 

seba. Vstupné: 6 €

25. 8. 2018
20.00 R. Hutchinson: Mesiac a magnólie
  Brilantná komédia o zákulisí vzniku Odviate 

vetrom. Vstupné: 7 €

navstevnik.spisskanovaves.sk
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PÓDIUM PRED REDUTOU
Radničné námestie 4

1. 7. 2018
16.00 GIŇOLOVE STAROSTI 
  Rozprávka pre deti, Bábkové Divadlo Anima 
 z Prievidze
17.00  TRIO MAJORÁN
 Koncert kapely zo Spišskej Novej Vsi

8. 7. 2018 
16.00  TDPASLÍK 
  Rozprávka pre deti, Divadlo na hojdačke zo Žiliny
17.00  Ľudová hudba ROMANA BARABASA 
22. 7. 2018
l6.00  JACHYMKO
   Rozprávka pre deti, Bábkové divadlo 

spod Spišského hradu
17.00  3NÁSŤ CIEST
  Koncert country kapely zo Spišskej Novej Vsi

29. 7. 2018
16.00  PINOKIO
  Rozprávka pre deti, Divadlo Cililing z Prešova
17.00  Ľudová hudba VLADA KUBÁŇA 
5. 8. 2018 
16.00  ZABUDNUTÝ ČERT
   Rozprávka pre deti, Divadlo na Predmestí 

zo Spišskej Novej Vsi
17.00  Spevácka skupina ŠARKANICE 
  Ľudová hudba SENDREJOVCI
12. 8. 2018
16.00 JANKO A MARIENKA
  Rozprávka pre deti, Divadlo zo šuflíka zo Žiliny
17.00 HARIHOVSKE DZIEFČATEČKA 
 Folklórnej skupiny HARIHOVČAN z Harichoviec

 19. 8. 2018 
16.00  ROZPRÁVKOVÝ HRNIEC
  Rozprávka pre deti, Divadlo Portál z Prešova 
17.00  Spevácke skupiny ROZMARÍN, 
 SENIOR, LIPA 
24. – 25. 8. 2018 
 Medzinárodný festival ŽIVÉ SOCHY
31. 8. a 1. 9. 2018 
 Dni mesta Spišská Nová Ves 
 a Trh ľudových remesiel 

LETNÉ KINO PRED REDUTOU
Radničné námestie 4

7. 7. 2018
21.15 VŠETKO ALEBO NIČ 
 SR/ČR, romantická komédia, 105 min., MP-15,
 prvý lm podľa bestselleru Evity Urbaníkovej 

21. 7. 2018
21.15  AJ DVAJA SÚ RODINA
 MP-12, 118 min., české titulky, 
 francúzska komédia

28. 7. 2018
21.15  MUZIKANTI 
  ČR, 109 min., MP-12, réžia: Dušan Rapoš, 

hudobná romanca

11. 8. 2018
21.15  ŠPUNTI NA VODE
  ČR, komédia, 84 min., MP-12, režisér 

Jiří Chlumský (Dvojníci, Martin a Venuše), 
slnečná hravá komédia pre celú rodinu

18. 8. 2018
21.15  CUKY LUKY FILM
  SK, 100 min., lm rozpráva príbeh začiatku 

šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení... 

LETNÝ BAŽANT
KINEMATOGRAF
pred Redutou, Radničné námestie 4 

1. 8. 2018
21.00  OTCOVA VOLGA 
 ČR, komédia, 90 min., MP-12, vstup voľný

2. 8. 2018
21.00  BACKSTAGE 
 SR, tanečno-hudobný romantický lm, 100 min. 

3. 8. 2018
21.00  PREZIDENT BLANÍK
 ČR, komédia, 95 min., MP-15 

4. 8. 2018
21.00  ČIARA 
 SR, krimi thriller, MP -15, 112 min. 

SÍDLISKO MIER
Šafárikovo námestie, pred DK 

1. 7. 2018 
17.30  GIŇOLOVE STAROSTI 
  Rozprávka pre deti, Bábkové Divadlo Anima 
 z Prievidze

SÍDLISKO ZÁPAD
Hutnícka 18, pred CVČ 

8. 7. 2018
17.30  TDPASLÍK 
  Rozprávka pre deti, Divadlo na hojdačke zo Žiliny

FERČEKOVCE
Detské ihrisko pri Inoveckej ulici

26. 8. 2018
15.00  ČAROVNÁ MUZIKA 
  Rozprávka pre deti, Divadlo Cililing Prešov

JAZDECKÝ AREÁL 
PRI FERČEKOVCIACH
2. 9. 2018
10.00  Cena Spiša - jazdecké preteky

KOSTOL NEPOŠKVRNENÉHO 
POČATIA PANNY MÁRIE
(Malý kostol), Levočská ul.

5. 8. 2018
16.30  LE NUOVE MUSICHE: 
 Poklady ranného baroka
    Hilda Gulyás – soprán, Helga Varga-Bach – 

soprán, Adam Szendrei – barokové husle, Ma-
teusz Kowalski – viola da gamba, Margit Schul-
theiss – baroková harfa, Pierre Pitzl – baroková 
gitara, Jakub Mitrík – chitarrone

 Vstupné hodinu pred koncertom 5 €, dôchodcovia 
 a deti 3 €

DIVADLO KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68
Rezervácie vstupeniek na t. č. 0907 908 986

7. a 21. 7. 2018
20.00 N. Reed: Life kouč 
 Nová vynikajúca komédia v Kontre! 
 Neskutočná zábava! Vstupné: 7 €

19. 7. 2018
20.00  S. Mallatratt - S. Hill: Žena v čiernom
 Brilantný viktoriánsky thriller.
 Vstupné: 6 €

25. 7. 2018
20.00 W. Shakespeare: Macbeth 
 Strhujúca divadelná hra a realizácia. 
 Vstupné: 5 €

24. 8. 2018
20.00 W. Kurtyka: Čínsky maharadža
  Magický a lozocký príbeh o prekonaní samého 

seba. Vstupné: 6 €

25. 8. 2018
20.00 R. Hutchinson: Mesiac a magnólie
  Brilantná komédia o zákulisí vzniku Odviate 

vetrom. Vstupné: 7 €

navstevnik.spisskanovaves.sk
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Stále expozície
•	teRRA GotHicA
•	záHRAdA umeniA
•	JozeF HAnulA

Aktuálne výStAvy
Pozor! Predĺženie výstav: do 8. 7. 2018
Biedermeier c+s
Ronda Bautista – Vladimír Broniševský – 
Ondrej Jurín – Peter Lipkovič – Andrea 
Lipkovičová – Ivan Novotný – Stanislav Šalko – 
Viktor Šefčík – František Turcsányi – Edita 
Vološčuková – Júlia Zelená
Konfrontácia predmetov z obdobia biedermeieru 
s dielami 11 súčasných umelcov.

Pozor! Predĺženie výstav: do 15. 7. 2018
Soody SHARiFi: mAxiAtÚRy / 
moslimské tínedžerky
Fotografické projekty o súčasnosti a minulosti 
iránskeho života a kultúrnej histórie. Maxiatúry 
zasahujú súčasnými obrazmi do tradičných 
miniatúrnych perzských malieb. Dokument 
o moslimskej mládeži reflektuje modernú dobu 
v konzervatívnom svete.

Trvanie výstav: 25. 7. – 2. 12. 2018
Vernisáž výstav v stredu, 25. 7. 2018 o 17.00 h
mAĽBou vAnie, SocHou mRAzí…
(slovenský „sochobraz“)
Marko Blažo – Michal Černušák – František 
Demeter – Lucia Dovičáková – Rastislav 
Podhorský – Erik Šille – Ján Vasilko – Viktor 
Frešo – Marek Kvetan – Miroslav Trubač – Ján 
Zelinka – Vlasta Žáková
Prezentácia 12 umelcov strednej generácie, 
ktorí dnes spolu vytvárajú mozaiku slovenského 
„sochobrazu“.

Trvanie výstav: 1. 8. – 2. 12. 2018
Jubilanti 2018
Andrej Borúth – Vladimír Broniševský – Tomáš 
Cetera – Jozef Fabini – František Guldan – 
Tibor Gurin – Július Jakoby – Petr Jedlička – 

Robo Kočan – Štefan Kovaľ – Peter Pollág – 
Peter Roller – Andrej Rudavský - Emil Sedlák
Prezentácia tvorby 14 vybraných jubilujúcich 
autorov zo zbierok galérie.

do 31. 10. 2018
zo zBieRky GAlÉRie / BAneRová 
výStAvA
Banerová výstava vybraných 19-tich diel zo 
zbierkového fondu galérie v Záhrade umenia 
a v Galérii pri dufarte.

do 31. 10. 2018
peteR Smik: kRABice
Z fundusu galérie – keramické krabice výtvarníka 
Petra Smika v Galérii pri Dufarte.

pRoGRAmy / dielne 
pRe veReJnoSŤ
13. 7. 2018, 16.00 – 19.00 h
GALERIJNÝ PIATOK
Ženy on line 6: 2v1 / postava 
z papiera & dekoratívna enkaustika
Vstupné: 3 €/osoba
Dve paralelné dielne: tvorba 3D modelu ženskej 
postavy odetej v ľudovom kroji realizáciou jedno-
duchého ručného tvarovania, lepenia a kašírova-
nia s rôznymi druhmi papiera a tvorba dekora-
tívnych pozdravov technikou maľovania horúcim 
voskom cez papierové čipky na špeciálny papier 
určený pre enkaustiku.

detSkÉ pRoGRAmy / 
dielne pRe Školy: 
mŠ, zŠ A zuŠ
2. 7. – 31. 7. 2018, 9.00 – 16.00 
pRázdniny v GAlÉRii
Vstupné: 2 €/osoba; doprovod zdarma
Minimálny počet: 5 detí + dospelí. NOVINKA – 
detský galerijný pas: balíček na 12 dielní v období 
júl - august: 20 €/dieťa zahŕňa 2 voľné vstupy pre 
4-člennú rodinu do všetkých expozícií.
Na ateliér je potrebné sa vopred objednať. 

Rodičia, zbystrite pozornosť!
Počas obdobia letných prázdnin sme pre vás 
i vaše deti pripravili pestrú ponuku tvorivých dielní 
realizovaných v príjemnom prostredí galerijnej 
Záhrady umenia. Každý týždeň – nová tvorivá 
dielňa: objavíte s nami krásy mesta, naučíte sa 
rôzne výtvarné techniky, spoznáte čaro umenia 
a popritom si nájdete nových „galerijných“ kama-
rátov. Príďte sa k nám zabaviť! Registrácia, info: 
053/417 46 21, 0948 882 719, programy@gus.sk

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

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

kultúrne leto V kaštieli

p r i p r a v u j e m e

Areál TJ Slovan Smižany

smiŽanskY kermeš
Koncert skupiny Hex,  

Oteckovia - autogramiáda

Spoločenská sála Kd Smižany

PodFuk
Hudobná komédia

účinkujú Marián Labuda ml.,  
Marek Majeský…

Kaštieľ Smižany

ján Zoričák
Vernisáž výstavy

Spoločenská sála Kd Smižany

silné reči

www.okcsmizany.sk

Multifunkčné energetické a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

T.: 053/429 75 46, e-mail:
dana.rosova@gmail.com

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

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

Prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00 h 
voľný vstup.

Na vernisáže a prednášky v popoludňajších 
hodinách vstup voľný.

S t á l e  v ý s t a v y
• histÓria banÍctva na spiši

• zbierka nerastov
• odkrYtÁ krÁsa v kameni  

v tvorbe tibora gurina

V ý s t a v a

4. 7. – 31. 8. 2018
FarebnÁ krajina 

Jubilejná výstava neprofesionálneho  
výtvarníka Františka Miháľa
Vernisáž: 3. 7. 2018 o 16.00 h

klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves

5. 7. levočská Hora, prihlásiť sa do 2. 7. 2018, poplatok 2 €.  
Odchod autobusom od klubu o 8.00 hod.

13. 7. účasť na 63. Spišskom trhu, klub bude zatvorený.
20. 7. Turistická vychádzka ‑ Starý Smokovec ‑ Pekná Vyhliadka 

Odchod rýchlikom o 9.05 hod.
27. 7. Vychádzka na Sans Souci ‑ Kadlubek 

Opekanie z vlastných zdrojov.  
Zraz pri nemocnici Svet zdravia o 9.00 hod.
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FiLMovÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúka-
me vám možnosť zakúpiť si nový člen-
ský preukaz, ktorý platí celý rok 2018 na 
celom Slovensku. Cena je 5 € a na každý 
klubový film je zľava. Vstup pre divákov, 
ktorí nie sú členmi FK, je neobmedze-
ný. Tešíme sa na stretnutie s vami každý 
utorok pri dobrom filme v Kine Mier.

PRogRAM A vSTUPEnKy 
nájdete aj online na 
www.mkc.snv.sk
V Kine MIER premietame v novom 
formáte 2D a 3D-nové plátno, výborný 
obraz, digitálny zvuk Dolby Surround 7.1
RoZPRÁvKA - SLovEnSKÝ DABing
1. 7. o 15.30, vstupné: 4,50 €
PAT & MAT ZnovU v AKCii
ČR, 75 min.

RoZPRÁvKA - SLovEnSKÝ DABing
1. – 2. 7. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
JiM goMBiČKA, LUKÁŠ 
A LoKoMoTívA EMA
NEM., 105 min., dobrodružný, fantazij-
ný, MP-7.
1. – 2. 7. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
PSí DETEKTív
USA, rodinná komédia, slovenský 
dabing, 92 min., MP.
DoPoLUDŇAJŠiE PRÁZDninové 
PREMiETAniE
2. 7. o 10.00, vstupné: 3,50 €
FERDinAnD
USA, anim. rozprávka, 99 min., MP.
DoPoLUDŇAJŠiE PRÁZDninové 
PREMiETAniE
9. 7. o 10.00, vstupné: 4,50 €
PAT & MAT ZnovU v AKCii
ČR, 75 min.
DoPoLUDŇAJŠiE PRÁZDninové 
PREMiETAniE
16. 7. o 10.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
HoTEL TRAnSyLvAniA 3: 
STRAŠiDELnÁ DovoLEnKA
USA, 92 min., anim. komédia, MP.
19. – 21. 7. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
MAMMA MiA HERE WE go AgAin
USA, anglicky so slov. titulkami, 
prístupné pre všetky vekové skupiny, 
muzikál, 114 min.

DoPoLUDŇAJŠiE PRÁZDninové 
PREMiETAniE
23. 7. o 10.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
HoTEL TRAnSyLvAniA 3: 
STRAŠiDELnÁ DovoLEnKA
USA, 92 min., anim. komédia, MP.
26. – 28. 7. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
MAMMA MiA HERE WE go AgAin
USA, anglicky so slov. titulkami, 
prístupné pre všetky vekové skupiny, 
muzikál, 114 min.
DoPoLUDŇAJŠiE PRÁZDninové 
PREMiETAniE
30. 7. o 10.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
HoTEL TRAnSyLvAniA 3: 
STRAŠiDELnÁ DovoLEnKA
USA, 92 min., anim. komédia, MP.
LETné Kino PRED REDUToU 2018, 
vSTUP voľnÝ
7. 7. o 21.15
vŠETKo ALEBo niČ
SR/ČR, rom. komédia, 105 min., MP-15.
21. 7. o 21.15
AJ DvAJA SÚ RoDinA
FRAN., komédia, 118 min., české 
titulky, MP-12.
28. 7. o 21.15
MUZZiKAnTi
ČR, 109 min., MP-12.  
Réžia: Dušan Rapoš, hudobná romanca

PRiPRAvUJEME:

LETnÝ BAžAnT  
KinEMATogRAF 2018
Premietanie pred Redutou
vstup voľný

1. 8. o 21.00
oTCovA voLgA
ČR, komédia, 90 min., MP-12.

2. 8. o 21.00
BACKSTAgE
SR, tanečno-hud./romantický, 100 min.

3. 8. o 21.00
PREZiDEnT BLAníK
ČR, 95 min., MP-15.

4. 8. o 21.00
ČiARA
SR, krimi triller, 112 min., MP-15.

ZMEnA PRogRAMU vyHRADEnÁ!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia 
Kina MIER finančne podporil

facebook.com/Kino.mier.snv

Plán Premiér

5. 7.
Ant-Man and the Wasp

Manžel na skúšku
Prvá očista 

12. 7.

Hotel Transylvánia 3: 
Strašidelná dovolenka

Kým prišla búrka
Mrakodrap

19. 7.
Prekliate dedičstvo

Mama Mia: Here We go 
Again!

26. 7.
Mačka

 Plán úteku 2
Chata na prodej

FEBRuáR 2018
  Program Spišského osvetového strediska

13. 2. 2018 o 16.30 h
liQuid acrYlic

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

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

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

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

Vstup voľný.
20. 2. – 20. 3. 2018

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

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

cineama
Regionálna súťažná prehliadka neprofesionálnej filmovej tvorby. Vstup voľný.

júl 2018

  Program Spišského osvetového strediska

do 22. 7. 2018  |  foyer  |  vstup voľný
eKoVýKres, eKoplagát 2018

Výstava najlepších súťažných výtvarných prác detí MŠ, ZŠ a ZUŠ z okresu SNV a Gelnica

do 15. 7. 2018  |  Multifunkčné energetické a banícke centrum  |  vstup voľný
amFo 2018

Výstava fotografií krajského kola celoštátnej súťaže pre neprofesionálnych fotografov

4. 7. 2018 o 16.30 (výstava potrvá do 3. 8. 2018)  |  výstavná miestnosť
sPišská Paleta

Vernisáž diel neprofesionálnych výtvarníkov, členov ART klubu - výber z tvorby od r. 2013

10. 7. 2018 o 16.30 h  |  výstavná miestnosť  |  vstupné: 5 €
umenie ZBlíZka

Vzdelávací seminár v rámci projektu „Homo Universalis“ určený pre všetkých neprofesionál-
nych výtvarníkov. Účastníci si vyskúšajú grafickú techniku linorytu pod dohľadom lektorky 
Mgr. art. Kataríny Fazekasovej, pedagofičky na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach

19. 7. 2018 o 18.00 h  |  fontána pred evanjelickým kostolom
umenie V Parku

Vernisáž súťaže pre neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov, kde budú slávnostne odo-
vzdané diplomy a ceny. Atmosféru podujatia spríjemní svojou hudbou skupina Funk you.

Výstava potrvá do 19. 9. 2018.

16. – 20. 7. 2018  |  Slovenský raj - Rekreačné stredisko Turistický raj Košariská, Kláštorisko
muškY raja

Letný workshop pre deti ponúka inšpiratívne a atraktívne edukačné aktivity,  
poznatky o faune a flóre, histórii, tradíciách. Program plný turistiky, tvorivých dielní, 

športových a umeleckých aktivít a jeden špeciálny „Kartuziánsky deň“.

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

e‑mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, 053/442 52 50, zimná 47, Spišská Nová Ves
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KULTúRNO ‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

7. a 21. júl o 20.00 h

nick reed: liFe kouč
Nová vynikajúca komédia! Neskutočná zábava! Chceš objaviť svoj 

potenciál, naprogramovať na úspech a lepšie zvládať nároky života? 
A pritom sa dozvedieť, ako prinútiť partnera, aby umyl riad? Príď na 
stretnutie s life koučom! Wendy potrebuje pomoc. Ale aj jej terapeut! 
Ten stojí pred veľkou úlohou: spraviť z mladej naivky, ktorej život je 

jedna veľká katastrofa, úspešnú ženu.  
Podporil Fond na podporu umenia.

Vstupné: 7 €

19. júl o 20.00 h

s. mallatratt - s. hill: 
Žena V čiernom

Hit z West Endu, hraný v Londýne denne 27 rokov! Brilantný 
viktoriánsky thriller s atmosférou, ktorá postupne hustne, až sa 

bude dať krájať. Anglický vidiek, tajomné močiare, všadeprítomná 
hmla a dom, v ktorom by ste nechceli nocovať… Mrazivý príbeh 

mladého londýnskeho advokáta, ktorý prichádza do odľahlého sídla 
usporiadať pozostalosť po nebohej pani Drablowej…

Vstupné: 6 €

25. júl o 20.00 h

William shakesPeare: macBeth
Po medzinárodných úspechoch (Poľsko, Arménsko, Litva, Ukrajina, 

Albánsko, Maďarsko, Česká republika, Turecko, Macedónsko, 
Rumunsko) predstavenie opäť v Kontre. Nenechajte si ujsť 

jedinečnú príležitosť uvidieť jednu z najnapínavejších tragédií 
Williama Shakespeara. Strhujúca divadelná hra a realizácia. 

Pozývame na Macbetha, akého ste ešte nevideli…
Vstupné: 5 €

kontra na zÁjazdoch:

 6. júl o 20.00 h  |  Spišský hrad

William shakesPeare: macBeth
 8. júl o 20.00 h  |  Košice

marek koterski: nenáVidím
13. júl o 20.00 h  |  Spišský hrad

Martin Mcdonagh: 
Poručík Z inishmore
20. júl o 20.00 h  |  Spišský hrad

s. mallatratt - s. hill: 
Žena V čiernom

28. – 30. júl

Festiwal szeKspirowsKi gdaňsK (pl)

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

DivaDlo
Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

júL 2018 Správa telovýchovných 
zariadení Sp. Nová Ves
letné kúPalisko T.: 053/416 63 53

pondelok - nedeľa 9.00 - 19.00 V prípade zlého počasia bude 
letné kúpalisko zatvorené!

Krytá plaVáreň T.: 053/416 63 53
Počas otvorenia letného kúpaliska bude parná sauna zatvorená!

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

sauna a cerageM T.: 053/416 63 54
zATVORENÉ!

masáŽe
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, 
lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, 
lávové kamene, chiropraxia, mäkké techniky.
pondelok - nedeľa 9.00 - 19.00

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

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

21. - 21. 7. piatok - sobota Spišských 333 EXTREME
nonstop preteky na horských bicykloch

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.

14. 7. sobota 9.00 - 16.00 VIII. ročník Memoriálu Alexandra Nagya  
vo futbale bývalých hráčov

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

tenisoVÝ areál T.: 0903 403 459 - rezervácie

7. - 9. 7. sobota - pondelok VOlVO GROUP CUP
dorastenci, dorastenky

14. - 16. 7. sobota - pondelok Turnaj kategórie C - mladšie žiačky a žiaci
28. 7. - 

1. 8. sobota - streda FISHER SlOVAKIA CUP
mladšie žiačky a žiaci

Otváracie hod.: po - ne 9.00 - 21.00

Cenník vstupu: tenisové kurty
10.00 - 14.00 4 €/hod./kurt
14.00 - 21.00 6 €/hod./kurt
permanentka 35 €/10 hodín

www.stez.sk

ROzPIS POHOTOVOSTNýCH SlUžIEB lEKÁRNí  
V MESTE SPIšSKÁ NOVÁ VES

1. 7. Lekáreň SIGNUM, Nábrežie Hornádu 3416/11

2. – 8. 7. Lekáreň BONUS, Námestie SNP 2258/2

9. – 15. 7. Lekáreň NA ZÁPADE, Hutnícka 3039/20

16. – 22. 7. Lekáreň NA LETNEJ, Letná 32/27

23. – 29. 7. Lekáreň NA SÍDLISKU MIER, Šafárikovo nám. 6/936

30. – 31. 7. Lekáreň STATIM, Štefánikovo nám. 2987/10
Lekárenská pohotovostná služba zabezpečuje prevádzku lekárne 

od 16.00 do 22.30 a v sobotu, nedeľu a sviatok od 7.00 do 22.30 h.

kuLtúra, šport, oznam
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STARšIE žIAČKY: KOšICE – zlATO, SP. NOVÁ VES – STRIEBRO
V Košiciach sa 1. - 3. júna 2018 konal finálový turnaj starších žiačok v basket-
bale. Na tento turnaj postúpili aj staršie žiačky ŠBK Spišská Nová Ves. Bojovali 
statočne, pretože prehrali iba jeden zápas, a to s družstvom Young Angels 2003 
Košice. Na turnaji skončili na druhom mieste a získali strieborné medaily. Je to 
pre dievčatá zo Spišskej Novej Vsi veľký úspech.

FINÁlOVý TURNAJ ‑ KOšICE

P Družstvo Z V P S +/- B
1. Young Angels 2003 Košice 3 2 1 176 : 156 20 5
2. šBK Spišská Nová Ves 3 2 1 164 : 142 22 5
3. BKM Junior UKF Nitra 3 1 2 146 : 172 -26 4
4. BK Nové Mesto nad Váhom 3 1 2 161 : 177 -16 4

Organizátori finálového turnaja vyhodnocovali najlepšie päťky v All stars. Do All 
stars „A“ z ŠBK Spišská Nová Ves boli zaradené Emma dulovičová a Kamila 
Jarošová, do All Stars „B“ lívia Pokrievková. Kamila Jarošová bola vyhláse-
ná za najužitočnejšiu hráčku finálového turnaja starších žiačok.
Tréner starších dievčat António da Cruz hodnotil finálový turnaj starších žiačok 
nasledovne: „Nástup do turnaja poznačila nervozita a nízka sebadôvera, ktorá 
dievčatám zviazala ruky. Po prvom zápase sa im to podarilo prekonať a ďalej už 
predviedli svoju hru, zručnosť, šikovnosť, bojovnosť a tímového ducha. Užívali si 

ten turnaj tak, ako som ich ako tréner namotivoval, to znamená, aby si vychutnali 
svoj postup do finále, ale s plnou zodpovednosťou. A to aj do bodky splnili. Uká-
zali, že vedia konkurovať najlepším družstvám vo svojej kategórii na Slovensku, 
za čo som na nich veľmi hrdý. Po kolektívnej stránke sme ako vicemajster mali 
rovnaký počet výhier ako majster SR.“

Spoločná fotografia Spišská Nová Ves vojde do histórie basketbalového klubu.
Priaznivci basketbalu v Spišskej Novej Vsi blahoželajú starším dievčatám k veľ-
kému úspechu, ktorý získali vo finálovom turnaji vo svojej kategórii. Ďakujú im 
za dobrú reprezentáciu svojho klubu, nášho mesta a zároveň ďakujú všetkým 
trénerom, ktorí sa o tento úspech pričinili a začali už v prípravke tvoriť kolek-
tív a napĺňať sen nielen rodičov, ale hlavne hráčok, ktoré sa nevzdali požiada-
viek trénerov a vydržali v  tvrdom tréningu. Spolu dokázali, že sa oplatí bojo-
vať a úspech sa poctivou prácou potvrdí. Veríme, že dievčatá nepovedali ešte 
posledné slovo a že dokážu svojou húževnatou prácou na palubovke potvrdiť 
víťazstvá aj vo vyšších kategóriách.

ján tomšík (foto archív)

TRETí ROČNíK 
SPIšANKY CUP
Futbal v Spišskej Novej Vsi už nie je hlavnou výsa-
dou chlapcov. Niekoľko rokov v klube FK Spišská 
Nová Ves na kvalitnej úrovni funguje aj dievčenský 
futbal. Dobré meno si za dva roky získal futbalový 
turnaj Spišanka Cup. Pred rokom na Spiši vyhrali 
dievčatá z Michaloviec, ktoré sa turnaja zúčastnili aj 
tento rok. Termín turnaja bol naplánovaný po skon-
čení súťažného ročníka, a tak bolo veľkým prekva-
pením, že tesne pred štartom dva kluby na posled-
nú chvíľu odhlásili svoju účasť. To sa dosť podpísalo 
pod úroveň a  priebeh turnaja. Organizátori museli 
meniť poradie a  počet zápasov. Okrem spomína-
ných Michaloviec a domácej Spišskej Novej Vsi sa 
na ihrisku s umelým povrchom predstavili dievča-
tá zo susedného Popradu a výber Oravy. Dievčatá 
z Popradu prehrali všetky zápasy a skončili štvrté, 
o priečku vyššie sa umiestnili reprezentantky z Mi-
chaloviec. V  poslednom stretnutí turnaja Spišiač-
ky porazili Poprad 2 : 1, a  tým obsadili druhé 
miesto, keď predtým s  Michalovcami a  výberom 
Oravy uhrali bezgólové remízy. Víťazkami tretieho 
ročníka sa tak stali dievčatá z Oravy.
Pre dievčatá zo Spišskej Novej Vsi tak bol 3. ročník 
veľmi dobrou konfrontáciou s ostatnými družstva-
mi. V  sezóne 2017/2018 hrala Spišská Nová Ves 
v 2. lige Východ, kde v skupine so štyrmi účastník-
mi z  8 víťazstvami, 8 prehrami a dvoma remízami 
obsadili konečné tretie miesto, keď víťazom ligy sa 
stala Lokomotíva Košice pred Popradom a  štvrtý 
bol Liptovský Mikuláš.

jozef petruška

AKý BOl TOHTOROČNý 
SPIšSKý HASIČSKý dEň?
Určite náročný pre organizátorov. Pre skvalitnenie 
súťaže sme sa presunuli na tartanový povrch ZŠ Li-
pová v Spišskej Novej Vsi. Taktiež nám pribudol ďalší 
súťažný deň pre dorastencov. Nie všetko vyšlo podľa 
predstáv, ale určite to bol pozitívny posun.
Program podujatia začal už v piatok 25. 5. 2018 prí-
chodom domácich hostí i hostí z Maďarska a Českej 
republiky a  tréningom v  areáli ZŠ Hutnícka. Súťaže 
s  priamym prenosom vo FireTV sa naplno rozbehli 
v  sobotu 26.  5.  2018 ráno. Disciplín Požiarny útok 
CTIF a Štafeta na 400 m s prekážkami sa zúčastnilo 
12 družstiev. Tu už bolo vidieť to športové napätie, veď 
máme postupový rok. V  kategórii chlapcov, všetky 
medailové priečky obsadili družstvá spoza rieky Mora-
va. 1. miesto SDH Raškovice, 2. miesto SDH Chlumec 
nad Cidlinou, 3. miesto SDH Staré Heřminovy. A naši? 
5. miesto DHZ Danišovce, 7. miesto DHZ Markušov-
ce. V kategórii dievčat sa na 1. mieste umiestnili 
domáce pretekárky z zK IMA zš Hutnícka Spišská 
Nová Ves pred dievčatami z DHZ Danišovce.
Poobede súťaž pokračovala 3. kolom Slovenskej ligy 
v behu na 60 m cez prekážky. V 81-člennom štartov-
nom poli boli najlepší pretekári zo Slovenska, ale aj 
zaujímavé mená z Čiech.
Tu sa darilo aj pretekárom a pretekárkam zo Spiša. V ka-
tegórii prípravka 2. miesto Nina Petrušková, 3. miesto 
Adrián závadský, obaja zo zK IMA zš Hutnícka Sp. 
N. Ves. V kategórii mladších dievčat. 2. miesto Simona 
Janečková DHZ Danišovce. V kategórii mladších chlap-
cov 2. miesto Andrej Krempaský zK IMA zš Hutníc-
ka Sp. N. Ves. V kategórii starších dievčat 1. miesto Mi-
chaela Petrušková a 3. miesto Viktória Krempaská, 

obe zo zK IMA zš Hutnícka Sp. N. Ves.
Deti boli ocenené peknými pohármi, medailami a vec-
nými cenami za prítomnosti Igora Kováča, nášho 
prvého medailistu na Majstrovstvách sveta v atletike, 
ktorý je odchovancom miestnej atletiky.
V nedeľu 27. 5. 2018 svoju prvú kapitolu napísala sú-
ťaž s názvom Dorastenecký dvojboj. Našou snahou je 
oživiť na Slovensku disciplíny hasičského športu. Tie 
na Slovensku okrem požiarneho útoku s vodou úplne 
vymizli. Keďže deti, ktoré v sobotu súťažili v šesťde-
siatkach, sa môžu a chcú zapájať do stoviek a veží, 
rozhodli sme sa skúsiť to. V prvom rade sme museli 
aspoň čiastočne zrekonštruovať hasičskú vežu v areáli 
HaZZ Sp. Nová Ves. S kúpou nového rebríka nám po-
mohla firma Embraco. Súťaže sa zúčastnilo 32 doras-
tencov a dorasteniek, s rozdelením na kategórie podľa 
medzinárodných predpisov hasičského športu. Začali 
sme vežou, na stovky sme sa presunuli na neďaleké 
ihrisko ZŠ Lipová. A takto dopadli reprezentanti Spiša: 
Stredné dorastenky: 1. miesto Viktória Krempaská 
a 3. miesto Klaudia Hanková zK IMA zš Hutnícka 
Sp. N. Ves. Staršie dorastenky: 3. miesto Ema Stre-
lová dHz Smižany. Mladší dorastenci: 3. miesto Mi-
chal Rerko zK IMA zš Hutnícka Sp. N. Ves. Starší 
dorastenci: 1. miesto Marián lorinc dHz Smižany.
O organizáciu celej súťaže sa postarali Ideálna mlá-
dežnícka aktivita, Mesto Spišská Nová Ves, ZŠ Hut-
nícka a  ZŠ Lipová Sp. N. Ves, Obec Smižany. Or-
ganizačnú stránku si zobrali za svoje členovia DHZ 
Smižany a DHZ Mier Sp. N. Ves.

jozef strela
ZK ima Zš hutnícka spišská nová ves

Na fotografii prvý zľava tréner ŠBK Sp. Nová Ves António da Cruz, hráčky 
SNV Kamila Jarošová a Emma Dulovičová a zostávajúce členky All Stars „A“.

Horný rád zľava – Kristína Bučková, Tereza Dučáková, Nina Mokrišová, 
Juliána Dovalová, Lucia Zajacová, Lívia Pokrievková, Tréner A. da Cruz
Dolný rád zľava – Laura Fibišová, Lenka Matúšová, Carlota Sofia da Cruz, 
Kamila Jarošová a Emma Dulovičová.
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MlAdýCH FlORBAlISTOV
Žiacke a  mládežnícke družstvá florbalového klubu 
FbC Young Arrows si úspešne predĺžili sezónu. Ako 

prví 5. 5. 2018 pod vedením trénera Tomáša Slivu 
odcestovali do Trenčína najmladší - mladšia príprav-
ka. Zúčastnili sa na turnaji o pohár prezidenta SZFB, 
kde obsadili 8. miesto z celkového počtu 16 účast-
níkov. Nasledujúci víkend si cestu zopakovali starší 
prípravkári. Zverenci Gabriela Ličáka skončili z 24 tí-
mov na 7. mieste. 18. 5. v sprievode trénerov Jozefa 
Augustiňáka a  Michala Šimka navštívili Trenčín aj 
mladší žiaci, ktorí obsadili 16. miesto v konkurencii 
24 tímov z celej SR.
Prvý júnový víkend sa starší žiaci doplnení o 3 hrá-
čov dorastu zúčastnili 10. ročníka medzinárodného 
turnaja Slovenský pohár vo florbale 2018 v Púchove. 
Chlapci, aj keď štartovali vo vyššej vekovej kategórii, 
dokázali sa v konkurencii družstiev zo Slovenska a aj 
Českej republiky presadiť. Svoju púť na turnaji ukon-
čili až vo finále, kde podľahli kvalitnému českému 
tímu z Kopřivnic a obsadili tak 2. miesto.

tomáš Gavin
podpredseda klubu, tréner žiakov a dorastu

SPIšSKÉ šPORTOVÉ HRY 
dETí A MlÁdEžE 2018
Viac ako 800 športovcov z Havlíčkovho Brodu, Bílovca, z Popradu, Starej Ľubovne, Svitu, Dolného Smokov-
ca, Margecian, Letanoviec, Helcmanoviec, Spišského Hrušova, Kluknavy, Krompách, Gelnice, Hranovnice 
a Spišskej Novej Vsi 8. júna 2018 si vychutnalo slávnostné otvorenie Spišských športových hier detí a mlá-
deže na futbalovom štadióne. Program zabezpečili Denzz Industry a RTVŠ Mix. V olympijskom duchu hry 
otvorila trojica športovcov Branislav Brozman, navádzač Jakuba Kraka, ktorý na Paraolympijských hrách 
v Pjončangu získal jednu zlatú a tri strieborné medaily, Matúš Užák, účastník olympiád v Salt Lake City a Tu-
ríne a Zoja Zimnikovalová, najúspešnejšia športovkyňa mesta Spišská Nová Ves za rok 2017. Po zapálení 
olympijského ohňa a príhovoroch viceprimátorky L. Grečkovej, vicestarostky družobného mesta Havlíčkov 
Brod Ivany Mojžíškovej a Jozefa Kačengu, predsedu komisie školstva, mládeže a športu a posudzovania 
dotácií a zároveň predsedu RŠK, sláv-
nostnosť podujatia zdôraznil zoskok 
parašutistickej skupiny Compact, kto-
rá vlajúcimi stuhami pripomenula 750. 
výročie prvej písomnej zmienky o mes-
te Spišská Nová Ves. Diváci ešte videli 
športové súboje zmiešaných družstiev 
4  x  300 m a  potom nasledoval od-
chod na športoviská a zápolenie v 12 
športoch v  telocvičniach a  ihriskách 
základných a  stredných škôl a  za-
riadení STEZ-u. Výsledky nájdete na  
www.facebook.com/skolysnv.

X. ŠTAfETOVÝ BEH SpIŠIAKOV
Usporiadateľ: OZ Novoveská Huta a OZ ŠK ROHALS

Dátum: 4. august 2018 (sobota) o 17.15 h
Miesto: Pred reštauráciou Poľovník v Novoveskej Hute
Štartujú: Zmiešané 5-členné družstvá mužov a žien bez vekového obmedzenia 

z okresov SN, PP, KK, LE, GL. Účasť na vlastnú zodpovednosť!
Trate: Bežia sa okruhy na asfalte v dĺžke: 

2,2 km – 2,2 km – 2,2 km – 2,2 km – 1 km 
Každý člen/členka družstva môže bežať iba 1 okruh.

Kategórie: Zaradenie do kategórie určuje súčet rokov členov družstva:  
do 199 rokov a nad 200 rokov

Prezentácia: V deň preteku do 17.00 h na mieste štartu
Štartovné: Družstvo: 10 €
Ceny: Prvé 3 družstvá v každej kategórii budú odmenené
Zdravotná služba: Miestny spolok SČK Novoveská Huta
Garant: Janetta Šargová
Informácie: Rudo Mikolaj, mob.: 0944 546 455,e-mail: hutabeh@centrum.sk

KARATE: Komisia štátnej reprezentácie zaradila 
do výberu širšej reprezentácie z Karate klubu Spiš-
ská Nová Ves 11 cvičencov: Zuzanu Černíckú, Zoju 
Zimnikovalovú, Sáru Krivdovú, Moniku Pekarčíkovú, 
Petra Mrovčáka, Adama Cuníka, Dominika Kešeľa-
ka, Maroša Janovčíka, Jakuba Černického, Juraja 
Černického, Dominika Imricha. Komisia štátnej re-
prezentácie (KŠR) vydáva zoznam aktualizovanej 
širšej reprezentácie SZK v jednotlivých kategóriách. 
Uvedený zoznam je podkladom KŠR na zostavo-
vanie nominácií na turnaje v  nasledujúcej sezóne. 
Zoznam bol zostavený na základe rozhodnutia KŠR, 
z  Majstrovstiev Slovenska a  víťazov Slovenského 
pohára ml. kadetov, kadetov, juniorov, U21 v r. 2017 
a  z  medailistov Veľkej ceny Slovenska 2017, 2018 
a Majstrovstiev Slovenska seniorov 2018.

beh: RUdlOVSKý šlAPÁK: 19. 5. 2018, Rudlov, 
9,3 km, prevýšenie 590 m, muži 40 ‑ 49 r.: 1. To-
máš Kamas (TJ Tatran SNV, 42:24).

BEH V RAJI: 26. 5. 2018, Dobšinská Ľadová Jas-
kyňa, 10 km, muži do 39 r.: 5. M. Užák (Spiš Mar-
ket SNV, 39:34), 6. R. Rus (N. Huta, 39:42), muži 40 
‑ 49 r.: 3. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 36:06), 4. Š. Su-
merling (Fitnessport SNV, 37:30), muži 60 r. a st.: 
8. P.  Pavol (AŠK SNV, 46:31), 9. O. Kozák (SNV, 
47:00), ženy 40 ‑ 49 r.: 4. L. Baronová (SNV, 45:24), 
ženy 50 ‑ 59 r.: 4. E. Berníková (ŠKP SNV, 54:30), 
juniorky: 3. L. Štirbanová (SOŠE SNV, 52:44).

BEH V RAJI, 5 km: muži 40 r. a st.: 3. S. Smorada 
(SNV, 21:05). Behu v raji sa zúčastnilo rekordných 
450 bežcov.

VEČERNý BEH MESTOM SPIšSKÁ NOVÁ VES: 
1.  6.  2018, muži do 39 r.  – 10,5 km: 1. J. Urban 
(TJ Obal Servis Košice, 33:50), muži 40 ‑ 49 r.  – 
10,5 km: 2. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 36:19), 3. M. 
Plačko (ŠK Iglovia SNV, 38:26), 4. M. Koperdák (SNV, 
42:42), muži 60 r. a st.  – 7,5 km: 1. P. Pavol (AŠK 
SNV, 31:50), 2. O. Kozák (SNV, 32:10), ženy do 39 r. – 
4,5 km: 1. M. Kucháriková (Lipt. Mikuláš, 16:16), ženy 
40 ‑ 49 r. – 4,5 km: 2. L. Baronová (SNV, 18:09), ženy 
50 r. a st. – 4,5 km: 4. E. Berníková (ŠKP SNV, 22:13).

STAROSTOVSKÁ dESIATKA: 2. 6. 2018, Hôrka, 
10 km, muži 70 r. a st.: 2. O. Kozák (SNV, 48:25), 
ženy 50 ‑ 59 r.: 2. Z. Kartusková (SNV, 52:54).

šEBASTOVSKÁ PäTNÁSTKA: 3. 6. 2018, Vyšná 
Šebastová, 15 km, muži 40 ‑ 49 r.: 2. T. Kamas (TJ 
Tatran SNV, 58:16).

BANSKOBYSTRICKý MARATÓN: 9.  6.  2018, 
42,2 km, muži 60 r. a st: 6. Július Smolár (MK Tat-
ran SNV, 4:37:13).

BEH KU CHATE PRI zElENOM PlESE (štart 
v Kežmarskej Bielej vode), 9. 6. 2018, 7,7 km, pre-
výšenie 636 m, ženy 50 r. a st.: 3. Eva Berníková 
(ŠKP SNV, 1:07:10).

XXVII. ročník Večerného behu Spišská Nová Ves 
sa uskutočnil 1. júna. Na štart sa postavilo 601 súťa-
žiacich v 13 vekových kategóriách. Najmladší: mini 
žiaci a  žiačky,  midi žiaci a  žiačky bežali 700  met-
rov. Najvýkonnejší obehli námestie sedemkrát 
(10 500 metrov). Absolútnym víťazom sa stal J. Ur-
ban z Obal Servisu Košice, ktorý zabehol najdlhšiu 
trať za 00:33:50. V  kategórii 40 - 49 rokov sa stal 
víťazom J. Dubašák časom 00:34:08. Medzi 50 - 59 
-ročnými zabehol 7 500 m za 00:26:59.  V  konku-
rencii 60 a  viacročných stál na najvyššom stupni 
P. Peter z ASK Spišská Nová Ves s časom 00:31:50. 
V kategórii žien do 39 rokov na 4 500 m sa víťazkou 
stala M. Kucháriková z AC Kriváň, kategória 40 - 49 
ročné má víťazku v E. Ondrijovej z MTC Vyšná Še-
bastová. Zlatú medailu medzi 50 a viac ročnými pre-
tekárkami si odniesla D. Božová z BK Poprad/Svit 
Mierovka. V Bežeckej lige okresu Spišská Nová Ves 
získali ocenenia V. Majerčák, E. Henček a T. Kamas. 
Ale každý, kto prišiel a zvládol trať, sa stal víťazom.

Dorast FbC Young Arrows SNV, 2. miesto, 
Slovenský pohár vo florbale
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TRETí ROČNíK dUATlONU
Za tri roky organizovania duatlonu si získala Spišská 
Nová Ves v tejto disciplíne veľmi dobré meno. A tak 
v poslednú májovú sobotu centrum mesta opäť pat-
rilo zanietencom tohto športu. Na štvrtom ročníku 
domáci organizátori ŠK Iglovia SNV mohli zahlásiť, 
že tento ročník bol rekordný, keďže sa prihlásilo až 
160 súťažiacich.
Najprv sa na trať vydali tí najmenší a v dusnom po-
časí mali čo robiť, aby sa vyrovnali s  nástrahami 
trate. Niektorí museli siahnuť na dno síl, aby celú 
trať úspešne zvládli. Priebeh súťaže bol štandard-
ný  – prihlásení pretekári absolvovali najskôr beh, 
potom nasledovala jazda na bicykli a potom znova 
bežecká časť. Hlavne u  mládeže išlo o  veľa, lebo 
podujatie je zaradené v rámci majstrovstiev Sloven-
ska a Slovenského pohára.
Najdramatickejšie a najvyrovnanejšie zápolenia boli 
práve v  mládežníckych vekových kategóriách  – 
u  mladších žiakov dobehla ako prvá  – Margaré-
ta Vráblová zo Slovenskej triatlonovej akadémie, 

u chlapcov Šimon Rebidáš z Turčianskych Teplíc.
U starších žiačok dominovala Martina Mesárošová 
z  Dolného Kubína, medzi chlapcami bol najlepší 
Slavomír Adam z Banskej Bystrice.
Kategóriu žiaci nádeje A vyhral Alex Mandák z Levíc, 
u dievčat Eliška Dráhovská z Piešťan, u žiakov nádeje 
B bol najrýchlejší Oliver Tešovič z Bratislavy, u dievčat 
Lenka Adamová z Banskej Bystrice, kategóriu nádeje 
C vyhral Dávid Brňák, u dievčat Nela Grmanová.
Popoludní štartovali súťaže dospelých. Tí sa, okrem 
nástrah trate, museli vyrovnať aj s vrtochmi počasia, 
keď horúčavu vystriedal dážď.
V súťažnej disciplíne duatlon zvíťazil Oliver Olejník 
Tri Tatry, u  žien domáca Nora Jenčušová šK Ig-
lovia Spišská Nová Ves. Kategóriu šprint duatlon 
vyhral Tomáš Bachratý z Tri Tatry, u žien dominovala 
Silvia Valová z Banskej Bystrice. Katarína Lamiová 
bola najrýchlejšia v krátkom duatlone a u mužov zís-
kal prvenstvo Ondrej Kubo.

jozef petruška

ďAlší MEdAIlOVý úSPECH  
NA zÁVER SEzÓNY PRE VK SNV
Mladšie žiačky‑4 získali bronzové medaily 2. – 3. 6. 2018 vo zvolene na M‑SR v 4‑kovom volejbale.

V  doterajšej volejbalovej histórii sme sa ešte na 
majstrovstvách SR vo volejbale „štvoríc“ nikdy ne-
zúčastnili. Až v tejto ligovej sezóne 2017/2018, keď 
sa hralo finále M-SR vo volejbale mladších žiačok-4 
vo Zvolene, kam postúpilo najlepších 8 družstiev 
z celej SR. Po 2 družstvá z východu, stredu a zápa-
du SR a 2 družstvá z Bratislavy a okolia - medzi nimi 
aj hráčky VK SNV.
Vo Zvolene  sa v  dvoch halách odohralo spolu 
20  zápasov, pričom každé zo zúčastnených druž-
stiev odohralo spolu 5 zápasov. Hralo sa systémom 
dvoch skupín po 4 družstvách každý s každým, po-
tom semifinále krížovým systémom a napokon finá-
le, resp. zápasy o konečné umiestnenie.

Konečné poradie M‑SR kadetiek v  súťažnom 
ročníku 2017/18:
1. VK Slávia UK Dráčik Bratislava
2. VK Elite Academy Žilina
3. VK Spišská Nová Ves
4. ŠŠKVIVUS Bratislava
5. MVK Stropkov
6. VM Senica
7. MVK Frigolog Nové Mesto nad Váhom
8. TJ Slávia TU Zvolen

ladislav ďuriško, tréner mladších žiačok‑4 VK 
SNV: „Hneď na úvod môjho hodnotenia sa chcem 
poďakovať všetkým dievčatám za predvedený výkon, 

pričom vďaka patrí aj tým hráčkam z družstva mlad-
ších žiačok, ktoré sa do Zvolena nedostali, pretože 
na súpiske môže v tejto súťaži štartovať iba 8 hráčok 
(a  ja ich mám spolu 12). Na záverečný turnaj sme 
cestovali ako mierni favoriti a dievčatá ani neskrývali 
svoje ambície celý turnaj vyhrať. Podobne ako vlani, 
keď boli majsterky SR, ale v 3-kovom volejbale. Zák-
ladnú skupinu sme s prehľadom vyhrali, keď sme v 3 
zápasoch (Zvolen, Senica, VIVUS Bratislava) stratili 
iba jediný set. Horšie to už bolo v  semifinále, kde 
sme po boji a po vlastných chybách podľahli Slávii 
UK 1 : 2 na sety. Tým sme sa dostali iba do „malého“ 

finále, teda zápasu o 3. miesto. V ňom sme nedali 
šancu VIVUS-u Bratislava a po víťazstve 2  : 0 sme 
získali bronzové medaily. Dievčatá síce veľmi spokoj-
né neboli, lebo si trúfali aj na cennejšie kovy, ale rea-
lita je „bronzová“. I napriek tomu si bronzové medaily 
cením a dievčatá za predvedený výkon chválim. Zá-
roveň im ďakujem za prístup k tréningom a zápasom 
počas celej sezóny 2017/2018“.

Všetky výsledky nájdete na stránke www.volleynet.sk 
a www.vksnv.sk

text a foto: igor murko

INlINE 
KORČUĽOVANIE 
Stalo sa už tradíciou, že po skončení Večer-
ného behu mestom ešte športové podujatie 
v  centre mesta nekončí. Prvý júnový večer sa 
na štart postavili aj inline korčuliari. Mestský 
okruh v  Spišskej Novej Vsi si za ostatné roky 
získal dobré meno a profil trate si korčuliari veľ-
mi pochvaľujú. A  tak je len potešujúce, že pri 
registrácii už v jej úvode počet prekročil stovku. 
O toto športové odvetvie je veľký záujem u mla-
dých, ale zaujímavé je čítať výsledkovú listinu 
u mužov a žien, kde sú kategórie nad 80, resp. 
70 rokov. 

U mladších žiakov zvíťazili Wiliam Ontko a Lau-
ra Martonová z  RRTC Košice. Daniel Šimko 
z  Košíc vyhral u  starších žiakov a  Magdalena 
Hromasová z Prahy bola prvá u starších žiačok. 

V kategórii 80 rokov zvíťazil Andrej Sabol Ko-
šice, nad 70 rokov Eugen Šoltis, nad 60  rokov 
Igor Špendel z Košíc, nad 50 rokov Pavol Petro 
z Košíc, nad 40 rokov Lukáš Piperek z Borievky, 
medzi juniormi dominoval Boris Varga z  Košíc 
a hlavnú kategóriu vyhral Lukáš Benedik z Košíc. 

U žien nad 60 rokov zvíťazila Jana Benediková 
z Košíc, nad 50 rokov Mária Starovská zo Žiliny, 
medzi juniorkami dominovala Milada Šároššy-
ová z Košíc. Hlavnú kategóriu žien vyhrala Ka-
teřina Novotná zo ŠK STEZ Spišská Nová Ves. 

jozef petruška

helicopter boogie

12. – 15. 7.

9. – 12. 8.

7. – 9. 9.

12. – 14. 10.
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www.HELicOPTERBOOGiE.Eu

Bronzové medailistky z M-SR vo volejbale mladších žiačok-4 so svojím trénerom. Zľava: Deána Valentová,  
Diana Klingová, Kristína Mizeráková, Viktória Hrebeňárová, Hana Ďurišková, Veronika Palitefková,  
Monika Stašíková, Sofia Spišská a Ladislav Ďuriško–tréner.
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V súvislosti s novelou zákona o ochrane osobných údajov oznamujeme zrušenie Spoločenskej rubriky. 
Nakoľko zákon neumožňuje ďalej zverejňovať údaje o narodení a veku občanov mesta, od mája t. r. sú rubriky  
Vitajte medzi nami, Významné životné jubileá oslávili, ako i Navždy nás opustili zrušené.

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

Termíny obradov v najbližšom období:
júl - 28. 7. 2018 o 13.00 h
august - 4. a 18. 8. 2018 kancelária primátora

POďAKOVANIA A SPOMIENKY

Odišiel, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všet-
kým príbuzným, bývalým spolupracovníkom Pozemných sta-
vieb a  Hotela Metropol, susedom a  známym, ktorí sa prišli 
26. 4. 2018 rozlúčiť s mojím milovaným manželom, naším ot-
com, svokrom, dedkom, bratom, švagrom, ujom a príbuzným 
Vladimírom RUSCHOM, ktorý nás opustil vo veku 71 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie ZPOZ pri MsÚ 
v SNV a Pohrebnej službe R. Findura.
S láskou a vďakou manželka Eva, syn Vladimír, dcéra Gabriela 
s rodinami.
Naša mama nás naučila všetko, len nie to, ako bez nej žiť. Po-
hasli láskavé oči, dopracovali pracovité ruky, dotĺklo jej zlaté srd-
ce. Nesmúťte plačom, ani slzami, ale modlitbou a spomienkami.
Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 
prišli 16. 5. 2018 rozlúčiť s našou mamkou, babkou, prabab-
kou, sestrou a švagrinou Alžbetou HAlÁSOVOU.
Veľká vďaka patrí dôstojnému otcovi p. Boržikovi, ako aj Poh-
rebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všet-
kým príbuzným, priateľom, kolegom, susedom a známym, kto-
rí sa prišli 23. 5. 2018 rozlúčiť s naším milovaným manželom, 
otcom, bratom, zaťom, švagrom, krstným otcom, príbuzným 
a  známym ladislavom dUFFEKOM, ktorý nás 19. 5. 2018  
navždy opustil po ťažkej chorobe vo veku 62 rokov.
Ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková, ZPOZ pri MsÚ v SNV 
a Rím.-kat. farskému úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
Odpočívaj v pokoji.
manželka Iveta, synovia Ján a Marcel
Už len kyticu na hrob Ti môžeme dať a s láskou na Teba spomínať.
Touto cestou sa chceme poďakovať za všetky prejavy sústrasti 
a  kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 24. 5. 2018 
s mojím manželom, otcom a dedkom Vladimírom ROMANOM,  
ktorý nás opustil vo veku nedožitých 70 rokov.
Ďakujeme kolektívu lekárov interného odd. a  OAMIS v  SNV  
za opateru v posledných dňoch jeho života. 
Zvlášť vyjadrujeme poďakovanie MUDr. M. Kapalkovi za dlho-
dobú lekársku starostlivosť. 
S láskou a úctou budeme na Teba spomínať.
smútiaca rodina
Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť sa nedá. Mala si rada život, 
mala si rada smiech, verila si v život, milovala si svet. Odišla si 
navždy, hoci si túžila žiť, nebolo Ti dopriate s nami tu byť.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou milovanou mamičkou, babičkou, 
svokrou, tetou, priateľkou a známou Editou PITOňÁKOVOU, 
ktorá nás navždy opustila 24. 5. 2018 vo veku 73 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie Pohrebnej službe 
S. Badziková.
S  úctou a  vďakou dcéra Beáta a  syn František s  rodinami,  
vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

Očiam si odišiel, v srdciach si ostal...
S hlbokým žiaľom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie 
všetkým príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom 
a známym, ktorí sa 25. 5. 2018 prišli rozlúčiť s naším drahým, 
milovaným manželom, láskavým otcom, dedkom, praded-
kom, bratom a svokrom Emilom STANKOM, ktorý nás opustil  
vo veku 84 rokov a  prejavmi sústrasti a  kvetinami pomohli 
zmierniť hlboký bôľ a žiaľ na jeho poslednej ceste.
Naše úprimné poďakovanie vyslovujeme aj Rím.-kat. farskému 
úradu v SNV, zvlášť kaplánovi P. Kandrovi za dôstojnú rozlúčku.
Poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou, vďakou a láskou manželka a deti s rodinami.
Do konca som Ťa držala za ruku. Aj tak si mi uletel. Smútkom 
je preniknutý náš dom, starostlivý otec chýba v  ňom. Keby 
láska našla cestu k nebu a spomienky by sa zmenili na scho-
dy k nemu, vystúpili by sme po nich a šli po Teba, lebo Tvoje 
miesto v našich srdciach sa ničím nahradiť nedá.
S bolesťou v srdci oznamujeme príbuzným, priateľom a zná-
mym, že nás 29. mája 2018 navždy opustil môj milovaný man-
žel, náš starostlivý otec, svokor, dedko, pradedko, ujo a príbuz-
ný Alfonz GAJdOš vo veku nedožitých 86 rokov. 
Ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura, ZPOZ pri MsÚ v SNV, 
Rím.-kat. úradu v SNV a p. Dzurejovi za obec Smižany za dôs-
tojnú rozlúčku 1. júna 2018, ako aj všetkým prítomným za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary.
S láskou a vďakou manželka, dcéry Katka, Maruška a Klárika 
s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina.
Pán Boh zavolal a srdce, ktoré pre nás malo toľko lásky, dotĺklo navždy.
1. 6. 2018 nás navždy opustila naša milovaná mamička, babič-
ka, prababička, svokra Helena SEdMÁKOVÁ, rod. Cebuľová 
vo veku 87 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková, kolektívu 
ambulancie MUDr. Kleinovej, MUDr. Bežilovi a Rím.-kat. farské-
mu úradu v SNV.
S láskou spomíname.
dcéra Elena s manželom, nevesty Tonka, Pavla, vnúčatá s ro-
dinami a pravnúčatá.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všet-
kým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa 19. 6. 2018 pri-
šli rozlúčiť s našou mamou, starou a prastarou mamou a prí-
buznou Máriou dOBšINSKOU, ktorá nás navždy opustila 
14. 6. 2018 vo veku nedožitých 91 rokov.
S úctou a láskou dcéra Viera, synovia Ján a Vladimír s rodinami.

Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spo-
mienkami.
15. 6. 2018 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil milovaný 
manžel a otec František TKÁČ.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti.

Kto v srdci žije, nezomiera...
17. júna 2018 sme si pripomenuli rok od úmrtia môjho milova-
ného manžela, otca, dedka Ing. dušana šENKOCA.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti, vnúčatá.

OZNAM
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Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, vie, čo je to bolesť a žiaľ.
24. 6. 2018 uplynulo 10 rokov odvtedy, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, starostlivý otec, dedko a  pradedko štefan 
NOVÁČEK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka Hanka a dcéry Eva, Táňa 
a Iveta s rodinami.
Navždy zostaneš v našich srdciach.
27. júna 2018 sme si pripomenuli 10. výročie dňa, keď nás  
navždy opustil milovaný syn, brat a vnuk Ing. Ondrej GAlÁd.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
S láskou spomínajú rodičia, sestra, brat a ostatná rodina.

1. 7. 2018 uplynie 15 rokov od chvíle, keď nás na vždy opustila 
moja drahá manželka, milovaná mamička a babička Mgr. Anna 
HAMRÁKOVÁ.
Spomienky vracajú len smútok a  žiaľ. Už len kytičku kvetov 
z lásky Ti môžeme na hrob dať. 
Na Tvoju lásku a  dobrotu spomínajú manžel Alojz, synovia  
Peter a Marián s rodinami.
Sú veci, ktoré nemôžeme nikdy zmeniť, hoci by sme si to veľmi 
želali. Aj keď si navždy odišla z našich životov, v našich srdciach 
je miesto, ktoré navždy bude patriť len a len Tebe. Tak veľmi 
nám chýbaš...
1. 7. 2018 uplynie päť rokov, odkedy nás opustila naša naj-
drahšia mamka, manželka, babka, dcéra, sestra a priateľka 
Eva TOMAšČíKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou smútiaca rodina.
Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť, ale v srdci našom budeš 
stále žiť.
2. 7. 2018 uplynie 50 rokov od tragického úmrtia Jozefa  
MElIKANTA, ktorý zahynul pri výkone svojej ťažkej práce 
v bani.
S láskou a  úctou spomínajú syn Jarko, brat Štefan, sestry 
Anna, Helena, Agnesa a ostatná rodina.
5 bolestných rokov uplynie 4. 7. 2018 od úmrtia nášho milova-
ného syna Mgr. dalibora šUlGANA.
Prosíme, venujte mu s nami, tichú modlitbu.
smútiaca rodina

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
6. 7. 2018 si pripomíname 30. výročie úmrtia nášho milovaného 
brata, švagra a uja Vladimíra PIšKANdERA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
sestra Renáta s rodinou

365 dní uplynulo ako rieky prúd a je ťažké si túto smutnú udalosť 
znova pripomenúť. 
7. 7. 2017 vybral Boh deň pre Teba za posledný - milovaný 
manžel, otec a dedko Ján HlINKA.
Už nepočuť Tvoj hlas, ani dýchanie a preto je nemilé bez Teba 
tu byť, ostáva nám len v spomienkach s Tebou žiť a Tvoje srdce 
bude v našich biť.
manželka Mária, syn Miroslav s rodinou a dcéra Iveta s rodinou

To, že rana sa zahojí, je len klamné zdanie, 
v srdci nám bolesť ostala a tiché spomínanie.
7. júla 2018 uplynie smutných 8 rokov, čo nás 
navždy opustila naša milovaná mamka, stará 
mamka Anna VOZÁROVÁ a 4. augusta 2018 
si pripomenieme smutný prvý rok, čo nás 
navždy opustil aj náš milovaný otec, starý 
a prastarý otec JUdr. Ján VOzÁR.

Ďakujeme všetkým, ktorí im spolu s  nami venujú tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.

Navždy pre Teba slniečko zašlo, Tvoje srdce šľachetné večný 
pokoj našlo. Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, nič už 
nie je také, ako bolo predtým.
9. 7. 2018 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá a mi-
lovaná Mária šTEFÁNIKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel Matej, syn Jaromír s man-
želkou Beátou, syn Miroslav, vnúčatá Martinka a Jarino.
Najkrajšia hviezdička z celého nebíčka je Tvoja mamička, čo Ti 
Boh dal. Keď raz tá hviezdička, stratí sa z nebíčka, potom do 
srdiečka vojde Ti žiaľ...
13. júla 2018 uplynú smutné dva roky, čo nás opustila naša 
milovaná manželka, mamička a príbuzná Terézia GIBAlOVÁ.
Zároveň si 30. septembra pripomenieme jej nedožitých 75 rokov.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú  manžel a dcéry s rodinami.
Kto bol raz milovaný, nebude nikdy zabudnutý.
15. 7. 2018 si pripomenieme rok, čo nás navždy opustil náš 
milovaný Jozef šTEFÁNIK.
Očiam si odišiel, v srdci si zostal.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a  úctou spomínajú družka Emília, dcéra Ľubica  
s deťmi, dcéra Laura a sestra Ľuba s deťmi.
Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc všetkých, ktorých 
si milovala. Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán 
Boh večnej milosti.
15. 7. 2018 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustila naša mamka 
a babka Veronika zOšÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku 
a modlitbu.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Stanka a Marcela s Hansom, 
vnučky Lucka a Dominika a syn Michal s rodinou.
19. 7. 2018 uplynie smutný rok, čo nás navždy opustil Karol 
HENzÉlY, môj milý a spoľahlivý manžel, náš ochotný a sta-
rostlivý tatko, obetavý a neúnavný dedo.
Už len kyticu z lásky Ti na hrob môžeme dať, za všetko krásne 
ďakovať a s láskou v srdci spomínať.
manželka Anna, dcéra Ivana, synovia Karol, Peter a vnúčatá

Úsmev si mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši. S tichou 
spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky 
na Teba myslíme. V našich srdciach zostávaš stále s nami.
22. 7. 2018 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustila naša 
priateľka zdenka SzIGETYOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú Vierka, Marta a Darka.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal, na krídlach anjela vzlietol si v diaľ. 
Už necítiš bolesť, už necítiš žiaľ, trpkosť osudu, tá Ťa už nemučí, 
našiel si pokoj v nebeskom náručí.
22. 7. 2018 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil milovaný  
manžel, otec, dedko a pradedko Miloslav AdAMJÁK.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým.
S láskou, vďakou a  úctou spomína vnučka Michaela  
s  manželom Máriom, pravnúčatá Sophia, Timea a  ostatná 
smútiaca rodina.
Už len kyticu z lásky na hrob Ti môžeme dať, za všetko krásne 
ďakovať a s láskou v srdci spomínať.
24. 7. 2018 si pripomenieme 1. výročie úmrtia, kedy nás navždy 
opustila naša milovaná mamka, babka a  prababka Pavlina  
GOMBOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S  láskou spomínajú deti, vnúčatá, pravnúčatá a  ostatná  
smútiaca rodina.
26. 7. 2018 si pripomíname deň, kedy nás navždy opustila naša 
milovaná Iveta šTEFÁNIKOVÁ.
Tvoje zlaté srdce, Ivetka, zostane navždy s nami. Bude nám 
žehnať na ceste, ktorou už 13 rokov kráčame sami.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej úsmev v spomienke...
My spomíname s láskou.

SPOMIENKY
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Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Osud 
Ti nedoprial dlhšie s nami byť, no v srdciach našich budeš stále 
žiť. Čas plynie, ale žiaľ a smútok stále ostáva.
So žiaľom v srdci si 24. 7. 2018 pripomíname smutné 1. výročie 
úmrtia nášho dobrého, pracovitého, starostlivého a milovaného 
Jána HRUBÉHO.
S láskou a úctou spomína manželka Mária, dcéra Ingrid s rodi-
nou, synovia Ján, Juraj s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a  nezabudli, venujte mu,  
prosíme, spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
Ubehne už šesť smutných rokov a my opäť s  veľkým žiaľom 
spomíname, že nás 28. 7. 2012 navždy opustil starostlivý, milo-
vaný manžel, otec, starký, brat a príbuzný Ing. Oldrich dRAžIl.
V tento smútkom naplnený deň spomeňte si spolu s nami na 
nášho Olka, za čo ďakujeme.
S láskou a vďakou spomínajú manželka Gabika, synovia Miloš 
a Tomáš s rodinami a ostatní smútiaci príbuzní.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás. 
29. 7. 2018 si pripomenieme 10 rokov od chvíle, kedy nás na-
vždy opustil manžel, otec, dedko Pavol BARČ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a ne-
zabudli.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

inzercia, oznam

Prenájom
kancelárskych priestorov  

s parkovaním

400 m2

na lukratívnom mieste 
v Spišskej Novej Vsi

0905 467 874

HľADáME pREDMETY 
vyrobené vo Výrobnom družstve nevidiacich - OBZOR

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči v tomto roku pripravuje výstavu 
s názvom OBZOR – vznik, význam a výroba. Pri tejto príležitosti 
vás chceme poprosiť o pomoc pri získaní predmetov z výrobného 

družstva Obzor v Levoči, ktoré fungovalo v rokoch 1991 - 2006. 

Ak ste vlastníkom akýchkoľvek predmetov z košikárskej, 
kefárskej, čalúnnickej a drevárskej výroby, predmetov 

z drôtu alebo plastických hmôt vyrobených vo vyššie 
spomínanom družstve, neváhajte nás kontaktovať.

Prevozu, ako i vrátenie predmetov zabezpečuje múzeum.  
Aj vy môžete byť súčasťou tvorby jedinečnej výstavy a pomôcť 

nám zozbierať čo najviac výstavného materiálu.

Kontakt: 053/451 28 63, 0918 625 285 
pracovné dni od 8.00 do 16.30 h 

kontaktná osoba: Michaela Tomčofčíková, 
e-mail: mss.levoca@gmail.com

predaj
polyfunkčných 

priestorov 
s parkovaním

od 80 m2 vhodných 
ako predajňa alebo kancelárie

+421 904 252 131
www.iglovia.sk  |  predaj@iglovia.sk
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júla na adresu 
redakcie s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. NAšE SVETlO, 2. SlEPECKÁ TlAČ, 3. PRVÉ KRÔČKY.

osobnosti mesta

krÍŽovka

MIKUlÁš HUBA 
(1919 ‑ 1986)

Mikuláš Huba - legenda slovenského herectva, sa na-
rodil 19. 10. 1919 v Spišskej Novej Vsi a zomrel 12. 10. 
1986 v Bratislave. Už ako študent gymnázia bol členom 
ochotníckeho súboru (1. tajnička). Po maturite odišiel 
študovať do Bratislavy právo a filozofiu, ale namiesto 
toho absolvoval v  r. 1940 u prof. Janka Borodáča Hu-
dobnú a dramatickú akadémiu. Počas štúdia sa stal v r. 
1938 členom činohry SND. Na túto scénu sa vrátil aj po 
vojne a razom sa z neho stal „štátny krásavec“. Vďaka 
mužnému zjavu a charizmatickému hlasu očaril množ-
stvo žien. Ale len jedna sa stala jeho osudovou láskou 
a bola ňou vynikajúca operná speváčka (2. tajnička). 
Od roku 1951 pôsobil ako pedagóg VŠMU (od r. 1962 
docent).
V r. 1966 dostal titul zaslúžilý umelec a v r. 1973 titul ná-
rodný umelec.
Účinkoval aj v rozhlase a v mnohých filmoch a seriáloch, 
napr.: Canarisova krvavá hviezda, Príbehy z lepšej spo-
ločnosti, Naši synovia, Posledná bosorka, Varúj!, Priehra-
da, Desatinka citu, (3. tajnička, 4. tajnička) a ďalších. 
Jedno z ich detí, Martin, kráča v jeho šľapajach. Na diva-
delných doskách sa však stretli iba raz - v r. 1980 v Tur-
genevovej hre Mesiac na dedine. 



28 júL 2018

KULTúRNO ‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
inzercia

BIO potraviny 

z ekologického hospodárstva

 jednodruhové a zmesiCaje

 100% za studena lisovanéOleje

ˇ

ˇ

ˇ

Masticha Chioska
(zabijak helicobactera)

intolerancii na histamín, kazeín,

laktózu, sóju, pšenicu a lepok, vajcia

prevencii chorôb

obezite

ociste organizmu (detoxikácii)

LIECBE tela a ducha JEDLOM

Zimná 45, Spišská Nová Ves

Otvorené:

Kontakt:

Po - Pia

       So
8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

       

tel.: 0948 068 786

facebook.com/komorka.snv

PRE VAŠE ZDRAVIE

... a poradi pri:
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Smižany

IBV PÁNSKY KRUH

stavebné pozemky na predaj

kontakt: Reality 008 s.r.o.
tel.: 0917 112 304 

55 EUR / m2 + inž. siete

v

•	 Vernostný	program	5+1	na	veľké	balenia	krmív
•	 Množstevná	zľava	na	konzervy	pre	psy	a	mačky	až	do	20	%
•	 Živé	ryby,	hlodavce,	vtáky	a	terarijné	zvieratá

Najväčšia predajňa  
chovateľských potrieb
v spišskej Novej vsi!

kupóN Na zľavu
Platí	do	31.	7.	2018

neplatí	na	tovar	v	akcii

SUPER	ZOO
SPIŠSKÁ	NOVÁ	VES
Tel.:	0911	622	780
Otvorené	Po-Ne:	9:00	-	20:00

inzercia

Ponúkame Vám možnosť odkúpiť si pozemok v okolí Vašej chaty  
v známom stredisku cestovného ruchu. Kancelária Reality 008 s.r.o.
exkluzívne zastupuje vlastníkov pozemkov. Zabezpečujeme kompletný
realitno-právny servis súvisiaci s odkúpením pozemkov. 

Vážení vlastníci chát v rekreačnom stredisku Čingov !

info@reality008.sk
tel.: 0917 112 304
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predÁm / prenajmem
 � Predáme 3-izb. byt s  balkónom v  pôvodnom stave na sídl. Tarča. 

T.: 0907 204 351.
 � Ponúkam na predaj priestranný 4-izb. byt s  loggiou na sídl. Mier, Trieda 

1. mája 61. Byt je v pôvodnom stave s rozlohou 82 m2. Nachádza sa na 1. posch.  
v  tichom prostredí. Bytovka je zateplená, je v nej nový výťah a vo vchode je 
položená nová dlažba. T.: 0902 205 847.

 � Predám rodinný dom v  centre mesta Spišská Nová Ves. Cena dohodou. 
T.: 0903 111 930.

 � Predám starší rodinný dom v Smižanoch. Cena 100 tis. €. T.: 0948 331 629.
 � Predám roľu v Harichovciach v blízkosti rodinných domov o rozlohe 2 126 m2 

- cena 20 €/m2. Predám tiež menší lis cca 5 l na záhradné ovocie, nový - cena 
60 €. T.: 053/449 62 00.

 � Predám záhradku s chatkou (studňa, elektrika, krb, skleník) v ZO Splav - sídl. 
Mier. T.: 0910 963 298.

 � Predám záhradu s  chatkou, v  chovateľskej osade Ferčekovce. 
T.: 0915 544 842.

 � Predám záhradku v oblasti Červený jarok. Chatka je drevená. Dobrý prístup 
autom. T.: 0915 610 100.

 � Predáme chatku so záhradou na Červenom jarku. T.: 0903 261 962.
 � Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti Červený jarok. V  spodnej 

časti záhradkárskej osady preteká potok. T.: 0903 621 805, 0911 693 447.
 � Ponúkam na predaj záhradku v  ZO na Iliašovskej ceste v  SNV o  rozlohe 

375 m2, svahovitý terén, vodovodná a elektrická prípojka. T.: 0944 684 258.
 � Predám cirkulár. T.: 0907 383 670.
 � Predám chladničku s  mrazničkou zn.  ELEKTROLUX, výška 175 cm (270 l 

+ 50 l mraziak), 4-ročná - zachovalá ako nová. T.: 0949 254 915 - volať večer.
 � Predám 2-mesačné šteniatka borderskej kólie bez PP, len do dobrých rúk. 

T.: 0949 558 272.

kúpim / hĽadÁm / prÁca
 � Kúpim garáž na sídl. Tarča - súrne. T.: 0905 294 140, 0944 684 283.
 � Kúpim 2- alebo 3-izb. byt v centre mesta. T.: 0905 672 201.
 � Hľadám 3-izb byt s balkónom na Západ I, Západ II, príp. v inej oblasti mesta, 

avšak v paneláku. RK nevolať. T.: 0948 270 271.
 � Hľadám prácu osobného asistenta v SNV na 4 - 6 h., príp. poskytnem po-

moc v domácnosti - „spoločník“ alebo aj v opatere dieťaťa, zn. spoľahlivosť. 
T.: 0949 254 915 - volať večer.

 � HOTEl ČINGOV PRIJME brigádnikov do obsluhy a do kuchyne, aj ce-
loročne. Hotel Čingov prijme na TPP masérku, čašníka, upratovačku, po-
mocnú silu do kuchyne. T.: 0905 272 551.

rôzne
 � NEFUNGUJE POČíTAČ? štrajkuje internet a  je práve nedeľa? Rozbi-

tý displej? Profesionálny servis PC a  kancelárskej techniky  u  vás doma 
24 h/7dní  v  týždni za prijateľné ceny. Inštalácia windows! Opravy note-
bookov! Inštalácia a  nastavenie wiFi. Obnovenie vašich stratených či 
zmazaných dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PRE-
HlIAdKA U  VÁS zA 1 €! Volajte: 0904  318  235. Poradenstvo zdarma!  
E‑mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu

 � MAťA MASÁžE A SPOl. ‑ NA lETNOM KúPAlISKU V SNV ponúka rôz-
ne druhy masáží. do 13.00 h masáž 9 €. T.: 0904 325 343.

 � Ponúkam KOMPlETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE: www.rekonstrukcie.eu / 
fb.rekonstrukcie.eu / T.: 0917 562 510.

 � MONTÁž všetkých druhov STREšNýCH KRYTíN za rozumnú cenu po-
núkajú klampiari a tesári z Jamníka. Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť 
zákazníka zaručená. T.: 0905 539 419 ‑ Tomáš Jančík.

 � zAlOžíME S. R. O. zA VÁS. Kompletné založenie s.  r. o. za bezkon-
kurenčné ceny, akékoľvek 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

 � Vykonávame PRESTAVBY KúPEĽNí (bytové jadrá), rekonštrukcie bytov 
a domov, všetky vodárenské práce (výmena batérií, wC, radiátorov, pre-
plach. potrubia), rezanie do panelu ‑ búranie panelov, montáž pláv. podláh, 
sadrokartónu. T.: 0903 277 634.

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

 � MASÁžE PIERKO ‑ daniela Stuhláková: ponúka klasické, relaxačné, 
aromatické, zoštíhľujúce masáže. Tkáčska 1, SNV. Prvých 10 zákazníkov ‑ 
zĽAVA 3 € na ďalšie 3 masáže. T.: 0911 234 848.

 � „Ste zlatý“ ‑ tak mi hovoria. SlUžBY PRE dOMÁCNOSť * čistenie ko-
bercov, sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 100  % mikrovlnná likvidácia 
húb, plesní, červotočov * mikrovlnné sušenie muriva a iné. Viac: www.spis-
skanovaves.eu/Inzercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.

 � REAlIzÁCIA a výstavba Rd * VýSTAVBA betónových plotov * POKlÁdKA  
zámkovej dlažby * RENOVÁCIA domov a bytov. T.: 0902 308 587.

 � Elektrofyzikálne VYSúšANIE a trvalá HYdROIzOlÁCIA vlhkého muriva 
so zárukou ‑ bez zásahu do stavby. T.: 0904 865 262.

 � lETNý TÁBOR pre deti 7 ‑ 13 r. * 5 dní plných angličtiny od 9.00 do 16.00 h  
len za 129 € (v cene obed, komunikácia v AJ, ovocné občerstvenie, vstupné 
na výlety). Tábor vedie rodený hovoriaci! * 23. – 27. 7. a * 20. – 24. 8. 2018. 
Jazyková škola VISTA, levočská 1, SNV. T.: 0902 961 150, vistasnv@vista.sk

 � Vzdelávajte sa s  VISTOU aj počas leta! Prihláste sa na letný kurz 
AJ a  NJ len za 89 €. zápis v  Jazykovej škole VISTA, levočská 1, SNV. 
T.: 0902 961 150, vistasnv@vista.sk

 � Milé slečny a dámy. Pokiaľ máte záujem o GElOVÉ NECHTY, urobím vám 
ich lacno a som tu pre vás, kedy budete potrebovať. Viac info a termín na  
t. č.: 0948 284 944 alebo e‑mail: havranova26@gmail.com

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

 � HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých druhov matracov, postelí, 
kobercov a  iných čalúnených nábytkov v  2 fázach. 1. Čistenie do hĺbky 
niekoľkých cm na sucho. 2. Čistenie na mokro špeciálnym čistiacim pros-
triedkom. T.: 0949 353 731.

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

 � PROFESIONÁlNY UPRATOVACí SERVIS, upratovacie služby pre vaše 
byty a firmy. Čistenie kobercov, podláh, nábytku, pravidelne i jednorazovo. 
T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891. www.upratovaniesnv.sk

 � TEPOVANIE BUBlINKA ‑ tepujem PROFESIONÁlNYM STROJOM (3 x 
procesy čistenia) hĺbkovým spôsobom ‑ sedačky, koberce, postele, mat-
race… + UMýVAM OKNÁ a UPRATUJEM dOMÁCNOSTI. T.: 0950 511 616.

drobnÁ inzercia, inzercia
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skoda-auto.sk

ŠKODA SUPERB S BOHATŠOU VÝBAVOU VO VŠETKÝCH VÝBAVOVÝCH 
STUPŇOCH S�CENOVOU VÝHODOU AŽ DO 3 200 €. 
Vaša bohatšia výbava môže zahŕňať aj:
> Elektrické otváranie 5. dverí s virtuálnym pedálom > Parkovacia kamera > Adaptívny podvozok > Sedadlo vodiča s masážnou funkciou 
> Navigácia s 9,2“ dotykovým displejom > Sound systém CANTON  > Nezávislé kúrenie s�diaľkovým ovládaním > Trojzónová klimatizácia 
> Elektricky nastaviteľné predné sedadlá s pamäťou a ventiláciou >�Phonebox s bezdrôtovým nabíjaním telefónu a WLAN s pripojením k LTE  
>  Asistenčné systémy (Adaptívny tempomat, SMART LIGHT ASSISTANT, TRAVELLER A LANE ASSISTANT, BLIND SPOT DETECTION) 

Príďte si otestovať atraktívne modely ŠKODA SUPERB k svojmu predajcovi ŠKODA.

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA SUPERB: 4,2 – 7,2 l/100 km, 110 – 164 g/km. Ilustračné foto. * Reklama od VWFS.

Príklad financovania je od spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Má informatívny a názorný charakter a nie je právne záväzný. Nejde o verejný prísľub ani ponuku spotrebiteľského úveru 
a je určený výlučne pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Konkrétna ponuka závisí od posúdenia schopnosti klienta splácať ním zvolený finančný produkt a klientom predložených podkladov 
u autorizovaných partnerov – finančných sprostredkovateľov spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Ponuku na mieru vám vypracuje každý autorizovaný predajca značky ŠKODA. 
Modelový príklad financovania pre SUPERB Liftback Active 1,4 TSI 92 kW (125�k) 6° MP v cenníkovej cene 23 290 € vrátane DPH, pri 28 % akontácii počas 47 mesiacov splácate len 1 % z cenníkovej ceny 
vozidla (233 €). Následne zaplatíte poslednú navýšenú splátku 5 822,50 €. Spracovateľský poplatok je 3 % z financovanej hodnoty, RPMN bez poistenia je 1,15 %. Klient má možnosť uzatvoriť finančnú službu 
aj oddelene, bez doplnkovej služby�„Poistenie“, za štandardných trhových podmienok.

VSTÚPTE 
     DO VYŠŠÍCH SFÉR

233 €
UŽ OD

 MESAČNE*

210x297 superb vybava dealer.indd   1 27/04/2018   09:58

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


