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MESTA

Pavol Bečarik sa ujal 
funkcie primátora

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom zložil sľub novozvolený primátor mesta 
a zvolení poslanci mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 10. decembra 2018 v obradnej sieni Radnice. 
Jána Volného tak na poste primátora vystriedal Pavol Bečarik. Foto: Tomáš Repčiak
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- Svadobné líčenie
- Spoločenské líčenie

- Foto makeup
- Lash Lifting & Lash Botox Bomb

- Kurz líčenia 

Novootvorený 
sa lón 

Zimná 37 
Sp i š ská Nová Ves

mobil: +421902221639 

e-mail: galova.matka@gmail.com

Make-up Martina Gálová

18. 1. 2019

23. ročník

moderujú: Filip Tůma  
a Vladimír Kobielský  

účinkujú: Celeste Buckingham  
Kollárovci  

Happyband orchestra
ľudová hudba Jánošík

tombola, charita...

PRIPRAVUJEME:  
PLES KOŠIČANOV • 1. 3. 2019 • Kaviareň Slávia Košice

19.00 hod. • koncertná sála Reduty • Spišská Nová Ves

www.agenturastyl.sk
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spravodajstvo

Vážení SpišSkonoVoVešťania,
dovoľte mi poďakovať našim predkom a všetkým, ktorí doposiaľ naše 
mesto zveľaďovali a zaslúžili sa o jeho rozvoj. Poďakovanie patrí aj dote-
rajšiemu vedeniu mesta za prácu odvedenú pre občanov nášho mesta.
Chcem všetkých uistiť, že budeme v tomto trende pokračovať. Čaká nás 
ukončenie doterajších dobrých projektov. Zároveň musíme byť otvorení 
novým strategickým a odvážnym riešeniam, ktoré budú naďalej posúvať 
mesto Spišská Nová Ves medzi moderné a úspešné mestá Slovenska.
Občanom, ktorí v sebe pocítili občiansku zodpovednosť za chod vecí 
verejných a prišli voliť, chcem taktiež poďakovať v mene svojom, ako 
i v mene poslancov nového mestského zastupiteľstva.
Vždy som sa snažil načúvať ľuďom, ich potrebám a pomáhať pri riešení 
ich každodenných problémov. Často sa stretávam s mnohými ľuďmi, 
ktorí majú rozumné návrhy na zlepšenie života v meste. V každom člo-
veku vidím potenciál a zdroj inšpirácie. Vážim si jeho kladné stránky, no 
často bývam sklamaný, keď vidím ľudskú závisť a nevraživosť.
Budem sa usilovať byť primátorom všetkých občanov tohto mesta, bez 
rozdielu ich vierovyznania a  politickej príslušnosti. Verím, že sa mi to 
spolu s poslancami mestského zastupiteľstva podarí splniť. Post primá-
tora, poslanca i prácu úradníka vnímam predovšetkým ako každodennú 
službu občanom.
V súčasnosti sme čoraz častejšie svedkami politickej nekultúry, často je 
skloňovaná závislosť miestnej politiky na centrálnych štruktúrach. Verím, 
že my, na komunálnej úrovni, sme predovšetkým ľuďmi, ktorí budú ko-
nať v prospech obyvateľov tohto mesta.
Prajem si, aby sa nám podarilo pracovať v atmosfére slušnosti a poli-
tickej kultúry.
Výsledky volieb ukázali, koho si ľudia zvolili do zastupiteľstva a koho za 
svojho lídra na poste primátora. Je to pre nás vzájomný záväzok, ktorý 
musíme rešpektovať. Terminológia „moji“ alebo „opoziční“ poslanci je 

mi cudzia. Jednoznačne ve-
rím, že všetci, bez rozdielu, 
budeme vzájomne pracovať 
na spoločnom diele. Čaká 
nás veľa práce, ktorá vy-
chádza z  programov, ktoré 
sme predostreli voličom. 
Veľakrát boli tieto progra-
my totožné. Napokon, je 
to predsa prirodzené, veď 
nám všetkým ide o  našu 
Spišskú Novú Ves.
V  nasledujúcom roku bu-
deme sledovať výzvy roz-
vojových programov v rôznych oblastiach. Čaká nás vysporiadanie sa 
s výzvami v oblasti školstva, dopravy, športu, cestovného ruchu, kultúry 
a, hlavne, v oblasti sociálnej. Pomoc od nás očakávajú aj mnohé ob-
čianske združenia, kluby dôchodcov, ale aj ľudia odkázaní na zdravotnú 
starostlivosť. Dúfam, že nám bude osud naklonený a spoločne dokáže-
me tieto očakávania naplniť.
V novom roku želám všetkým obyvateľom Spišskej Novej Vsi veľa zdra-
via, osobných i pracovných úspechov, pochopenia a vzájomnej úcty. 
Nám všetkým želám úspešné vykročenie na cestu vedúcu k zveľaďova-
niu nášho krásneho mesta.

pavol Bečarik, primátor mesta

Prvé ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 10. decembra 2018 v obradnej sieni Radnice.
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y Pavol Hammel s kapelou Prúdy odohral 12. 11. 
koncert v DK Mier v rámci turné The best of tour 
2018 pri príležitosti 70-ročného životného jubilea 
legendárneho skladateľa a speváka. Diváci si mohli 
vypočuť najväčšie a najznámejšie hity k 50. výročiu 
vydania albumu Zvonky.

Adam Polom je mladý talentovaný nevidiaci 
umelec, ktorý hrá na klávesy od 10 rokov. Pod 
vedením učiteľky ZUŠ Mišky Regecovej si mohol 
splniť svoj veľký sen a nahrať zopár pesničiek na 
CD. Spoločne títo dvaja hudobníci nahrajú inštru-
mentálne nahrávky slovenskej populárnej hudby aj 
za pomoci regionálnej spišskonovoveskej televízie.

Mesto každoročne odmeňuje najúspešnejších 
žiakov ZŠ, ZUŠ a SŠ za úspešné reprezentovanie 
na rôznych vedomostných, umeleckých či športo-
vých súťažiach a  olympiádach. V  obradnej sieni 
radnice si 108 žiakov a študentov prebralo ocene-
nie za svoje doterajšie dosiahnuté úspechy.

Založenie cvičnej firmy je jedným z  odborných 
ekonomických predmetov na SOŠ ekonomickej. 
Študenti, zamestnanci firmy s názvom Money‑Ho-
ney, s. r. o., veľmi úspešne prezentovali svoju firmu 
na 16. ročníku medzinárodného veľtrhu cvičných 
firiem v Košiciach. Umiestnili sa na 2. mieste v ka-
tegórii Naj katalóg, v  ktorom predstavili predmet 
svojho podnikania, ktorým sú vlastnoručne vyro-
bené produkty z medu (med, medovníky, sviečky, 
balzamy na pery) zo školskej včelnice, ktorú škola 
prevádzkuje už druhý rok.

V Dome kultúry Mier 19. 11. predstavil Martin Žák 
žiakom základných škôl svoju autobiografickú 
hru s  názvom The dark trip. Rozpráva o  veľmi 
ťažkej téme, ktorou je drogová závislosť. Ako sa 
vyjadril Richard Kráľovič, riaditeľ OZ Metamorfozis 
a manažér projektu, predstavenie videlo už 42 000 
návštevníkov. Projekt vznikol s podporou Minister-
stva zdravotníctva SR.

Miestny odbor Matice slovenskej pripravil prezen-
táciu 15 básní Kazimíra Bezeka. Básne recitovali 
študentky Gymnázia na Školskej ul.,  členovia DS 
Hviezdoslav i ďalší recitátori. Prezentáciu o živote 
a diele pripravila Spišská knižnica.

Zamestnanci Domova dôchodcov pripravili 
20.  11. pre svojich klientov Katarínske posede-
nie. Seniorom spríjemnili chvíle členovia folklórne-
ho súboru Domaňovčan. Spoločne zaspomínali na 
tradície a zvyky od Kataríny do Vianoc a pripome-
nuli si mladé časy.

Spišskú biblickú jeseň roku 2018 otvoril bene-
fičný koncert s názvom Kardiogram večnej lásky 
konaný 22. 11. v Gréckokatolíckom chráme Preme-
nenia Pána. Venovaný bol nedávno zosnulej man-
želke gréckokatolíckeho farára a náboženského re-
daktora pána J. Sabola, pani Marienke Sabolovej.

Predseda KSK Rastislav Trnka v  spolupráci so 
Slovenským olympijským výborom odovzdal naj-
lepším MŠ, ZŠ a  SŠ ocenenia za výsledky špor-
tových aktivít v  rámci projektu Olympijský deň 
2018. V Košickom kraji sa na 1. mieste umiestnila 
ZŠ Ing. O. Kožucha, SNV a na 2. mieste ZŠ Ko-
menského, Smižany. Ocenenia za materské školy 
si prevzala MŠ Komenského, SNV a MŠ v Iliašov-
ciach.

V  Technickej akadémii v  Spišskej Novej Vsi sa 
v súčasnosti prerábajú tri dielne na nové moder-
né učebne. Škola získala grant z fondov Európskej 
únie. Ako uviedol riaditeľ školy L. Ruttkay, celkový 
náklad je na úrovni 577 000 € vrátane päťpercent-
nej spoluúčasti zriaďovateľa školy, ktorým je Ko-
šický samosprávny kraj. Prostriedky využijú aj na 
nákup nových technológií ako sú obrábacie stroje, 
CNC stroje a prístroje a zariadenia pre metrológiu – 
kontrolu a merania a tiež zariadenia pre robotiku.

KAlVÁRIA MAJSTRA PAVlA  
JE KOMPlETNÁ A OPRAVENÁ
Reštauráciu, kompletizáciu a inštaláciu súsošia 
Kalvárie Majstra Pavla v  Rímskokatolíckom far-
skom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej 
Novej Vsi zavŕšilo posvätenie súsošia emeritným 
pomocným biskupom Andrejom Imrichom 25. 
novembra minulého roku. Dovŕšil sa tak výsledok 
hlasovania, kde Spišskonovovešťania s  viac ako 
15  tisíc hlasmi vyhrali súťaž v  rámci projektu Po-
klady môjho srdca, v  ktorom sa o  prostriedky na 
reštaurovanie uchádzalo deväť diel Majstra Pavla 
umiestnených na Spiši.
„Socha Márie Magdalény musela odísť do Strate-
nej už okolo roku 1820. Našli sme fotky pôvodnej 
kaplnky, v ktorej sa nachádzala. Túto kaplnku posta-
vil občan obce Ján Novotný a rovnaké bolo meno 

kňaza, ktorý v  tom čase pôsobil v  Spišskej Novej 
Vsi,“ hovorí riaditeľka Spišského múzea v  Levoči 
Mária Novotná, ktorá sa venovala umenovednému 
výskumu kalvárie.
Spomínaná socha Márie Magdalény bola dlhodobo 
v  lepších klimatických podmienkach ako ostatok 
kalvárie a bola dobrým návodom pri rekonštrukcii 
celého súsošia. Verejnosť tak môže uzrieť po 250-
tich rokoch celé súsošie významného európskeho 
umelca vo výklenku zadnej časti kostola.

(red)
zdroj:
https://srdcovky.nadaciavub.sk/podarilo-sa-za-
chranit-dalsi-poklad-slovenska-obnova-diela-maj-
stra-pavla-pomohla-spojit-dlho-odlucene-sochy/

Mesto Spišská Nová Ves 
pozýva všetkých občanov mesta 

na spomienkovú slávnosť
konanú pri príležitosti  

74. výročia oslobodenia mesta
spojenú s kladením vencov

25. januára 2019 o 13.00 h
na mestskom cintoríne
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yKlub dôchodcov lipa oslavoval 20. výročie zalo-
ženia. Katarínska zábava sa niesla v duchu osláv 
toho jubilea za bohatej účasti prítomných.

Okresná organizácia JDS 23. 11. v súťažnej pre-
hliadke ľudovej slovesnosti predstavila v drama-
tickej podobe 11 významných osobností života 
Spiša.

Eva Polomská je Spišiačka, ktorá patrí medzi 
TOP 20 kuchárov na Slovensku. Prvé ocenenie 
získala už v roku 2014 podľa časopisu Trend, ktorý 
ju zaradil medzi dvadsiatku najlepších kuchárov. 
V minulom roku dostala prvú nomináciu od odbor-
ných hodnotiteľov časopisu Gurmán a šéfkuchárov 
na Slovensku. Za úspechom je stála drina, chuť 
a ochota sa neustále zlepšovať. Práve z týchto dô-
vodov sa zúčastňuje rôznych školení, akým bolo aj 
posledne navštívené Symposium Culinary 26. 11. 
v Prahe.

V  12. ročníku súťaže o  histórii nášho mesta 
venovanej 750. výročiu prvej písomnej zmienky 
v I. kategórii súťažilo 6 trojčlenných družstiev žia-
kov základných škôl a zvíťazila ZŠ na Levočskej ul., 
v II. kategórii súťažilo 7 trojčlenných družstiev žia-
kov ZŠ a zvíťazila ZŠ na Ul. Z. Nejedlého. V III. ka-
tegórii súťažilo 7 trojčlenných družstiev stredných 
škôl mesta a zvíťazilo Cirkevné gymnázium Š. Mi-
šíka. Súťaž prišiel pozdraviť primátor mesta a obo-
hatila ju aj prítomnosť historika M. Furmanika.

Krátko po 11.00 hod. 26. 11. došlo na železničnej 
trati pri Spišskej Novej Vsi k  tragickej nehode. 
Podľa vyšetrovateľov nehody rušňovodič zbadal 
osobu cca 20 metrov pred rušňom, ktorá náhle vo-
šla osobnému vlaku do koľajiska, no kvôli krátkej 
vzdialenosti zrážke rušňovodič nedokázal zabrá-
niť. Obeťou bol 48-ročný Peter z Krompách, ktorý 
utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Prípad je 
v šetrení.

Titul Najstarosta roka 2018 podľa internetové-
ho hlasovania na portáli slovakregion.sk získala 
Mgr. Zuzana Nebusová. V posledných komunál-
nych voľbách si ju zvolili občania Spišských Tomá-
šoviec za starostku obce už po siedmy raz. V Spiš-
ských Tomášovciach sa za 25 rokov jej pôsobenia 
vo funcii starostky urobila kanalizácia, plyn, cesty, 
nové škôlky, opravený je kostol, obecný úrad aj 
turistická ubytovňa a pribudol nový dom smútku.

Pri príležitosti 750. výročia 1. písomnej zmienky 
o meste bol 28. 11. 2018 pre obyvateľov priprave-
ný zaujímavý program. Prvým podujatím bol krst 
románu od J. Štiavnického Zvony v  srdci o  zvo-
nolejárovi Konrádovi, druhým bol videomapping – 
svetelná prezentácia na fasáde evanjelického 
kostola a svetelná inštalácia P. Vrábeľa s názvom 
Andromeda, ktorá vytvárala dojem hviezdneho 
koberca. V piatok, 30. 11., si priaznivci barokovej 
hudby vychutnali koncert Solamente naturali 
v koncertnej sieni Radnice.

29. 11. vo večerných hodinách sa mohli priaznivci 
knihy Súdnosť osobne stretnúť s  autorom či po-
ložiť mu pár otázok. Stretnutie so Š. Harabinom, 
sudcom najvyššieho súdu a kandidátom na prezi-
denta SR, sa konalo v kaviarni na námestí. O veľ-
kom záujme svedčila kaviareň naplnená do posled-
ného miesta.

29. 11. 2018 na svojej pracovnej ceste Slovenskom 
naše mesto navštívil veľvyslanec USA Adam 
Sterling.

Z ROKOVANIA ZASADNUTIA  
MESTSKéHO ZASTUPITEľSTVA
Vo štvrtok 29. 11. 2018 sa zišiel poslanecký zbor 
na poslednom 22. zasadnutí. Keďže išlo o  zá-
verečné rokovanie mestského zastupiteľstva 
v tomto zložení, po úvodných slovách a odznení 
slovenskej hymny sa primátor Ján Volný rozlúčil 
a poďakoval poslancom, ktorí v posledných ko-
munálnych voľbách neboli zvolení. Odchádzajúci 
primátor zároveň oznámil poverenie Mariána Kell-
nera viesť mestský úrad miesto odchádzajúcej 
Jely Bednárovej. Zároveň uviedol, že poverený 
riadením Správy telovýchovných zariadení po od-
chode Jána Magdoška je Vladimír Hovaňák.
Pri príležitosti 750. výročia 1. písomnej zmienky 
o meste riaditeľ Domu Matice slovenskej Rasti-
slav Zacher spoločne s predsedníčkou Miestneho 
odboru Matice slovenskej Jolanou Prochotskou 
poďakovali za doterajšiu spoluprácu a odovzdali 
mestu Cenu predsedu Matice slovenskej.
V úvode zasadnutia vystúpili poslanci Igor Gelet-
ka a Rastislav Javorský s požiadavkou o stiahnu-
tie dvoch bodov z  programu  – bod č.  15 - Vy-
sporiadanie sústav IBV a  ostatných odberov 
elektrickej energie napojených na sústavu verej-
ného osvetlenia a bod č. 9 – Návrh rozpočtu mes-
ta na roky 2019 – 2021. Oba návrhy na stiahnutie 
však hlasovaním neprešli a v pôvodnom progra-
me zasadnutia MsZ ostali.
Poslanci vzali na vedomie plnenie prijatých uzne-
sení. Ďalšie dva body programu sa týkali škol-
stva. Schválený bol návrh Dodatku č.  4 k  VZN 
č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a pre-
vádzku škôl a školských zariadení zriadených na 
území mesta a  taktiež zmenu uznesenia týkajú-
ceho sa projektu „Supernápad – Skvelá ÚPrava 
ExteRiéru ZŠ Komenského v SNV.
Mestské zastupiteľstvo schválilo aj Návrh 3. zme-
ny rozpočtu mesta v roku 2018. 
Najrozsiahlejším a najviac diskutovaným zo stra-
ny poslancov bol Návrh rozpočtu mesta SNV na 
roky 2019  – 2021. V  diskusii sa o  slovo okrem 
iných prihlásil poslanec Jozef Gonda, ktorý tento 
rozpočet označil za „štartovací“, ktorý sa bude 
ešte v priebehu roka upravovať. Návrh rozpočtu 
bol napokon hlasovaním schválený bez pozme-
ňujúceho návrhu.
Poslanci MsZ v ďalších bodov zasadnutia odhla-
sovali VZN č. 5/2018 o určení názvu novej, Kasá-
renskej ulice, schválili vyplatenie náhrady platu za 
nevyčerpanú dovolenku odchádzajúcemu primá-
torovi mesta Jánovi Volnému v rozsahu 46,5 dňa.
Hlavný kontrolór mesta Peter Biskup predlo-
žil Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 
roku 2019 a  informoval prítomných o ukončenej 

kontrole, ktorá sa týkala poskytovania dotácií 
v zmysle VZN č. 6/2013.
Poslanci plynulo prešli k  vysporiadaniu vzťahov 
k nehnuteľnostiam. Okrem iného sa zaoberali od-
kúpením pozemku zastavaného cestnou komu-
nikáciou na Sadrovcovej ul. v Novoveskej Hute, 
ktoré napokon neschválili. Naopak, poslanci 
schválili Návrh na vyradenie prebytočného majet-
ku mesta, t. j. odpredaj notebookov s príslušen-
stvom. Pôvodne určenú zostatkovú cenu 80 € na-
vrhol znížiť na symbolické 1 € poslanec Rastislav 
Javorský. Odvolal sa na fakt, že poslanci nemajú 
nárok na odmeny, ako i  na fakt, že viacerí čle-
novia poslaneckého zboru chcú svoje notebooky 
podarovať sociálne slabším rodinám. MsZ tento 
návrh schválilo.
Vlna kritiky zo strany poslancov sa zdvihla pri 
15. bode programu s názvom Vysporiadanie sú-
stav IBV (Malé pole, Blaumont, Iglovia) a  ostat-
ných odberov el. energie napojených na sústavu 
verejného osvetlenia. Hovoril o  uzatvorení Do-
datku č.  1 ku Koncesnej zmluve o  zabezpečení 
modernizácie a  prevádzky sústavy verejného 
osvetlenia mesta uzavretej 3.  7.  2015. K  tomu-
to bodu sa ako prvý prihlásil o  slovo poslanec 
Igor Geletka, ktorý v úvode navrhol stiahnuť ten-
to bod z  programu zasadnutia. Podľa jeho slov 
z materiálov, ktoré neboli prerokované na zasad-
nutí komisie komunálneho rozvoja nevieme jed-
noznačne určiť vecné a finančné vyjadrenie jeho 
plnenia. Podmienky stanovené v  predkladanom 
dodatku ako i v uzavretej koncesnej zmluve po-
važuje pre mesto za nevýhodné. Predložený ma-
teriál po ukončení diskusných príspevkov nebol 
hlasovaním schválený.
Doplneným materiálom, ktorým sa poslanec-
ký zbor na svojom záverečnom rokovaní veno-
val, bolo schválenie dotácií športovým klubom. 
V rámci predloženého rozpočtu bolo pre ne vyčle-
nených 100 000 €. Ako obvykle, najvyššie čiastky 
boli schválené pre Hokejový klub – 32 000 €, Fut-
balový klub Noves dostane 30 000 € a Basketba-
lový klub 15 000 €. Športovému klubu basketbalu 
dievčat pridelilo predsedníctvo Rady športových 
klubov 4 000 €, 2 500 € je určených pre Volejba-
lový klub, po dve tisícky dostanú šortrekári ŠK 
Stez, kolkári a atléti TJ Tatran a florbalisti FbC - 
Young Arrows SNV, florbalistky ŠK FbK Kométa 
dostanú 1 900 €. Ostatným 21 klubom boli schvá-
lené dotácie v rozmedzí 100 – 700 €.
Na záver vystúpili predsedovia poslaneckých klu-
bov Rastislav Javorský a Lea Grečková.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlaso-
vanie poslancov a  zvukový záznam nájdete na 
www. spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – 
Samospráva – MsZ

Vn
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Prvý december je Svetovým dňom boja proti AIDS 
a  prenosu HIV. Každoročne sa preto v  Spišskej 
Novej Vsi koná pri tejto príležitosti sviečkový po-
chod námestím. V sobotu 1. 12. 2018 sa tak stalo 
už po 17. raz. Podujatie podporili občania mesta 
s členmi OZ Mladí ľudia a život, ktorí v rámci pre-
vencie organizujú aj besedy o tejto zákernej cho-
robe so žiakmi základných a stredných škôl.

Miestny odbor Matice slovenskej 30.  11.  2018 
odhalil pamätnú tabuľu Vojtechovi (Béla) Hajt-
schovi, profesorovi, prírodovedcovi a organizáto-
rovi turistiky v Slovenskom raji. Tabuľa je umiestne-
ná na dome, kde založil súkromné observatórium 
v  r.  1904 a  pozoroval Halleyho kométu  – rohový 
objekt na Hviezdoslavovej a  Školskej ulici. 
Uvedenú osobnosť priblížila R. Kormošová, za NP 
Slovenský raj sa prihovoril M. Leskovjanský. Aktu 
sa zúčastnili i náčelník Horskej záchrannej služby 
Slovenský raj Ivan Krajčír, vnukova manželka Anna 
Gánovská, František Sejút za astronomické stre-
disko, majiteľ nehnuteľnosti Gustáv Krajči, matičia-
ri i priatelia turistiky.

V Koncertnej sieni Reduty bola 1. 12. 1918 ustano-
vená Spišská slovenská rada, prvá na východe 
Slovenska. Tento orgán mal ako základný cieľ slo-
venskú autonómiu vo vnútri Uhorska, pričom išlo 
o autonómiu jazykovú, nie územnú. Hlavným orga-
nizátorom a rečníkom bol Jozef Bacsányi, riaditeľ 
meštianskej školy.

V utorok 4. 12. pomohli s vianočnou výzdobou 
v  meste deti z  materských a  základných škôl. 
26 stromčekov postavených okolo Radnice ozdo-
bili vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Deti mali 
zo zdobenia veľkú radosť, najmenší škôlkari si pri 
svojom ozdobenom stromčeku dokonca zaspievali 
a pre všetky deti čakala na záver aj sladká odmena.

7.  12.  1853 sa v  Rudňanoch narodil vlastivedný 
pracovník, múzejník a lekár Eduard Daits. Študo-
val na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a na Lekár-
skej fakulte univerzity v  Budapešti, ktorú ukončil 
v  roku 1877. Od roku 1879 trvalo pracoval ako 
mestský lekár vo Veľkej, kde ho mesto za jeho ak-
tivity v spoločenskom, kultúrnom i hospodárskom 
dianí zvolilo za čestného občana. Bol jedným zo 
zakladateľov a organizátorov domácej výroby tat-
ranských suvenírov z dreva, textilu, kovu a kerami-
ky pod firmou Tatra vo Veľkej. V roku 1881 sa stal 
predsedom Spoločnosti Velického tatranského 
múzea. Pôsobil ako kustód mineralogických zbie-
rok a  dlhé roky ako riaditeľ múzea. Bol aktívnym 
členom výboru Uhorského karpatského spolku 
a  veľkým priaznivcom turistiky. Bol tiež členom 
Spolku spišských lekárov a  lekárnikov. Zomrel 
21. 9. 1931 v Poprade-Veľká.

Na tohtoročnej nesúťažnej regionálnej prehliad-
ke Spišských zborových dní sa zúčastnili svet-
ské i  chrámové zbory. Diváci si mohli vychutnať 
repertoár piesní v  podaní štyroch miešaných 
speváckych zborov - Chorus cantoris SNV, Di-
mitrio z Poráča, Chorus Iglovia, Cantus Villa Nova 
a  zahraničným hosťom bol spevácky zbor Jasoň 
z Havlíčkovho Brodu.

NOVý OBJAV OBOHATí  
EXPOZícIU MúZEA SPIŠA
V obci Hozelec pri Poprade sa podaril archeológom 
unikátny nález. Počas výskumu v  lokalite zvanej 
Dubina pri zemnom vale objavili množstvo rôzno-
rodého materiálu z  viacerých časových období. 
Najhodnotnejší je však depot - poklad bronzových 
šperkov, ktorý predbežne možno datovať do stred-
nej až mladšej bronzovej doby. Na podrobnosti 
nálezu nevyčísliteľnej historickej hodnoty sme sa 
opýtali archeológa Múzea Spiša, Mgr. Matúša Hu-
dáka.

Čo sa v Hozelci našlo a ako dlho prebiehal ar-
cheologický výskum? V  médiách prebehla in-
formácia o  utajovaní nálezu z  dôvodu hrozby 
vykradnutia náleziska.
„Archeologický výskum prebiehal od konca apríla 
do konca júla. Skúmané bolo teleso valu a jeho blíz-
ke okolie. Už na začiatku výskumu sa podarilo od-
kryť vzácny nález – depot šperkov z doby bronzovej. 
Tento nález je výnimočný tým, že obsahuje organic-
ký materiál – kožu, kožené remienky. Okrem toho sa 
v okolí valu našlo množstvo predmetov, ktoré mož-
no časovo zaradiť od doby železnej až po súčas-
nosť. Tieto predmety nám dokumentujú pohyb ľudí 
v danom priestore v  rôznych časových periódach. 
Horské chrbty boli v minulosti často využívané ako 
cesty, navyše táto poloha je na rozhraní Hornádskej 
a Popradskej kotliny, čo ju predurčuje k tomu, aby 
bola využívanou komunikáciou. Žiaľ, v  súčasnosti 
je trendom vykrádanie evidovaných aj dosiaľ ne-
evidovaných archeologických nálezísk, a  to aj na-
priek tomu, že v legislatíve je jasne uvedené, že ide 
o trestný čin. Týmto spôsobom detektoristi devas-
tujú lokality, predmety vytrhávajú z  kontextu, čím 
strácajú svoju vypovedaciu hodnotu.“

Čo hovorí tento nález o  živote ľudí v  mladšej 
dobe bronzovej? Skúste nám priblížiť, ako v tom 
čase vyzeral život na Spiši.
„V  strednej dobe bronzovej zaznamenávame na 
Spiši neočakávanú katastrofu, na istý čas sa naru-
šila kontinuita osídlenia. Mení sa aj zmýšľanie ľudí, 
čo nám v  mladšej dobe bronzovej dokumentuje 
napríklad zmena pohrebného rítu z  inhumačného 
pochovávania na žiarové. Pre začiatok strednej 
doby bronzovej a mladšiu 
dobu bronzovú je typic-
ký nárast počtu pokla-
dov - depotov šperkov 
v  lokalite Poprad - Mate-
jovce, Nová Lesná, Dre-
veník a  zbraní v  lokalite 
Poprad  -  Veľká, Spišská 
Belá. V  prípade Spišskej 
Belej sa uvažuje o  obete 
vodnému božstvu, pre-
tože meče boli nájdené 
v  rašelinisku. Rovnako 
o  obete bohom môže-
me uvažovať aj v prípade 
nálezu depotu z Hozelca, 
ale dôvodov na takéto 
deponovanie predmetov 
môže byť viacero.“

Múzeum Spiša v  Spiš-
skej Novej Vsi takto 
získalo vzácnu zbierku. 
Kedy sa s  ňou bude 
môcť oboznámiť verej-
nosť a v akej forme?

„Pre odbornú verejnosť sa pripravuje publikácia 
v dvoch jazykových mutáciách s kompletnými infor-
máciami o  výskume aj nálezoch, pričom Múzeum 
Spiša spolupracuje s Katedrou archeológie na FF 
UK v  Bratislave a  s  Technickým múzeom v  Brne. 
Laická verejnosť si mohla pozrieť depot aj nálezy 
z výskumu počas Dvorných dialógov Múzea Spiša 
v Spišskej Novej Vsi 12. decembra. Pracujeme tiež 
na tom, aby bol depot spolu s vybranými nálezmi 
prezentovaný v pripravovanej novej stálej expozícii 
archeológie.“

V  poslednom čase sme zaznamenali viacero 
dôležitých archeologických nálezov na Spiši. 
Predpokladáte, že sa ďalšie prekvapenia môžu 
objaviť aj na území nášho mesta?
„V katastri Spišskej Novej Vsi prebehlo v minulosti 
už viacero archeologických výskumov, ktoré nám 
priniesli dôležité poznatky o živote v tomto meste. 
Samozrejme, vždy je možnosť ďalších zaujímavých 
nálezov, nikdy nevieme, čo nám zem odkryje. Mú-
zeum Spiša v SNV zrealizovalo priamo vo svojom 
sídle v  Provinčnom dome výskum podporený Mi-
nisterstvom kultúry SR sumou päťtisíc eur. V pivnič-
ných priestoroch sa podarilo odkryť objekt, pravde-
podobne dom z obdobia stredoveku. V súčasnosti 
prebieha spracovanie výskumu, čakáme aj na vý-
sledky analýz, ktoré by objekt lepšie datovali. Podľa 
sprievodných nálezov zanikol v  pätnástom storočí 
pri požiari.“
Ďakujeme za rozhovor. (rep)

Archeológovia a zároveň objavitelia depotu Matúš Hudák a Juraj Timura 
(foto M. Hudáková)

Depot bronzových šperkov (foto M. Hudáková)
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NEcH SPIŠIAcI MAJú VEľA DETí,  
KTORé OVlÁDNU VESMíR
Juraj Jakubisko / Kreslil reklamné panely na Spišské trhy. Rozprávka uvoľní fantáziu a dokáže vniesť úžas do detských duší.

Jeden z najznámejších filmových režisérov Čes-
ka i Slovenska je človek, ktorý sa narodil na Spi-
ši. Vrátil sa sem, aby zrealizoval pokračovanie 
príbehu slávnej Perinbaby. Na túto kultovú roz-
právku a spomienky na svoj rodný kraj sme sa 
ho opýtali v novoročnom rozhovore Ička.

Spišiaci privítali návrat svojho slávneho rodáka 
do jedného z  najkrajších regiónov Slovenska. 
Po tom, čo sme uzreli náš región vo viacerých 
filmoch Juraja Jakubiska, sme plní očakávaní na 
pokračovanie známej rozprávky. Prečo ste sa 
rozhodli práve pre Spiš?
„Vždy, keď hľadám miesto, kde by sa dal nakrútiť 
film v pestrej a zaujímavej scenérii, vraciam sa tam, 
kde som ako dieťa zažil toľko zázrakov, že ich do 
konca života nestačím spracovať. Kde inde, ako na 
Spiši sa dá nájsť sad plný sliviek, jabĺk a čerešní, kde 
v  tráve medzi stromami slobodne pobehuje stádo 
koní? O pár krokov ďalej narazíte na bielu žulu a bal-
vany, ktorými prechádzate ako bizarnou dekoráciou. 
A kúsok od toho je niečo, čo by som nenašiel nikde. 
Nekonečné pieskovisko so žlto-oranžovým pieskom 
a  modrými jazierkami ako stvorenými pre stavbu 
rozprávkového mestečka, ktoré sa pomocou vetra 
a plachiet bude s pieskom pohybovať ako koráb po 
mori…! Ako bonus, Tomášovský výhľad s pohľadom 
na slovenské mrakodrapy - Vysoké Tatry.“

Kedy uvidíme Perinbabu v  kinách a  v  televízii 
a čím nás chce pritiahnuť? Avizovali ste, že sa 
pôvodná Perinbaba  – Giulietta Masina objaví 
v záberoch, ktoré neboli použité. Prezradíte nám 
ešte niečo z kuchyne tejto rozprávky?
„Radšej nie. Myslím si, že som toho pri nakrúcaní už 
prezradil veľa. Mnohí z komparzistov si mohli zo scén 
poskladať obsiahlu epickú časť deja. Jediné, čo sa 
im nepodarilo, bolo stretnutie so živou Perinbabou, 
teda s Giuliettou Masinou. Digitálne oživenie talian-
skej herečky, ktorá už dvadsať rokov nie je medzi 
nami, začne po strihu v trikových ateliéroch v Brati-
slave, kde sa uzavrie posledná etapa realizácie.“

Na Tomášovskom výhľade ste s filmovou kame-
rou stáli už druhý raz. Prvýkrát sa tento symbol 
Slovenského raja objavil vo filme Postav dom, 
zasaď strom z roku 1979. Vtedy ste z neho ne-
chali spadnúť tatrovku. Aké sú vaše spomienky 
na tento film?

„V  tomto filme, 
okrem jaskýň a prie-
pastí, som nenechal 
stranou ani nárečie. 
Mnohí z  profesio-
nálnych hercov sa 
museli naučiť správ-
ne „rečovac“. Ale 
už aj vtedy som mal 
šťastie na neobvyklé 
výjavy a  objavil som 
svetovú raritu - fut-
balové ihrisko po-
stavené na tak vy-
puklom kopci, že sa 
brankári vzájomne 
nevideli. V Talianskej 
Pizze majú svetozná-
mu šikmú vežu, na 
ktorú sa chodia po-
zerať turisti s  celé-
ho sveta. V Rudňanoch, kde som nakrúcal Postav 
dom, mali nie jednu, ale niekoľko podobných šik-
mých veží. Bol to rad vysokých panelákov, ktorých 
obyvatelia sa museli odsťahovať, pretože ich na-
klonila baníkmi vydolovaná žila rudy, ktorá pod ňou 
prechádzala. Pretože nebol internet, nikto sa o tejto 
nádhere nedozvedel, Rudňany prišli o turistov a eu-
rópsku slávu.“

Dnešná doba neveľmi praje pôvodnej tvorbe, 
žijeme pod veľkým tlakom zahraničnej tvorby. 
Ako vy vnímate túto dobu z  pohľadu skúsené-
ho svetobežníka, ale zároveň Slováka, ktorý sa 
presadil originálnym videním využívajúcim vo 
svojich filmoch tradičné ľudové prvky?
„Všetko, čo je ľudské, múdrosť, smútok, smiech 
i  piesne, ktoré vyvierali zo životných potrieb otcov 
i dedov, sú zrozumiteľné aj v ďalekej cudzine, lebo 
na film sa aj tam pozerajú ľudia. Napriek tomu, že 
žijem v Prahe, kde som migroval, keď zaniklo štúdio 
Koliba, nezabúdam na to, čo mi dal kraj, v ktorom 
som sa narodil, do môjho pútnického vienka. Mno-
hé magické, častokrát až neuveriteľné filmové scény 
sú inšpirované spomienkami z  detstva. Dotýka sa 
to všetkých zložiek, dokonca aj hudby. V Nejasnej 
správe o  konci sveta okrem gréckokatolíckych cir-
kevných chórov zaznievajú aj kojšovské svadobné 
pesničky spolu so zvykom vešať novomanželom 

pred svadobnou nocou pod posteľ zvončeky…! 
V  novej Perinbabe zaznie málo známa pesnička, 
ktorej neznámy autor bol východňar.“

Ako si spomínate na svoje návštevy na Spiši, 
v Kojšove a čím je, podľa vás, Spiš výnimočný? 
Ako vidíte budúcnosť Spišiakov? Čo im želáte 
do nového roku?
„Prvý pracovný kontakt nastal pred päťdesiatimi 
rokmi, keď som po ukončení umeleckej školy maľo-
val obrovské reklamné panely na Spišské trhy. V po-
slednom desaťročí, vďaka pani Mariete Širákovej, 
som sa zúčastnil mnohých nezabudnuteľných akcií. 
Bol som porotcom pri výbere Miss Spiša a zúčastnil 
som sa nejedného Plesu Spišiakov. Aj vtedy viedli 
moje cesty do Kojšova, kde moji rovesníci odchá-
dzajú na onen svet akosi rýchlejšie, ako sa patrí. Do 
nového roku prajem rodákom to, čo priateľom, blíž-
nym i sebe. Dobrú spišskú borovičku, zdravie, lásku, 
úspech v práci i živote, požehnané sviatky a mnoho 
šťastia. A tým mladším, aby mali veľa detí, ktoré raz 
ovládnu nielen Slovensko, ale aj celý vesmír.“

Rozprávka je fenomén, ktorý z nášho života ne-
vymizne, iba dostáva svoje nové podoby. Ani 
vaša Perinbaba nebola iba rozprávkou, ukrývali 
sa v nej biblické témy, mýty a tradičný kolobeh 
života na dedine. Čo pre vás osobne znamená 
tento fenomén a čím vás napĺňa?
„Nakrúcať rozprávku znamená uvoľniť fantáziu a do-
kázať vniesť úžas do detských duší. Vrátiť sa do det-
stva, kedy nám bolo jasné, kto je dobrý, kto zlý, čo 
je spravodlivé a čo nie… To, že sa Perinbaba stane 
kultovou rozprávkou, ktorá bude oslovovať a baviť 
tridsaťtri rokov niekoľko generácií, mi ani vo sne ne-
napadlo. To, že v nej budem pokračovať, dokonca 
blízko rodiska, sa mi aj dnes zdá neskutočné, ako 
všetky príbehy z mladosti, ktoré som opísal v knihe 
Živé striebro. Môj prvý film Kristove roky pojednával 
o veku tridsaťtri rokov, keď bol spasiteľ ukrižovaný. 
Bol o  dobe dospievania, keď ilúzie strácajú dych. 
Svoje Kristove roky oslávil tento rok syn Jorik a spo-
lu s ním aj my s Deanou tridsaťtri rokov spoločného 
manželstva… Napriek vysokému veku mi pár ilúzií 
zostalo. Mojím neskromným prianím je posledným 
filmom predĺžiť život Perinbaby o  ďalších tridsaťtri 
rokov.“

Ďakujeme za rozhovor.
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Hliadke MsP odovzdal nálezca 19. 11. o 11. 45 hod. 
v centre mesta mobilný telefón Xiaomi, ktorý našiel 
na Rázusovej ul., za objektom supermarketu Billa.

Hliadka MsP riešila 21. 11. o 13.45 hod. na Triede 
1. mája 17 zistené priestupky, ktorých sa dopustili 
J. H. a J. M. Menovaní znečistili verejné priestran-
stvo močením na zastávke MHD a vyberaním od-
padkov z kontajnerov. Vec bola riešená v kompe-
tencii MsP.

Na základe oznámenia riešila hliadka MsP 23. 11. 
o 11.25 hod. na Slovenskej ul. pri objekte Geolo-
gického prieskumu priestupky proti verejnému 
poriadku, ktorých sa dopustili Ľ. K., V. J. a D. Ľ. K. 
Menovaní znečistili verejné priestranstvo v blízkos-
ti objektu matracmi, odevnými zvrškami a odpad-
kami. Vec je v riešení.

Hliadka MsP riešila 24. 11. o 7.20 hod. v rámci kon-
troly evidencie psov na Brezovej ul. priestupok, 
ktorého sa dopustil L. V., ktorý nemal psa označe-
ného evidenčnou známkou. Priestupok bol vyrie-
šený v kompetencii MsP.

Na základe telefonického oznámenia 6.  12. 
o 4.20 h zistila hliadka MsP, že na Gorazdovej ul. sa 
nachádza vozidlo VW Touran, na ktorom sú otvo-
rené dvere. Lustráciou bol zistený majiteľ zo SNV. 
Menovaný si v  prítomnosti hliadky prekontroloval 
a  uzavrel vozidlo. K  škode na majetku nedošlo, 
majiteľ pravdepodobne zabudol uzamknúť dvere 
vozidla.

Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV začal trestné stí-
hanie vo veci zločinu lúpeže. Neznámy páchateľ 
7. 11. 2018 okolo 21.40 hod. v mestskej časti Fer-
čekovce, na nábreží miestneho potoku Holubnica 
pristúpil zozadu k  poškodenej A. M., pričom ju 
oboma rukami chytil okolo tela tak, že jej znemož-
nil pohyb, zvalil ju na zem a prehľadával jej vrecká 
na oblečení. Odcudzil mobilný telefón zn.  Xiaomi 
MI 8. Nakoľko poškodená kričala o  pomoc, tak 
z miesta utiekol. Poškodenej spôsobil ľahké zrane-
nie a akútnu stresovú reakciu s dobou liečenia do 
7 dní a  škodu na odcudzených veciach vo výške 
380 €. 8. 11. 2018 bolo vznesené obvinenie pre zlo-
čin lúpeže voči L. H.

Doposiaľ štyria neznámi páchatelia 12.  11.  2018 
okolo 23.55 hod. na ceste pri záhradkárskej osade 
pri Fľúdri na sídlisku Mier pristúpili zozadu k  po-
škodenému R. R. Jeden z  páchateľov mu priložil 
nôž do oblasti rebier, pričom mu prikázal vydať im 
všetky peniaze. Poškodený odovzdal páchateľom 
peňaženku, ktorí z  nej vybrali hotovosť vo výške 
95 € a  peňaženku odhodili. Následne na to ďalší 
z  páchateľov poškodeného kopol do oblasti roz-
kroku a pri tom, ako poškodený padal na zem, mu 
páchateľ, ktorý držal poškodenému pri rebrách 
nôž, porezal mikinu aj tričko. Keď poškodený le-
žal na zemi, jeden z páchateľov mu stúpil na pravú 
ruku a ďalší z páchateľov na pravú nohu. Poško-
dený utrpel pohmoždenie pravého predlaktia a po-
hmoždenie pravého členka s  jednorazovým ošet-
rením bez PN. Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV začal 
trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže.

Trestné stíhanie voči podozrivému R. Z. vznieslo 
OO PZ v  SNV z  nedovolenej výroby omamných 
a psychotropných látok, ich držania a obchodova-
nia s nimi. U menovaného 18. 11. 2018 počas pred-
vedenia hliadkou PMJ Košice za účelom zistenia 
totožnosti bola nájdená plastová rúrka zelenej far-
by, jedna zatavená plastová striekačka s obsahom 
neznámeho množstva bielej kryštalickej látky, jed-
na zatavená plastová striekačka s obsahom svet-
lohnedej kryštalickej látky, pričom tieto kryštalické 
látky vykazujú stopy presne nezisteného množstva 
metamfetamínu (pervitín). Osoba bola obmedzená 
na osobnej slobode, prevzatá a zadržaná povere-
ným príslušníkom OO PZ SNV.

ZOO OSlÁVI 
30. NARODENINy
Zoologická záhrada v  Spišskej Novej Vsi je naj-
mladšou a najmenšou v  porovnaní s  ostatnými 
v rámci Slovenska.  V minulom roku zaznamenala 
rekordnú návštevnosť, vyše 117 000 návštevní-
kov. Na ploche 8 ha žije vyše 500 zvierat. Rok 2019 
bude pre našu ZOO výnimočný, 12. 5. 2019 oslá-
vi 30. narodeniny. „K výročiu pripravujeme vydanie 
knihy s názvom Prechádzka tridsaťročnou históriou 
ZOO Spišská Nová Ves, v ktorej sa dozviete viac o 
histórii Madaras parku, ako aj o postupnej premene 
časti tohto areálu na ZOO. Pre návštevníkov pripra-
vujeme v deň výročia v nedeľu 12. 5. 2019 zaujímavý 

a bohatý program. V rámci neho sa uskutoční i uve-
denie pripravovanej knižky, ktorá bude aj na predaj,“ 
uviedla zostavovateľka pripravovanej publikácie 
a riaditeľka ZOO Janka Dzuriková. 
„V  roku 2019 sa uchádzame o  dotáciu z Environ-
mentálneho fondu. V prípade schválenia poskytnu-
tia prostriedkov plánujeme postaviť nový výbeh pre 
leva púšťového. Bude pozostávať z vnútorného a 
vonkajšieho chovného zariadenia. Vnútorná miest-
nosť bude mať rozlohu 80 m², vonkajšia časť napo-
jená na vnútorné chovné zariadenie bude mať rozlo-
hu 326,8 m²,“ dodala Janka Dzuriková.

Dátum vzniku: 12. 5. 1989
Rozloha: 8,5 ha
Počet zamestnancov: 13
Z toho ošetrovateľov: 8
Počet zvierat: 131 druhov, 531 jedincov
Počet návštevníkov k 30. 11. 2018: 117 535
Počet zvierat zaradených do prílohy CITES A: 14 druhov, 45 jedincov
Počet zvierat zaradených do prílohy CITES B: 25 druhov, 65 jedincov
Počet zvierat zaradených do prílohy CITES C: 3 druhy, 11 jedincov
Počet zvierat evidovaných ako chránené živočíchy: 1 druh, 1 jedinec
Počet zvierat zaradených do EEP (Európsky záchranný program): 7 druhov, 20 jedincov
Počet zvierat zaradených do ESB (Európska plemenná kniha): 3 druhy, 12 jedincov
Počet zvierat zaradených do ISB (Medzinárodná plemenná kniha): 2 druhy, 5 jedincov
Počet zvierat zapísaných v RDB (Červená kniha ohrozených druhov zvierat):
Z toho: stupeň ohrozenia LC (minimálne ohrozené):
 stupeň ohrozenia NT (blízko ohrozenia):
 stupeň ohrozenia EN (ohrozené):
 stupeň ohrozenia CR (kriticky ohrozené):
 stupeň ohrozenia VU (zraniteľné):
 stupeň ohrozenia DD:

78 druhov, 236 jedincov
57 druhov, 176 jedincov

5 druhov, 26 jedincov
4 druhy, 15 jedincov
4 druhy, 7 jedincov

7 druhov, 11 jedincov
1 druh, 1 jedinec
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OcENENÁ TV REDUTA
V  Prievidzi sa 17. novembra 2018 uskutočnil 
XX.  ročník prehliadky tvorby lokálnych a  re-
gionálnych televízií. V  galérii ArtPoint odovzdali 
organizátori ceny za Spravodajstvo, publicistiku, 
dokument, reklamu (ocenenia Literárneho fondu) 
a voľnú tvorbu (ocenenia LOTOS - spolku lokálnych 
a regionálnych TV). Do súťaže sa zapojilo 18 televí-
zií, prihlásených bolo celkovo 52 príspevkov.
Mimoriadnu cenu literárneho fondu za spra-
vodajstvo získala TV REDUTA za reportáž 
Nebezpečná jazda autorov Martiny 
Šmotkovej a Kamila labanca (na foto). 
Dvojicu tých istých autorov ocenili ce-
nou literárneho fondu za publicistiku 
za príspevok Psí útulok. Prvý zo spo-
mínaných príspevkov riešil ohrozovanie 
autobusových spojov obyvateľmi osady 
Zabíjanec v Rudňanoch, ďalšia z ocene-
ných reportáží sa venovala problematike 
psieho útulku v Matejovciach nad Horná-
dom. „Práca redaktorky je pre mňa neo-
písateľnou skúsenosťou, ktorá do môjho 
života prináša mnoho situácií, poväčšine 
pozitívnych, ale nájdu sa aj témy, ktoré ne-
bývajú veselé a skôr sú ohniskom problé-
mu či vážnym medziľudským svárom. Dve 
reportáže, ktoré získali mimoriadnu cenu 
a cenu literárneho fondu poukázali na túto 
stránku života. Nebezpečná jazda je zrkad-
lom spoločnosti - až kam môže dôjsť ľa-
hostajnosť a arogancia zo strany menšiny, 
na čo doplácajú obyčajní ľudia. Psí útulok 
je zase obrazom susedských vzťahov, kde 
sa tolerantnosť a slušnosť zmenili na ne-
návisť. Spracovať tieto témy nebolo ťažké, 
lebo život je raz taký a  prináša všeličo. 

Skôr sme sa s kolegom kameramanom pozastavo-
vali nad tým, či je to ozaj v dnešnej dobe možné. 
Najvyššie ocenenie v rámci súťaže nás určite pote-
šilo a zároveň motivovalo do ďalšej práce, aby sme 
Spišskonovovešťanom prinášali zaujímavé udalosti, 
a aby sme niekedy pomohli v rozporuplných situáci-
ách. Keď sa verejne poukáže na niektoré veci, vtedy 
sa kompetentní dokážu rozhýbať či ľudia spamätať,“ 
dodala Martina Šmotková, redaktorka ocenenej 
dvojice. (red)

REKONŠTRUKcIA cIEST ‑ AJ S MIERNOU úSPOROU
V rokoch 2017 - 2018 sa mesto Spišská Nová Ves 
prioritne venovalo rekonštrukciám miestnych ko-
munikácií. Išlo o 25 miestnych komunikácií, vrátane 
chodníkov, priľahlých a  parkovacích plôch. V  čís-
lach to predstavuje 10 km ciest, 5 km chodníkov; 
investícia v  objeme 5,75 mil. eur bola realizovaná 
spoločnosťou Eurovia SK, a.  s. Tomuto zhotovite-
ľovi bude mesto následne počas 10 rokov v  rov-
nomerných splátkach splácať investičný náklad. 
Súbežne s  rekonštrukciou miestnych komunikácií 
prebehla aj obnova vodovodov a kanalizácií, aby sa 
tak zabránilo poškodeniu nových komunikácií v prí-
pade možnej poruchy v budúcnosti.
Medzi poslednými rekonštruovanými komunikácia-
mi bola tá na Ul. J. Hanulu. Po pokládke spodnej 
asfaltovej vrstvy, úprave vodovodných uzáverov 
a šácht bola položená posledná krycia vrstva v po-
sledných novembrových týždňoch minulého roka. 
Mimo plánovaného projektu do rekonštrukčných 
prác bol zahrnutý aj krátky úsek na Škultétyho ulici. 
Súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie boli, samozrej-
me, aj neočakávané situácie a problémov, ktoré sa 
museli operatívne riešiť plynulo v  priebehu opráv. 
Jedným z problémov, ktorý sa musel vyriešiť na Ul. 
J. Hanulu, bol zhoršený vjazd k  domom ležiacim 
pod úrovňou cesty. Realizátori stavby museli zvý-
šiť niveletu chodníka tak, aby majitelia domov mali 
zlepšené vjazdy k  svojim nehnuteľnostiam. Nové 
šachty dažďových vpustov boli preložené do cest-
ného telesa. Posledné asfaltérske práce sa na tejto 
ulici realizovali 26. 11. 2018.
Poslednými dokončenými ulicami sú komuni-

kácie na Ul. I. Stodolu, J. Fándlyho a  Obrancov 
mieru. Sú ukončené s  drobnými nedostatkami 
a  nedorobkami nebrániacimi ich užívanie. Tie 
budú odstránené vo vhodných poveternost-
ných podmienkach, t. j. v  jarných mesiacoch. 
Taktiež bude doplnené vodorovné značenie. 
Termín celej rekonštrukcie bol stanovený na 18 me-

siacov. „Aj vzhľadom na dve zimné obdobia, ktoré 
spôsobili vynútené prestávky sme neprekročili plá-
novaný termín, naopak, došlo k  jeho skráteniu. Fi-
nančný objem 5,9 mil. eur vrátane DPH pri finálnej 
kalkulácii stavby je na úrovni 5,75 mil. eur,“ uviedol 
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy 
MsÚ. Vn

VÝZVA 
NA UDElENIE 
cENy MESTA

Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť 
aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc 
pri výstavbe a zveľaďovaní mesta, 
reprezentáciu mesta, každoročne 

udeľuje Cenu mesta.

Vážení občania, 
svoje zdôvodnené návrhy 
na udelenie ceny mesta 

môžete doručiť na adresu: 
Mestský úrad, Kancelária primátora, 

Radničné námestie 7, 
052 70 Spišská Nová Ves

najneskôr do 31. 1. 2019.
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DEJEPISNé FINÁlE cHEB 2018
Vrcholné podujatie gymnazistov v  oblasti deje-
pisných vedomostí z  česko-slovenských dejín sa 
konalo v novembri 2018 v Chebe v Českej repub-
like. Košický samosprávny kraj v medzinárodnom 
finále XXVII. ročníka dejepisnej vedomostnej sú-
ťaže reprezentovali spišskonoveskí gymnazisti už 
po štvrtýkrát. Súťaž podporuje ministerstvo škol-
stva oboch republík a mnohé významné osobnos-
ti Českej a  Slovenskej republiky. Uvedený ročník 
mal príznačný názov Rok náděje a léta zklamání 
(1968 – 1977).  Družstvo Gymnázia na Školskej ulici 
v zložení Tomáš Palušák, christián Ernest a ako 
náhradník Oliver Gonda sa na finálovú súťaž zod-
povedne pripravovalo niekoľko mesiacov. Výsledok 
sa dostavil v  podobe oveľa lepšieho umiestnenia 

nášho tímu v porovnaní s minulým rokom. Zaradili 
sa k najlepším zo slovenských gymnaziálnych druž-
stiev. Za nimi zaostali aj niektoré bratislavské gym-
náziá a české školy. 
Umiestnenie v  prvej štvrtine zo všetkých zú-
častnených 259 českých a slovenských gymná-
zií  považujeme sa krásny úspech. Ako povedal 
hlavný garant súťaže, univerzitný prof. Jan Rychlík 
z  Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v  Prahe: 
„Všetky družstvá, ktoré sa chebského finále zúčast-
nili, odchádzajú zo súťaže ako víťazi“. V odbornej 
porote náš kraj zastupovala  profesorka Ružena 
Kormošová, znalec spoločnej česko-slovenskej 
histórie.

koR

oznamuje širokej verejnosti - žiakom ZŠ od 5. ročníka, študentom SŠ, VŠ  
a dospelým bez ohľadu na vek a dosiahnuté vzdelanie, že

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV
NA DRUHÝ POLROK šK. ROKU 2018/2019

do už prebiehajúcich kurzov jazykovej školy sa uskutoční od 9. 1. do 30. 1. 2019.

Aktuálne vyučujeme v nasledujúcich celoročných kurzoch:

ANgLICKÝ jAZyK
pre žiakov základných škôl: 1. - 4. ročník

pre stredoškolákov, vysokoškolákov a dospelých: 1. - 6. ročník
prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky

NemeCKÝ jAZyK
pre žiakov základných škôl, pre stredoškolákov, vysokoškolákov a dospelých: 1. - 6. ročník

prípravný kurz na štátne jazykové skúšky

šPANIeLSKy jAZyK
1. a 2. ročník (stredoškoláci, vysokoškoláci, dospelí)

TALIANSKy jAZyK
1. ročník (stredoškoláci, vysokoškoláci, dospelí)

Vyučovanie prebieha v popoludňajších a podvečerných hodinách 2x do týždňa po 90 minút.

Bližšie informácie a prihlasovanie do kurzov: e‑mailom js@jssnv.sk, 
telefonicky 0905 727 558. Viac informácií: www.jssnv.sk

26. 11. 2018 o 6.30 h bol na Topoľovej ul. náj-
dený zväzok kľúčov ‑ 5 ks a 1 kovový prívesok 
DAllAS. IC: 1529/2018

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.  
Staršie nálezy nájdete na www.spisskanovaves.eu 
v sekcii Mestská polícia v rubrike „Straty a nálezy“.

stratY a nÁLezY
Mestská polícia v sNv

V stredu 28. 11. 2018 sa žiaci ZŠ na Ul. Ing. O. Ko-
žucha učili finančnej gramotnosti. Vyučovanie 
v  tento deň bolo nastavené tak, aby sa žiaci od 
nultého až po 9. ročník oboznámili s peňažnou hod-
notou, aby cez pojmy finančníctva, poisťovníctva 
a bankového sektora spoznali svet peňazí. Klasic-
ké vyučovanie bolo doplnené o praktické ukážky, 
v rámci jednej vyučovacej hodiny bol ku žiakom po-
zvaný externý pracovník s odbornou prednáškou.

Študenti Gymnázia na Školskej ulici sa 19. až 20. no-
vembra 2018 zúčastnili 17. ročníka celoslovenskej ré-
torickej súťaže Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, 
ktorá sa konala v Bratislave. Školu reprezentovali Erik 
Scholcz a  Jakub Pollák pod odborným vedením 
profesorky Dagmar Juraškovej. V silnej konkurencii 
sa Erikovi Scholczovi podarilo vybojovať prvé miesto 
a získať tak pomyselnú zlatú medailu.

Organizácia FGE (Future Generation Europe) pri-
náša jedinečnú možnosť, ktorá nemá obdobu 
v  žiadnom členskom štáte Európskej únie. MiniE-
rasmus je projekt, ktorý dá študentom odpoveď 
na otázku: „Kam po skončení strednej školy?“ 
V priebehu jedného semestrálneho týždňa si žiaci 
môžu vyskúšať, aké je to byť vysokoškolákom. Na 
vlastnej koži zažiť prednášky, semináre, cvičenia, 
workshopy, spoznať systém štúdia, prostredie, mali 
možnosť porozprávať sa s  profesormi aj  študent-
mi. Žiaci SOŠ ekonomickej testovali tieto vysoké 
školy: Technická univerzita v  Košiciach - Ekono-
mická fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a iné. Po-
mocou prideleného tútora – študenta danej vysokej 
školy im boli zodpovedané všetky otázky. Spoznali 
množstvo nových ľudí, ktorí im pomohli sa zoriento-
vať pri výbere tej správnej vysokej školy.
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PENZIóN BANSKÁ KlOPAČKA
sa nachádza v Hnilčíku, na hranici pri vstupe do Slovenského raja. Ide o zrekonštruovanú historickú budovu postavenú v roku 1873 
viedenskou banskou spoločnosťou. Penzión vlastnia a prevádzkujú manželia Poprockí.

Nakoľko ide o budovu z roku 1873, predpokladá-
me, že rekonštrukcia nebola jednoduchá. S čím 
všetkým ste sa museli pri obnove tejto historic-
kej budovy popasovať?
Budovu sme rekonštruovali zhruba 8 rokov a snažili 
sme sa uchovať určité architektonické prvky, najmä 
vežičku, ktorá je vysoká 7 m a  je v  nej umiestne-
ný zvon z  čias banského závodu, ktorý má výšku 
44 cm, je odliaty zo železa a bol vyrobený v nemec-
kom meste Bochum. V minulosti sa týmto zvonom 
zvolávali baníci do práce, oznamovali sa ním rôzne 
banské nešťastia, a taktiež slúžil i ako „umieráčik". 
My sme mu dali inú ideu - naši ubytovaní hostia, 
ktorí prejavia záujem, si môžu na zvone zazvoniť pre 
šťastie, zdravie a lásku.

Okrem ubytovacích a reštauračných služieb po-
núkate čapovanie vlastného privátneho pivného 
špeciálu, máte teda vlastný pivovar?
Pivo banskej klopačky - 4 druhy (svetlé 12°, svetlé 
10°, tmavé 11° a  nealkoholické),  ktoré ponúkame 
našim hosťom varia v  malom privátnom pivovare 
v Rožňave. Taktiež v lete čapujeme svetlé 12° pivo 
Banskej klopačky.

Ponúkate viaceré, v  súčasnosti 
vyhľadávané služby, priblížte nám 
ich, prosíme, viac.
Pretože komunita ebajk cyklistov 
narastá, rozhodli sme sa ako prví na 
Spiši v spolupráci s firmou Ebajk Ko-
šice zriadiť u  nás dobíjaciu stanicu 
pre elektrobicykle. Táto firma nám 
zapožičala nabíjačky batérií, prostred-
níctvom ktorých si okoloidúci cyklis-
ti môžu svoje elektrobicykle dobiť. 
Taktiež elektrobicykle, ako i  horské 
bicykle požičiavame. Firma v  meste 
Kremnica nám vyrobila raznicu, na 
ktorej si záujemcovia môžu vyraziť To-
liar Banskej klopačky. A taktiež nielen 
naši hostia, ale i hostia z okolia môžu 
využiť fínsku saunu a infrakabínu.

Odkiaľ pochádzajú vaši hostia 
najčastejšie a  akým aktivitám sa 

môžu u vás prípadne v blízkom okolí venovať?
Naši hostia prichádzajú z  rôznych krajín - nielen 
z  Česka, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, ale i  z  Ne-
mecka, Veľkej Británie, Holandska, Izraela, Ameriky 
a  dokonca i  z  Japonska. V  lete hostia prichádza-
jú za turistikou v Slovenskom raji, ale taktiež chcú 
spoznávať i naše kultúrne dedičstvo na Spiši. A aby 
spoznali i okolie Hnilčíka, dávame im tipy na neďa-
leké túry, a to najmä pešiu túru na Skalnú vyhliadku 
a kamennú osadu na Hliníkoch, kde sme umiestnili 
panoramatickú fotografiu s výhľadom na celú Hor-
nádsku kotlinu. Pri dobrej viditeľnosti sa môžu po-
kochať i výhľadmi na Vysoké Tatry. Ďalej im odporú-
čame navštíviť Banské múzeum v Hnilčíku a štôlňu 
Ľudmilu.

Je pre vás lepšou letná alebo zimná sezóna?
Pre nás je jednoznačne lepšia letná sezóna. V zim-
nom období - neďaleko nás (1 km) sa nachádza ly-
žiarske stredisko Mraznica a  taktiež bežecký areál 
Grajnár, ale ako všetci vieme, tieto služby a dĺžka 
ich využívania závisí od počasia. Sme veľmi radi, že 
po rokoch sa dáva znova do povedomia ľudí be-
žecký areál Grajnár. Obnovilo sa nové značkovanie 
bežeckých tratí a vznikla i nová bežecká trať z Graj-

nára okolo Hliníkov buď naspäť na Grajnár alebo až 
na Ráztoky k nášmu penziónu.

Existuje termín v roku alebo dni, kedy je penzión 
úplne prázdny, zatvorený a nedá sa v ňom uby-
tovať?
Náš penzión prevádzkujeme od konca apríla do 
konca septembra, potom Silvester a  zimné prázd-
niny detí. Počas ostatných mesiacov fungujeme len 
pre nahlásené skupiny a  nahlásené akcie, ako sú 
napr. rodinné oslavy, firemné a smútočné posedenia.

Kedy a ako dovolenkujete vy? Uprednostňujete 
Slovensko alebo oddych v zahraničí?
Nakoľko pre nás je dôležitá letná sezóna, kedy mu-
síme byť k dispozícii našim hosťom, dovolenku väč-
šinou v mesiacoch október a november trávime na 
Slovensku a v Poľsku, kde využívame najmä pobyty 
spojené s termálnymi vodami. Nuž, a v zime, ak je 
dostatok snehu, „bežkujeme“ na našom krásnom 
Grajnári.

Ste členom Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Slovenský raj & Spiš? Ak nie, prečo?
Nie sme členom Oblastnej organizácie cestovného 

ruchu, i  keď nás oslovili. Zatiaľ túto 
možnosť zvažujeme.

Aký máte názor na úroveň služieb 
v cR na Slovensku?
Nuž myslíme si, že krôčik po krôčiku 
sa to zlepšuje. Avšak všetko je to len 
a len o ľuďoch.

Myslíte, že štát v  tejto oblasti vy-
víja dostatočné aktivity na rozvoj 
cestovného ruchu?
Žiaľ, myslíme si, že zaostávame za 
ostatnými krajinami v  tejto oblasti. 
Podľa našich hostí, ale i  podľa nás, 
Slovenský raj a náš región má poten-
ciál. Zo strany štátu by sme očakávali 
podstatne väčšiu podporu a  väčšie 
aktivity.

Ďakujeme za rozhovor.
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11. 1. (piatok) o 19.00 h 120 min.
CARLO GOLDONI: v predstavení sa fajčí

ŠKRIEPKY NA KORZE
Skvelá komédia korenená talianskym temperamentom.

13. 1. (nedeľa) o 16.00 h 70 min.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK:

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

18. 1. (piatok) o 19.00 h 120 min.
MIchal babiak:

Až tRI v tAňCU NA vIdERmAňCU
Ľúbostný trojuholník zo Sepešoviec poprepletaný humornými dialógmi v spiš-
skom nárečí.

20. 1. (nedeľa) o 16.00 h 60 min.
LADISLAV FARKAŠ: 70. repríza

tRI PRASIAtKA A vLK
Rozprávka o troch prasiatkach nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.

21. 1. (pondelok) o 10.00 h 80 min.
J. B. P. MOLIÈRE: pre dôchodcov

LEKÁROm PROtI SvOJEJ vÔLI
Výborná francúzska komédia sršiaca vtipom, sarkazmom a skvelými dialógmi.

25. 1. (piatok) o 19.00 h 90 min.
MATJAŽ ZUPANČIČ: od 16 rokov

mANžELSKÉ HRY v predstavení sa fajčí
Každá palica má dva konce – aj palica manželskej nevery.

26. 1. (sobota) o 19.00 h 180 min.
JÁN KALINČIAK / VLADIMÍR HURBAN VLADIMÍROV: od 15 rokov

REŠtAvRÁCIA v predstavení sa fajčí
Brilantná komédia o tom, že aj vo voľbách na konci bič plieska.

27. 1. (nedeľa) o 16.00 h 70 min.
PETER PALIK: od 6 rokov

KRÁSKA A NEtvOR 30. repríza
Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.

31. 1. (štvrtok) o 10.00 h 90 min.
Martin Kukučín: pre dôchodcov

RYSAvÁ JALOvICA
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

Štúdio SD

16. 1. (streda) o 10.00 h 60 min.
PETER PALIK / JÁN JENDRICHOVSKÝ:

StOROČIE POdĽA mÁRIE
Obraz človeka a krajiny maľovaný goralským temperamentom a folklórom.

23. 1. (streda) o 19.00 h 70 min.
PATRICK HAMILTON: slovenská premiéra

PLYNOvÁ LAmPA
Kriminálny príbeh plný napätia a manipulácie s nečakaným rozuzlením.

30. 1. (streda) o 19.00 h 90 min.
ANTOn PAVLOVIČ Čechov:

UJO vÁňA (A tí dRUHí)
Komické príbehy ľudí, ktorí sa spovedajú zo svojich nenaplnených túžob.

Zmena programu vyhradená!
Predpredaj a rezervácie vstupeniek online: www.spisskedivadlo.sk
Informácie o predstaveniach: 053/417 32 75, 053/417 32 71, 0903 613 259, 
0948 194 643 alebo e-mailom na prevadzka@spisskedivadlo.sk

klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves

  7. 1. Uvítanie nového roka v klube o 14.00 h
11. 1. Varenie a ochutnávka múčnych jedál
14. 1. Turistická vychádzka ‑ Šikľavá skala Matejovce
 Odchod os. vlakom o 9.16 h
21. 1. Šachový turnaj v klube o 14.00 h
25. 1. Starý Smokovec ‑ Hrebienok
 Odchod rýchlikom o 9.04 h
Pripravujeme 
Maškarný ples 23. 2. 2019.

Základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 

Levočská 14, Spišská Nová Ves

pozýva svojich členov na 

Fašiangovú zábavu
9. 2. 2019 (sobota) o 16.00 h

v reštaurácii Hotela Preveza

Poplatok: člen 12 €, nečlen 14 € 
Tešíme sa na vás.

Chodník bol nevyšliapaný, plno tŕnia a ja mal som len 

holé ruky a pevnú vôľu. Prekážky rástli a rástla aj moja 

odhodlanosť. Boli síce okamihy, keď som cítil, že sa mi tratí 

pôda pod nohami, no našiel som vždy nejaké východisko. 

(Milan Rastislav Štefánik)

Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika 
v Spišskej Novej Vsi

pozýva členov a sympatizantov na

KLUBOVÉ STRETNUTIE
23. 1. 2019 o 15.30 h v Múzeu Spiša, Letná 50

V programe zhodnotíme plnenie plánu práce i hospodárenia 

v roku 2018 a stanovíme si úlohy pre rok 

100. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika.

PhDr. R. Kormošová, PhD., predsedníčka KS MRŠ
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4. január 2019 o 19.00 h

mAReK KOTeRSKI: NeNÁVIDím 
Cena „Objav roka” Kremnické Gagy. One man show,  

pri ktorej budete plakať od smiechu! Uletene zábavná jazda  
o našej nie veľmi zábavnej každodennosti...

Vstupné: 7 €

5. január 2019 o 17.00 a 19.30 h

S. mALLATRATT - S. HILL: ŽeNA V ČIeRNOm
Najúspešnejšia hra na svete hraná už 28 rokov na londýnskom West 

Ende. Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta Arthura Kippsa, 
ktorý prichádza do odľahlého sídla na Úhorných močariskách...
Tajomný a znepokojivý dej vás doslova priklincuje k sedadlám!

Čaká vás nezabudnuteľný zážitok!
 Vstupné: 8 €

11. január 2019 o 19.00 h

mARIe jONeS: KAmeNe VO VReCKÁCH
Posledné predstavenie! Keď Hollywood obsadí írsky vidiek,  

konflikt kultúr je neodvratný a neodvratne zábavný... Jedna z najlepších 
komédií, ktorá rozosmiala a dojala milióny divákov na celom svete. 

2 herci odohrajú 13 postáv!
Vstupné: 8 €

12. január 2019 o 19.00 h

NICK ReeD: LIfe KOUČ
Najnovšia komédia v Kontre! Chceš objaviť svoj potenciál, naprogramovať 

sa na úspech a pritom sa dozvedieť, ako prinútiť partnera, aby umyl 
riad?  Wendy potrebuje pomoc. Ale aj jej terapeut! Ten stojí pred veľkou 

úlohou: spraviť z mladej naivky úspešnú ženu.
Vstupné: 8 €

16. január 2019 o 19.00 h

W. SHAKeSPeARe: HAmLeT
Detektívka. Thriller. Romantika. Rodinná psychodráma. 

Príbeh o dozrievaní. Hra hier. Predstavenie ocenené na mnohých 
zahraničných festivaloch. 

Vstupné: 7 €

18. a 19. január 2019 o 19.00 h

W. KURTyKA: ČíNSKy mAHARADŽA
Slovenská a svetová premiéra scénickej verzie knihy ikony svetového 
himalájizmu Wojteka Kurtyku. Magický a filozofický príbeh o prekonaní 
samého seba. Silné emócie a skvelý humor… Nielen pre horolezcov!

Vstupné: 7 €

23 . január 2019 o 19.00 h

RON HUTCHINSON: meSIAC A mAgNóLIe
Vynikajúca komédia o zákulisí vzniku najúspešnejšieho filmu  

všetkých čias „Odviate vetrom”. Výborné obsadenie,  
duchaplný humor a neskutočná zábava! 

Vstupné: 8 €

31. január 2019 o 19.00 h

HOSť DIVADLA KONTRA / PAVOL SeRIš: AUTOR
Po dvoch komédiách (Chutilo vám, páni? a Zo ZOO) je táto hra pre 

zmenu o osude jediného človeka: Autora. Autor predstavuje pracujúceho 
tvora, ktorý musí vytvoriť originálny zábavný program, inak príde o všetko.

Vstupné: 7 €

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

januÁr 2019

j a n u Á r  2 0 1 9
1. január 2019 (utorok) o 17.00 h

NOVÝ ROK PReD RADNICOU
Tradičné novoročné stretnutie občanov mesta, 

kultúrny program, ohňostroj.

21. január 2019 (pondelok) o 18.00 h  |  Dom kultúry Mier

KLImAKTÉRIUm… A ČO?
Priateľky sa stretávajú na narodeninovej oslave,  

aby sa zabávali a rekapitulovali svoj život.
Hovoria o problémoch, o mužoch, deťoch a o starnutí.  

O veku, vzhľade a váhe. Bavia sa, spievajú.  
Predstavenie je akousi „babskou jazdou“ plnou humoru.  

Komédia s pesničkami, ktorá vás očarí.  
účinkujú: Gizka Oňová, Zuzana Tlučková,  

Katarína Brychtová, Zuzana Vačková.
Vstupné: 17 €

pripravujeme
Spišská katolícka charita, Mestské kultúrne centrum,

Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Klub detí a mládeže  
v Spišskej Novej Vsi

2. marec 2019 (sobota) o 16.00 h  |  Koncertná sieň Reduty

XXIII. PLeS ĽUDí S DOBRÝm SRDCOm
účinkujú: žiaci ZUŠ v Spišskej Novej Vsi  

pod vedením Mariany Kacvinskej. Hudba: bratia Luňákovci
Predpredaj lístkov od 4. 2. 2019 - Spojená škola M. M. Kolbeho SNV.

T.: 053/441 43 01, 0904 930 644
Vstupné: dospelí ‑ 15 €; deti do 12 r. ‑ 10 €;  

žiaci SŠ sv. M. M. Kolbeho a SZZP Klubu detí a mládeže  
v SNV zdarma

7. marec 2019 o 19.30 h  |  Dom kultúry Mier

KUBO
Excelentný československý muzikál

Živé, energické a zábavné predstavenie! Nový muzikál v modernej 
a divácky príťažlivej podobe! Réžia muzikálu Ivan Blahút. Originálne  
piesne Simi Martausovej, hudba Peter Uličný, folklór fashion show  

Adrieny Adamíkovej. Bravúrne herecké a tanečné výkony, fúzia  
moderného tanca a folklóru! Plejáda skvelých hercov a tanečníkov!

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

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

DivaDlo
Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

Oznamujeme divákom, že koncert  
TEATRO SET DESMOD zo dňa 11. 12. 2018  

v DK Mier v Spišskej Novej Vsi sa z dôvodu ochorenia 
speváka KULYHO prekladá  

na 28. január 2019 (pondelok)  
o 19.00 h v DK Mier v Spišskej Novej Vsi.

Vstupenky z decembra platia na januárový koncert. 
V prípade, že vám tento termín nevyhovuje, vrátime vám 
vstupné v predpredajovom mieste, kde ste si ich zakúpili. 

Mestské kultúrne centrum vám ďakuje  
za porozumenie.
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Knižné
novinKy

Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

Centrálna budova, Letná 28
053/415 03 01

PRE DETi

Thomas BREZinA: Štyria kamaráti 
v akcii: Poklad posledných drakov
Štyria kamaráti cestujú do Indonézie k posled-
ným drakom na svete: varanom komodským. 
Čosi sa deje, lebo sú nervózne a agresívne. Keď 
chcú kamaráti prísť záhade na koreň, zrazu sa 
ich životy ocitnú v ohrození.

Randi BARRoW: Zaša
Silný príbeh o  vojne, nenávisti, nádeji, láske 
a nehynúcom priateľstve človeka a psa.

Tom o’DonnELL: Škrečkosaurus Rex
Zvierací kútik v šiestej triede sa rozrástol o zá-
hadný prírastok. Vyzerá ako škrečok, ale reve 
ako praveký jašter.

PRE DoSPELÝCH – beletria

Elif SHAFAK: Architektov učeň
Istanbul, polovica 16. storočia. Do prístavu 
vpláva loď s  čiernym pasažierom  – chlapcom 
Džahanom. Stretnutie s kráľovským architektom 
navždy zmení jeho život.

Karen DionnE: Dcéra močiarneho kráľa
Helenin vysnívaný život sa zmení na nočnú 
moru. Zločinec, ktorý utiekol z  väzenia a  zabil 
dvoch ľudí, je jej otec.

Soňa BULBECK: 
Denník saudskej manželky
Príbeh mladej, podnikavej Slovenky, ktorá si so 
svojím saudským manželom otvorí turistickú 
kanceláriu.

PRE DoSPELÝCH – náučná literatúra

Zuna vESAn KoZÁnKovÁ: 
Tao: cesta ku zdraviu
Úžasná a komplexná kniha s návodom, ako byť 
zodpovedný za svoje zdravie a ako byť sám sebe 
lekárom.

Zdeňka MAZÚRovÁ: 
Bezlepkové pečenie pre každého
Skvelé domáce dobroty nielen pre celiatikov.

Booton HERnDon: Zrodenie hrdinu
Skutočný hrdinský príbeh vojenského zdravot-
níka Desmonda Dossa. V poslednej a najťažšej 
skúške sa ocitol počas bojov na Okinave.

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

PRE DETi

Tanya STEWnER: Alea, dievča mora
Bestsellerový príbeh o  výnimočnom priateľstve 
a veľkých tajomstvách ukrytých v hlbinách mora.

PRE DoSPELÝCH – beletria

Leila SLiMAni: Uspávanka
Priliehavý opis mladého manželstva dnešnej 
doby, do ktorého vstúpi záhadná slúžka Louise.

PRE DoSPELÝCH – náučná literatúra

Jana KUCBEĽovÁ: odetí do krásy
Obdivujte s nami nevídanú krásu a rozmanitosť 
slovenských krojov od Záhoria, až po Spiš.

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

8. 1. (utorok)  |  Múzeum Poprad, prehliadka výstavy o modrotlači
Rýchlik odchod 9.04 h. Vedúca: M. Ivanovová

9. 1. (streda)  |  Turistická vychádzka, Hrebienok, ľadový dom a Rainerova chata
Rýchlik 9.04 h. Vedúci: Ladislav Lučivjanský

16. 1. (streda)  |  Turistická vychádzka Tomášovský výhľad
Odchod z AS o 9.20 h. Vedúci: Ladislav Lučivjanský

23. 1. (streda)  |  Turistická vychádzka Šikľavá skala
Osobný vlak do Matejoviec nad Hornádom o 9.16 h. Vedúci: Ladislav Lučivjanský

30. 1. (streda)  |  Turistická vychádzka Vojtechova samota
MHD č. 3 - odchod z AS 9.10 h. Vedúca: Mária Adamčiaková

V prípade nepriaznivého počasia sa trasa turistickej vychádzky môže zmeniť!
Na turistické vychádzky ide každý účastník na svoju vlastnú zodpovednosť!
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16. január 2019
ZŠ Komenského 2

Olympiáda 
v anglickom jazyku 

29. ročník
Kategórie: 1 A, 1 B

Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

17. január 2019
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8

Olympiáda 
v nemeckom jazyku 

29. ročník
Kategórie: 1 A, 1 B

Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

30. 1. 2019
zasadačka MsÚ, Štefánikovo nám. 1

matematická olympiáda 
68. ročník

Kategórie: Z5, Z9
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

PRIPRAvUJEmE

JANUÁR 2019

BASKEtBAL dIEvČAt 
a CHLAPCOv SŠ

okresné kolo
Informácie: Zuzana Košová

FEBRUÁR 2019
19. 2. 2019 od 17.00 h
koncertná sieň Reduty

14. PLES CvČ a mKC
Predaj vstupeniek v CVČ od 14. 1. 2019

Informácie: Klaudia Bigošová,  
Katarína Štrauchová

MAREc 2019
5. 3. 2019 od 13.30 – 16.00 h

Zimný štadión

KARNEvAL NA ĽAdE
Súťaž pre deti mesta a okolia, MŠ, ZŠ, SŠ 

a rodičov. Odporúčame uskutočniť školské 
kolá do 4. 3. 2019, aby sa masky zúčastnili  

na mestskom karnevale.
Hodnotia sa HlAVNE vlastnoručne vyrobené 

masky, nápaditosť, fantázia.
Informácie: Klaudia Bigošová,  

Katarína Štrauchová

Informácie nájdete na www.cvcadam.sk

JANUÁR 2019

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

to je ohromné, miláčik
komédia

25. 1. 2019 o 19.00 h
v podkroví Domu Matice slovenskej, 

Zimná 68. Vstupné: 3 € 
Rezervácie: divadlonaopatkoch@gmail.com

0904 254 930

uvádza

3. január (št)
6. výročie otvorenia Alchýmky

s celodenným programom.  
Bližšie info na fb.

5. január (so) o 18.00 h
KineDok: Netvor stále žije

Film Netvor stále žije sa dotýka jadra 
súčasnej európskej politiky a rieši, prečo 
ľavicové zmýšľanie postavené na dielach 

Karla Marxa je v súčasnej dobe také 
trendy. (BG, 2016, 90 min.)

12. január (so) o 18.00 h
Kino Fest Anča: 

Najlepšie svetové animované filmy
Už po druhýkrát prinášame na Spiš to 
najlepšie a najčerstvejšie zo svetovej 

animovanej tvorby. Príďte sa pobaviť na 
krátkych filmoch a spoznajte odvážne 

grafické experimenty na veľkom plátne. 
Každý mesiac iný výber filmov.

Dobrovoľné vstupné.

20. január (ne) 13.00 - 17.00 h
Malý čajový kurz. Zážitok chutí.

Počas 4 hodín ochutnáme 
cca 15 rôznych čajov.

26. január (so) o 18.00 h
Kinedok: UlTRA

Ultra pojednáva o ľuďoch, ktorí zasvätili 
svoj život behaniu. Sledujeme extrémne 

vypätie telesných síl, prekonávanie 
maximálneho vyčerpania na hranici 
telesných a duševných možností. 

(HU, 2017, 81 min.)

Letná 63
SNV

zuzanka 
a pán odilo
13. 1. 2019 o 16.00 h
Príbeh dievčatka, na ktoré rodičia nemajú 
čas a vďaka škriatkovi z mobilu sa dostáva 

do sveta plného fantázie.

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

Zimná 68, Spišská Nová Ves

Multifunkčné energetické a banícke centrum,

Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

053/429 7546, banicke.centrum.snv@gmail.com, 

dana.rosova@gmail.com, 0911 849 131

Vstupné do expozície, na výstavu:

dospelí 2 €; žiaci, študenti a dôchodcovia 1 €; 

deti do 6 r. a dôchodcovia nad 70 r. zdarma

Akceptujeme kultúrne poukazy.

Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h 

Prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00 h 

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  d o  1 8 .  1 .  2 0 1 9

FRANTIŠEK ŽOlDÁK

zÁtiŠia a krajinkY 

Výstava výtvarných diel pri príležitosti 

autorovho jubilea.

P r e d n á š k a

15. 1. 2019 o 10.00 h

pÔvod anomÁLneHo  

cHemickÉHo zLoŽenia vodY 

Bane mÁria v roŽŇave

Prednášajúci: Ing. Peter Bajtoš, PhD.
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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 2019 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
1. 1. Kino MiER  
nEPREMiETA
DoPoLUDňAJŠiE  
PRÁZDninové PREMiETAniE

gRinCH 
2. 1. o 10.00 / vstupné: 4,50 €
USA, animovaná komédia, MP, 86 min.

ASTERiX A TAJoMSTvo 
čARovnéHo nÁPoJA 
3. 1. o 10.00 / vstupné: 4,50 €
FRA., MP, 90 min.

SnEHovÁ KRÁĽovnÁ:  
KRAJinA ZRKADiEL 
4. 1. o 10.00 / vstupné: 4,50 €
RUS., MP, 80 min.

BUMBLEBEE
2. – 3. 1. o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
USA, MP, slovenský dabing, 110 min.

BoHEMiAn RHAPSoDy
2. – 3. 1. o 19.00 / vstupné: 4,50 €
VB, USA, dráma, životopis., hudobný, 
slov. titulky, MP-12, 134 min.

viAnoCE A SPoL.
4. 1. o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
FRA., český dabing, komédia, MP-12, 
90 min.

ESCAPE RooM
4. – 5. 1. o 19.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, thriller, MP-15, slov. titulky, 98 min.
RoZPRÁvKA - SLovEnSKÝ DABing
ASTERiX A TAJoMSTvo 
čARovnéHo nÁPoJA 
5. 1. o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
FRA., MP, 90 min.

SnEHovÁ KRÁĽovnÁ:  
KRAJinA ZRKADiEL 
6. 1. o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
RUS., MP, 80min.

novÁ ŠAnCA
6. – 7. 1. o 19.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, MP-12, slov. titulky, romantická 
komédia, 93 min.
FiLMovÝ KLUB
DEžo URSiny 70
8. 1. o 19.00 / vstupné: 3 € / 4,50 €
Slovensko, MP-15, 62 min.
STREDA- DEň EURÓPSKEHo FiLMU
HovoRy S TgM
9. 1. o 19.00 / vstupné: 4,50 €
ČR, SR, dráma, histor., MP- 12, 80 min.

PAŠERÁK
10. – 11. 1. o 19.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, dráma, MP-15, titulky, 119 min.
RoZPRÁvKA - SLovEnSKÝ DABing
RALPH BÚRA inTERnET 
11. 1. o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
13. 1. o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
RALPH BÚRA inTERnET 
12. 1. o 17.00 / vstupné: 6 € / 5,50 €
USA, MP-7, animovaná dobrodružná 
komédia, 112 min.
RoDinnÝ FiLM – SLovEnSKÝ DABing
FAnTASTiCKé ZvERy: 
gRinDELWALDovE ZLočiny 
12. – 13. 1. o 19.00 / vstupné: 4,50 €
VB, USA, MP-12, slov. dabing,  
dobrodružný, rodinný, fantasy, 130 min.

ZRoDiLA SA HviEZDA
14. 1. o 17.00 / vstupné: 4,50 €
USA, hudobná dráma, MP-12,  
titulky, 136 min.
FiLMovÝ KLUB

BEAUTiFUL Boy
15. 1. o 19.00 / vstupné: 3 € / 4,50 €
USA, dráma, titulky, 120 min.
PREHLiADKA ŠKAnDinÁvSKyCH 
FiLMov v KinE MiER SCAnDi 2019

AMATéRi
16. 1. o 19.00 / vstupné: 4,50 €
Švédsko, MP-15, titulky, 102 min.

ACH… TiE viAnoCE!
17. 1. o 19,00 / vstupné: 4,50 €
Dánsko, titulky, MP-15, 101 min.
RoZPRÁvKA PRE ŠKoLSKé KLUBy  
AJ PRE vEREJnoSŤ

KUBKo HRDinA 
18. 1. o 14.00 / vstupné: 3 €
ISLAND, MP, anim. rozprávka, 93 min.

ZLožKA 64
18. – 19. 1. o 19.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
DAN., kriminálny mysteriózny thriller,  
MP-15, české titulky, 119 min.
RoZPRÁvKA - SLovEnSKÝ DABing

RALPH BÚRA inTERnET 
19. – 20. 1. o 17.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, MP-7, animovaná dobrodružná 
komédia, 112 min.

CEnA ZA ŠŤASTiE
20. 1. o 19.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
ČR, dráma, komédia, MP-15, 90 min.

KLiMAKTéRiUM… A čo?
Divadlo Bratislava
21. 1. o 18.00 / vstupné: 17 €
FiLMovÝ KLUB

Do PLAviEK!
22. 1. o 19.00 / vstupné: 3 € / 4,50 €
FRA., MP-12, titulky, komédia, 120 min.
STREDA - DEň EURÓPSKEHo FiLMU

CEnA ZA ŠŤASTiE
23. 1. o 19.00 / vstupné: 4,50 €
ČR, dráma, komédia, MP-15, 90 min.

RoDinnÝ FiLM – čESKÝ DABing

nÁvRAT DoMov
24. – 27. 1. o 19.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, dobrodružný, MP-12, český dab.

RoZPRÁvKA PRE ŠKoLSKé KLUBy  

AJ PRE vEREJnoSŤ

PRinCEZnÁ A DRÁčiK 
25. 1. o 14.00 / vstupné: 3 €
RUS., anim. rod. komédia, MP, 75 min.

RoZPRÁvKA - SLovEnSKÝ DABing

ĽADovÁ SEZÓnA 2 
26. – 27. 1. o 17.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, animovaná komédia, MP, 90 min.

KonCERT SKUPiny

DESMoD
28. 1. o 19.00 / vstupné: 18 €

FiLMovÝ KLUB

MCQUEEn
29. 1. o 19.00 / vstupné: 3 € / 4,50 €
VB, titulky, dráma, MP-15, 111 min.

STREDA - DEň EURÓPSKEHo FiLMU

TRHLinA
30. 1. o 19.00 / vstupné: 4,50 €
SK, MP-15, 119 min.

RoDinnÝ FiLM – čESKÝ DABing

nÁvRAT DoMov
31. 1. o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €

CEnA ZA ŠŤASTiE
31. 1. o 19.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
ČR, dráma, komédia, MP-15, 90 min.

ZMEnA PRogRAMU vyHRADEnÁ!

Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia 
Kina MIER finančne podporil

facebook.com/kino.Mier.SnV

PLÁN PRemIÉR

3. 1.
Escape Room
Nová šanca

Hovory s TGM

10. 1. Ralph búra internet
Pašerák

17. 1. Glass
Cena za šťastie

24. 1.
Favoritka; Ľadová sezóna 2

Návrat domov; Schindlerov list
Trhlina

31. 1. Serenity: Ticho pred búrkou
Ženy v behu

január 2019
17. 1. 2019 o 16.30 h

šTeTeC VeRZUS OBjeKTíV
Vernisáž poplenérovej výstavy výtvarných diel a fotografií neprofesionálnych autorov.   

Kolekcia predstavuje tvorbu 14 výtvarníkov a 14 fotografov,  

ktorí sa zúčastnili 3-dňového plenéra pod vedením odborných lektorov.  

Plenéry prebehli v septembri 2018 v obci Ždiar.

Výstava potrvá do 15. 2. 2019. Vstup voľný.

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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ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

otváracie hodiny: 
utorok – piatok 9.00 - 16.30 
nedele za 10 centov / symbolické vstupné
T.: 053/417 46 21, 0948 882 718 
E-mail: sekretariat@gus.sk 
FB: Galéria umelcov Spiša, www.gus.sk

Stále expozície
•	teRRA GotHicA
•	JozeF HANUlA

AktUálNe výStAvy
UtopUS ČSR + Čas pre nové utópie (?)
B. Bicknell-Knight – J. Černický – K. Hládeková – 
O. Hudec – M. Kochan – L. Mičíková – J. Pfeiffer – 
E. Tkáčiková – V. Yurashko
Premiéra medzinárodného projektu - predstavy 
utopického mesta socialistickej minulosti v kon-
frontácii s novými utópiami o ideálnom meste 
v dielach 9 umelcov zo 4 krajín (SK, CZ, GB, UA) 
prostredníctvom maľby, sochy, inštalácie a videa.
Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová

A – z / Dizajn digitálneho písma 
na Slovensku
Premiérová výstava venovaná typografii prezentuje 
26 písiem od vybraných autorov, ktoré symbolicky 
odkazujú na 26 písmen latinskej abecedy.  
Zdrojom a podkladom k výstave je publikácia 
FontsSK mapujúca 30 rokov tvorby digitalizované-
ho písma na Slovensku, vydaná v spolupráci  
so Slovenským centrom dizajnu.  
Kurátor: Mgr. art. Samuel Čarnoký, PhD.

emil Makovický v kresbe
Výstava prezentuje významný segment autorovej 
tvorby – kresby a knižné ilustrácie zo zbierky galé-
rie, z ktorých časť bola odborne reštaurovaná. 
Kurátorka: Mgr. Mária Šabľová

pRoGRAMy / DielNe 
pRe veReJNoSŤ
11. 1. 2019, 16.00 – 19.00 / GALERIJNÝ PIATOK
ŽeNy oN liNe 7: teNeRiFe
Vstupné 3 €/osoba
Tvorba dekoratívnej čipky technikou tenerife, ktorá 
má svoj pôvod v Južnej Amerike, u domorodých 
Indiánov. Dielňa predstaví postup – jednotlivé 
kroky vypletania, obšívania a zväzovania nití. 
Lektorka: Mgr. Zuzana Juháziová. Podujatie organi-
zované a venované Svetovému Braillovmu dňu (4. 1.)

27. 1. 2019, 13.00 – 16.00
NeDeĽNý kReAtívNy AteliÉR
MAĽBA NA textil
Vstupné: 2 €/dieťa, osoba.  
cca 60 minút. Výtvarný materiál v réžii galérie. 
V prípade záujmu potrebné sa vopred nahlásiť.
Tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi zameraná na 
maľbu s textilnými farbami na bavlnenú látku cez 
papierové šablóny so zaujímavými motívmi - kom-
binácia techník striekania, tupovania a klasického 
maľovania špeciálnymi farbami.

DetSkÉ pRoGRAMy / 
DielNe pRe Školy 
A oRGANizovANÉ SkUpiNy
7. – 31. 1. 2019, 9.00 – 16.00
Vstupné: 1 €/žiak, doprovod zdarma; v cene: 
prehliadka výstavy a výtvarný materiál. Program ur-
čený pre MŠ, ZŠ, ZUŠ - cca 60 – 90 min. Potrebné 
sa 1 deň vopred objednať! Odporúčame priniesť si 

vlastný ochranný odev. Odborné lektorky GUS: 
Mgr. Anna Timková, Mgr. Zuzana Juháziová

chyba môjho videnia?
Tvorivá dielňa k výstave UTOPUS ČSR  
+ čas pre nové utópie (?)
Žiak technikou kašírovania vytvorí známu postavu 
z pomníka v mestskom parku a na výkrese doplní 
o graffiti kresbu fixami. Cieľom je predstaviť mesto 
ako priestor, ktorý definuje a zároveň vytvára 
zmenu, pričom projektovanie ideálnych miest 
navodzuje predstavu ideálnej spoločnosti. 90 min.

ABeceDA 26
Tvorivá dielňa k výstave A – Z / Dizajn digitalizo-
vaného písma na Slovensku zameraná na tvorbu 
ručného a strojového písma. Úlohou žiaka bude 
vytváranie vlastného textu ručným písaním zreza-
ným drievkom a tušom na štvorčekový papier A4 
a na klasickom písacom stroji. BONUS - k tvorivej 
dielni a výstave je pripravený Sprievodca výstavou 
od A – Z určený pre školské skupiny za 0,50 € 
a aj pre rodiny s deťmi za 1 €. 60 min.

Retuš
Príď a vyskúšaj si prácu reštaurátora pri vypĺňaní 
a vyfarbovaní chýbajúcich častí na tlačených čier-
no-bielych i farebných printových reprodukciách 
vytvorených z originálnych diel Emila Makovické-
ho. Tvorivá dielňa spojená s prehliadkou výstavy 
a hravým skicárom − detským sprievodcom výsta-
vou pre školské skupiny za 0,50 € a pre rodiny 
s deťmi za 1 €. 60 min.

Bez ČASoveJ HRANice 
detský galerijný pas
Balíček na 12 rôznych tematických dielní podľa 
ponuky: 20 €/ks. Zahŕňa 2 voľné vstupy pre 
5-člennú rodinu do všetkých galerijných expozícií. 
Nie je časovo obmedzený a dá sa využiť počas 
celého roka!

FOTOREPORTÁŽ ‑ MESTO SNoV

Foto: Tomáš ValiguraFoto: Milan Mlynarčík
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Materske centrum - DIETKA – Spisska Nova Ves a na oficiálnej web stránke mesta

HERňA DiETKA
POZOR ZMENA utorky, štvrtky 
a piatky od 9.00 do 12.00 h
Nahlasovanie nie je potrebné. 
V prípade iných podujatí v danom 
čase informáciu o neotvorení  
Herne oznámime na fb.
príspevok za jednorazový 
vstup: 1,50 €/rodina

PREDnÁŠKA - vÝživoU 
A inÝMi TRiKMi K iMUniTE 
DETí
Príďte a dozviete sa, ako jedlom, 
bylinkami, výživovými doplnkami 
a inými trikmi znížiť opakovanú 
a častú chorobnosť detí.
Prihlášku: monika@zdravedieta.info, 
počet miest je limitovaný
príspevok: 15 €/osobu

ADAPTAčné DoPoLUDniE
Stredy od 8.30 do 12.00 h 
dopoludňajší pobyt detí bez 
prítomnosti rodičov - predpríprava 
pred nástupom do škôlky.
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.
Prihlášku: min. deň vopred  
na 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 plné hudby a tanca. 
Bude sa spievať a tancovať. 
Prihlášku: min. deň vopred na  
t. č. 0917 618 368
príspevok: 4 €/dieťa

CvičEniE TABATA
V pondelky o 17.00 h vám 
prinášame cvičenie pre mamky 
s účasťou detičiek.
Prihlasovanie smskou najneskôr deň 
vopred u inštruktorky Marcely  
na t. č. 0915 937 167
príspevok: 4 €/osobu (mamku)

KURZ - TURECKÁ TECHniKA 
EBRU - MAĽovAniE nA 
voDnEJ HLADinE
Príďte sa zahrať s farbami a vzormi! 
Nechajte sa očariť technikou EBRU. 
Kurz sa koná vždy v nedeľu  
od 15.00 do 17.00 h.
Prihlasovanie najneskôr deň vopred 
na t. č. 0903 649 845.
príspevok: 20 €

KURZ noSEniA DETí 
A viAZAniA BAByŠATiEK i 
(ZÁKLADnÝ)
Utorok 15. 1. o 15.30 h poradkyňa 
v ergonomickom nosení názorne 
vysvetlí, ako správne naviazať a nosiť 
dieťatko od jeho prvých dní.
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku 
nevadí, požičiame, príp. poradíme 
pri výbere.
Prihlášku a info: Mgr. B. Vajová  
t. č. 0948 480 510
poplatok: 12 €/rodina

STRETnUTiE PoDPoRnEJ 
SKUPiny noSiACiCH 
RoDičov
V pondelok 14. 1. a 28. 1. o 9.30 h 
stretnutie rodičov nosiacich svoje 
ratolesti v šatkách a ergonomických 
nosičoch.
Prihlášku: najneskôr deň vopred  
na t. č. 0910 554 177
Pod vedením kvalifikovaných 
poradkýň: Barbora Vajová,  
Veronika Smiková
príspevok: 3 €/osoba

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

STRETnUTiE PoDPoRnEJ 
SKUPiny DoJčiACiCH 
MATiEK A TEHULiEK
V piatok 11. 1.  
a v pondelok 21. 1. o 9.00 h.  
Trápi vás problém pri dojčení?  
Nie ste s niečím istá?  
Potrebujete povzbudiť?  
Neváhajte prísť.
Prihlášku: je nutné prihlásiť sa 
najneskôr deň vopred na termín 
11. 1. na t. č. 0903 740 739 
a na termín 21. 1. na t. č. 
0948 040 203 formou sms.
Pod vedením poradkýň  
v dojčení OZ Mamila.
príspevok: 3 €/osoba

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

STRÁžEniE DETí
Bližšie info na t. č. 0903 493 922

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

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

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

BElKO
Bielučky ročný psík – kríženec je 
vhodný do rodiny.

HARRy
Asi 1,5-ročný kríženec  sibírskeho  
husky je vhodný do záhrady ro-
dinného domu.

ABAN
Milý psík, kríženec labradora, 
približne ročný,  čaká na svojho 
pána, ktorý mu poskytne dobrý 
domov plný lásky.

OlIVER
Tento psík je veselej povahy, 
taká šikovná vrtuľka. Určite by 
zastal aj nenáročného strážcu. 
Je to cca 3-ročný, svalnatý, 
vybehaný chalanisko. 

BADy
Bady je cca 10-mesačný psík. Je 
veselý a hravý, určite bude milu-
júcim spoločníkom vašich detí či 
oddaným druhom staršiemu člo-
veku pri sledovaní najnovšieho 
dielu telenovely. 

TOBy
Tobinko je približne 6-mesačné 
šteňa. Čaká na milujúceho člo-
veka, ktorý mu poskytne veľa 
lásky a bezpečný domov.

EDINKA
Táto smotanová fenka má pri-
bližne rok a tiež čaká na nieko-
ho, komu bude môcť byť vernou 
spoločníčkou.

„Máme my Slovania a Slováci zvlášť zachované pomníky starobylosti, 
pomníky tým vznešenejšie nad hmotné kresby a stavby, čím vyvýšenejší je duch 

v kráse a sile živého slova nad rozmery i súmery mŕtvej hmoty. 
(Pavol Dobšinský)

Dom Matice slovenskej a Miestny odbor MS v Spišskej Novej Vsi

pozýva na 26. ročník súťaže v prerozprávaní povestí

ŠALIANSKY MAŤKO 
JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO

28. 1. 2019 o 9.30 h v Dome MS, Zimná 68
Súťaž je určená žiakom základných škôl.
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pozvÁnkY, oznamY

ROZPIS POHOTOVOSTNýcH SlUŽIEB lEKÁRNí V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

1. 1.
(uto) 7.00 ‑ 22.30 Lekáreň STATIM, Štefánikovo námestie 2987/10 T.: 053/442 82 77

2. – 4. 1.
(str – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň STATIM, Štefánikovo námestie 2987/10 T.: 053/442 82 77

5. 1.
(sob)

7.00 ‑ 8.00
Lekáreň STATIM, Štefánikovo námestie 2987/10 T.: 053/442 82 77

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

6. 1.
(ned) 7.00 ‑ 22.30 Lekáreň FIDA, Hviezdoslavova 460/27 T.: 053/441 29 66

7. – 11. 1.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň NA TARČI, Agátová 2011/12 T.: 053/446 7568

12. – 13. 1.
(sob – ned)

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

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

14. – 18. 1.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň ElIXíR, Zimná 205/70 T.: 053/446 82 25

19. – 20. 1.
(sob – ned)

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

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

21. – 25. 1.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň SIGNUM, Nábrežie Hornádu 3416/11 T.: 053/441 01 92

26. – 27. 1.
(sob – ned)

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

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

28. – 31. 1.
(pon – štv)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň PRI STANIcI, Odborárov 568/47 T.: 053/429 86 93

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:

8. 1. / 7.30 ‑ 14.00 h
•	Časť Villa Nova
•	Medza: 3444/10, 3445/11, 3446/12

Nakoľko v čase uzávierky Informátora 
boli zverejnené len vyššie uvedený termín 
prerušenia distribúcie elektriny, aktuálne 
informácie nájdete na portáli eVSD  
www.vsds.sk v časti Plánované odstávky.

POHOTOVOSTNé SlUŽBy
VODA A KúReNIe
SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o. 
0905 215 732

KANALIZÁCIe
KANAL SERVIS, s. r. o., 0914 153 003

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

Nesmelo púšťame sa do klasiky 
a satirik sa chytá antiky! Nerobte, 

ľudia, toľko paniky, antických vzorov 
máme u nás celé šíky.  

(Vladimír Reisel)

MO Matice slovenskej,  
Spišská knižnica,  
DS Hviezdoslav  

a Gymnázium, Školská ulica

pozývajú pri príležitosti 
100. výročia narodenia na

stretnutie 
s poéziou 

VLADIMÍRA 
REISELA

21. 1. 2019 o 15.30 h
v Spišskej knižnici, Letná ulica 28

Aj 10. ročník je realizovaný 
s finančnou podporou mesta 

Spišská Nová Ves.

kLuB dÔcHodcov 
komenský
pozýva pedagogických pracovníkov 
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční  

10. 1. 2019 
(štvrtok) 
o 10.00 h  
v Klube dôchodcov  
na Levočskej ul.

Potešia nás aj  
noví členovia.

Tešíme sa na vás.
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KULTÚRNO ‑SPOLOČENSKÝ  
MESAČNÍK MESTA  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES oznamY, pozvÁnkY

POPlATKy ZA 
ZNEČISťOVANIE 
OVZDUŠIA
Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a  stavebného po-
riadku týmto upozorňuje a vyzýva všetkých prevádzkovateľov malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia (ide o  zdroje znečisťovania ovzdušia 
s tepelným príkonom do 0,3 MW) nachádzajúcich sa v k. ú. mesta Spiš-
ská Nová Ves, aby v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a do-
plnkov a podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 
VZN) mesta Spišská Nová Ves č. 2/2017 zaslali, resp. osobne doručili 
na Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves v termíne 
najneskôr do 15. 2. 2019 vrátane ‑ Oznámenie s údajmi potrebnými 
k výpočtu a k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za 
každý prevádzkovaný malý zdroj za rok 2018!

Oznámenie je potrebné podať na novom tlačive, ktoré je súčasťou doku-
mentu schváleného Mestským zastupiteľstvom Spišská Nová Ves VZN 
č. 2/2017 a  je zverejnené na webovej stránke mesta. Ku oznámeniu je 
potrebné doložiť doklad o množstve odobraného paliva za rok 2018 od 
jeho dodávateľa.

Zároveň upozorňujeme prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, že podľa zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zne-
čisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov, za nedodrža-
nie termínu predloženia uvedeného oznámenia Mesto Spišská Nová 
Ves ukladá sankčný postih.

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 výkupu 
od rodinných domov v  jednotlivých lokalitách mesta. Výkup papiera sa 
bude realizovať formou výmeny za toaletný papier, kuchynské 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 kontaj-
nerov, ktoré sú pristavované pravidelne na jar a jeseň. Zoznam termínov 
a miesta mobilného zberu:

MsV č. 1 Novoveská Huta 14. 1.
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 15. 1.
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 16. 1.
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 17. 1.
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) 16. 1. / 18.05 - 18.25
31. Vajanského ul. (smer k stanici) 18. 1. / 18.25 - 18.45
32. J. C. Hronského 17. 1. / 17.10 - 17.25
33. Hviezdoslavova ul. - soc. zariadenie Katarínka 18. 1. / 18.00 - 18.20
MsV č. 9 Telep 18. 1.
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!

Background

9.00 – 12.00 h
KRYTÁ PLAVÁREŇ

vstupné podľa cenníka STEZ

9. ročník zimného prechodu

GRAJNáR - NOVOVESKá HuTA
Termín: 

30. 12. 2018 o 8.00 (odchod autobusu)
Miesto: 

parkovisko za bývalým Domom kultúry
Spôsob prechodu: 

peši a na lyžiach 
(podľa stavu snehovej pokrývky)

V cene štartovného bude doprava na Grajnár, jedlo a niečo  
na zahriatie v pohostinstve Poľovník v Novoveskej Hute.  

Štartovné sa bude platiť pri nástupe do autobusu.
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Šport

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves

KRyTÁ PLAVÁReň T.: 053/416 63 53
Verejnosť

1. 1.  utorok 14.00 - 20.00
2. 1. streda 9.00 - 20.00
3. 1. štvrtok 9.00 - 20.00
4. 1. piatok 9.00 - 20.30
5. 1. sobota 9.00 - 20.30
6. 1. nedeľa 9.00 - 20.30
7. 1. pondelok 15.00 - 20.30

Ostatné dni krytá plaváreň otvorená podľa nasledovného rozpisu:
Ranné plávanie Školy Verejnosť

pondelok 6.30 - 7.45 15.00 - 20.00
utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
sobota 9.00 - 20.30
nedeľa 9.00 - 20.30

SAUNA a CeRAgem T.: 053/416 63 54
Verejnosť

1.1. utorok 14.00 - 20.00

SAUNA 1 SAUNA 2 cERAGEM
pondelok sanitár sanitár sanitár
utorok  14.00 - 20.00 M  14.00 - 20.00 Ž 13.00 - 19.00
streda  14.00 - 20.00 Ž  14.00 - 20.00 M 13.00 - 19.00
štvrtok  14.00 - 20.00 M  14.00 - 20.00 Ž 13.00 - 19.00
piatok  14.00 - 20.00 Ž  14.00 - 20.00 M 13.00 - 19.00

sobota  7.30 - 12.00 M  7.30 - 12.00 Ž 8.00 - 19.00 13.00 - 19.00 Ž  13.00 - 19.00 M

nedeľa  7.30 - 12.00 M  7.30 - 12.00 Ž 8.00 - 19.00 13.00 - 19.00 Ž  13.00 - 19.00 M

mASÁŽe Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodre-
náž, lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, 
lávové kamene, chiropraxia, mäkké techniky.
utorok - piatok 14.00 - 20.00
sobota - nedeľa 9.00 - 20.00

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

šPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35

Cenník 
prenájmu

Športová 
príprava

pondelok - piatok 7.00 - 14.00 14 €/hod
14.00 - 22.00 28 €/hod

sobota - nedeľa 8.00 - 20.00 28 €/hod
Podujatie nešportového charakteru 780 €/deň

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!

5. 1. sobota
11.00 ŠKBD ‑ Rožňava, basketbal, kadetky
14.00 Kométa ‑ Nemšová, florbal, extraliga ženy
18.00 BK04 ‑ Žilina, basketbal, extraliga muži

6. 1. nedeľa 10.00 Kométa ‑ Pruské, florbal, extraliga ženy

12. 1. sobota

9.30 BK04 ‑ Košice, basketbal, mladší mini žiaci
13.00 ŠKBD ‑ Bardejov, basketbal, mladšie žiačky
16.00 ŠKBD ‑ Stará Turá, basketbal, staršie žiačky
18.00 ŠKBD ‑ Prešov, basketbal, juniorky

19. 1. sobota

11.00 BK04 ‑ Košice, basketbal, kadeti
14.00 Kométa ‑ Sabinov, florbal, extraliga ženy

17.00 young Arrows ‑ FBc Trenčín, florbal, extraliga 
muži

20. 1. nedeľa 10.00 BK04 ‑ Košice, basketbal, kadeti
12.00 BK04 ‑ Čaňa, basketbal, starší mini žiaci

23. 1. streda 18.00 BK04 ‑ Komárno, basketbal, extraliga muži

26. 1. sobota
12.00 VK ‑ Hnúšťa, volejbal juniorky

young Arrows ‑ ATU Košice, florbal, dorast
BK04 ‑ Žilina, basketbal, juniori

27. 1. nedeľa
9.00 BK04 ‑ P. Bystrica, basketbal, juniori

11.30 ŠKBD ‑ Ružomberok, basketbal, juniorky
13.30 BK04 ‑ Bardejov, basketbal, mladší žiaci

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

19. 1. sobota

11.00 FK NOVES ‑ Giraltovce
13.00 Hnilčík - Prakovce
15.00 Markušovce - Margecany
17.00 Letanovce - Bystrany

26. 1. sobota

11.00 FK NOVES ‑ Trebišov
13.00 Teplička n. H. - Prakovce
15.00 Smižany - Margecany
17.00 Gelnica - Letanovce

30. 1. streda 17.00 FK NOVES ‑ Svit

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

12. 1. sobota 11.00 TJ Tatran A ‑ Piešťany, extraliga muži
15.00 TJ Tatran B ‑ Kremnica, 1. liga východ

19. 1. sobota 11.00 TJ Tatran A ‑ Inter Bratislava, extraliga muži
15.00 TJ Tatran B ‑ Trstená, 1. liga východ

20. 1. nedeľa 10.00 TJ Tatran ‑ Fiľakovo, dorastenecká liga

TeNISOVÝ AReÁL T.: 0903 403 459 - rezervácie
V prevádzke len tenisová pretlaková hala.
Otváracie hod.: pondelok - nedeľa 10.00 - 21.00

Cenník vstupu verejnosť
10.00 - 14.00 10 €/hod./kurt
14.00 - 21.00 13 €/hod./kurt
Permanentka 69 €/6 hod./kurt

12. - 15. 1. sobota - utorok Tenisový turnaj starších žiačok
26. - 27. 1. sobota - nedeľa Tenisový turnaj chlapcov a dievčat do 10 r.

ZImNÝ šTADIóN T.: 053/446 10 86
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
Rozpis verejného korčuľovania má len informatívny charakter, môže byť 
zmenený z dôvodu konania hokejového zápasu!
Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis)

2. 1. streda 17.30 Verejné korčuľovanie
3. 1. štvrtok 17.30 Verejné korčuľovanie
4. 1. piatok 17.30 HK SNV ‑ Prešov, 1. liga, muži

5. 1. sobota 15.00 HK SNV ‑ Trenčín, extraliga dorast
17.30 Verejné korčuľovanie

6. 1. nedeľa 10.30 HK SNV ‑ Trenčín, extraliga dorast
17.30 Verejné korčuľovanie

9. 1. streda 17.30 HK SNV ‑ Dubnica, 1. liga, muži
12. 1. sobota 17.30 Verejné korčuľovanie
13. 1. nedeľa 17.30 HK SNV ‑ Humenné, 1. liga, muži
18. 1. piatok 17.30 HK SNV ‑ Martin, 1. liga, muži
20. 1. nedeľa 17.30 Verejné korčuľovanie
25. 1. piatok 17.30 HK SNV ‑ Trnava, 1. liga, muži
26. 1. sobota 17.30 Verejné korčuľovanie
27. 1. nedeľa 17.30 HK SNV ‑ Skalica, 1. liga, muži

www.stez.sk

JUDO
8. 12. 2018 sa v Športovej hale v Michalovciach konal Mikulášsky turnaj mladších a starších 
žiakov a  žiačok v  judo, kde pretekári Džudo klubu Spišská Nová Ves dosiahli tieto výsledky: 
kategória mini: do 27 kg Silvio lacika - 1. miesto, Peter Piroch - 2. miesto; do 42 kg Sofia Gánov-
ská - 1. miesto, Zuzana Hamborová - 2. miesto a Barbora Gurčíková - 3. miesto; do 60 kg Filip 
Urban - 1. miesto; kategória starší žiaci: do 66 kg Michal Hambor - 1. miesto. V rámci Ranking 
listu Východoslovenskej oblasti 2018 v judo v kategórii mini dievčat Zuzana Hamborová obsadila 
1. miesto s celkovým počtom 425 bodov a Sofia Gánovská obsadila 3. miesto s počtom 315 bodov. 
V kategórii mini chlapcov Silvio lacika obsadil 1. miesto s celkovým počtom 455 bodov.
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V BEŽEcKEJ lIGE OKRESU 
BODOVAlI BEŽcI MESTA
Po absolvovaní dvanástich behoch v rámci 6. roč-
níka bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves 
2018 sa na ocenených prvých piatich miestach 
v jednotlivých kategóriách úspešne umiestnili bež-
ci a  bežkyne zo Spišskej Novej Vsi, keď dosiahli 
osemnásť umiestnení z tridsiatich. Do bežeckej ligy 
bolo zapojených celkom 138 bežcov a bežkýň.
Výsledky:
Muži do 39 r.: 1. V. Majerčák (Harichovce), 2. J. Ko-
šík (Vítkovce), 3. M. Užák (SNV), 4. B. Toporcer 
(SNV), 5. R. Rus (SNV); muži 40 ‑ 49 r.: 1. T. Ka-
mas (SNV), 2. M. Plačko (SNV), 3. M. Bigoš (SNV), 
4.  M.  Koperdák (SNV), 5. Ľ. Kotrady (Smižany); 
muži 50 ‑ 59 r.: 1. J. Macko (Smižany), 2. F. lo-
rinc (SNV), 3. Š. Maľák (Olcnava), 4. M. Fuker (SNV), 
5. O. Želasko (Krompachy); muži 60 r. a st.: 1. M. 
Hrušovský (SNV), 2. P. Pavol (SNV), 3. O. Kozák 
(SNV), 4. J. Tekely (SNV), 5. I. Holečko (Krompachy); 
ženy do 39 r.: 1. D. Martonová (Krompachy), 
2.  M.  Tkáčová (SNV), 3. l. Štirbanová (SNV), 

4.  K.  Majerčáková (Harichovce), 5. M. Lopatková 
(Jamník); ženy 40 r. a st.: 1. M. Valenčíková (Sp. To-
mášovce), 2. l. Baronová (SNV), 3. M. Berníková 
(SNV), 4. H. Spišáková (Krompachy), 5. E. Berníko-
vá (SNV). Absolútny víťaz: R. Mikolaj (SNV - No-
voveská Huta).
Vyhlasovateľom bežeckej ligy bolo Občianske 
združenie Novoveská Huta. Nad priebehom ligy, 
jej aktualizáciou, hodnotením a zabezpečením vec-
ných cien pre najlepších mali zásluhu Tomáš Ka-
mas, Rudolf Mikolaj a Ondrej Majerník. Za túto 
ich snahu a iniciatívu im početná komunita bežcov 
a bežkýň vyslovuje uznanie a poďakovanie. Spon-
zormi hodnotných vecných cien pre ocenených 
bežcov boli: Alkon SV,  s.  r.  o.; Tatravagónka Po-
prad,  a.  s.; Embraco Slovakia; OKPFAFF; AQUA 
City Poprad; Hotel Metropol SNV; ULTIMUV SNV; 
Universal maklérsky dom SNV; Čokoládovňa Čoko 
Čoko; Pizza Bomba SNV a FitnessSport SNV.

o. kozák

NOVOVESKí HOKEJOVí VETERÁNI V ABú DHABí
Naši novoveskí hokejoví veteráni „STARS ŠIMA-
KO“ sa od 13. 11. do 18. 11. 2018 zúčastnili v Spo-
jených arabských emirátoch v Abú Dhabí hokejové-
ho turnaja veteránov, za účasti jedenástich mužstiev 
z rôznych kútov sveta. V skupine odohrali 3 zápasy:
SNV STARS : TEAM JETS (CR) 8 : 5
SNV STARS : OLD TIMES (N) 5 : 5
SNV STARS : TEAM PARTA (CR) 2 : 4

Skončili na druhom mieste a postúpili do play off. 
V play off v sobotu o 10.00 hod. ich súperom v boji 
o  finále boli domáci A. D. Storms a  po veľmi na-
pínavom stretnutí, aj po odvolaní nášho brankára 
prehrali 5 : 7. Podľa dostupných informácií v  ich 
regionálnej súťaži hrá 7 mužstiev, v  každom muž-
stve hrá niekoľko cudzincov, Kanaďanov, Švédov 
a Fínov, a okrem hráčov z týchto krajín sú aj tréneri. 

Z  týchto cudzin-
cov a niekoľkých 
domácich bol 
výberom posta-
vený team A. D. 
Storms. Vo finále 
domáci zdolali 
Bielorusov, ktorí 
nastúpili s  nie-
koľkými bývalý-
mi hráčmi z NHL 
a  získali prémiu 
20-tis. USD. „My 
sme bojovali 
o  bronz, no do-
poludňajší zápas 
nás stál veľa síl 
a  prehrali sme 
s  TEAM PARTY 
(CR) 4 : 1. Okrem 
hokeja, čo bola 

naša hlavná náplň, sme mali možnosť aj kultúrneho 
vyžitia. Najzaujímavejšou atrakciou v Abú Dhabí bola 
návšteva mešity AL Zayeda. V Dubaji okrem letiska, 
kde pracuje sto tisíc zamestnancov, sme obdivovali 
najvyššiu budovu sveta Burj Khalifa vysokú 828 m 
so 163 poschodiami, výstavba trvala 6 rokov. Bolo 
toho ešte viac, ale to už bude v pripravovanej kni-
he o  novoveských hokejových veteránoch. Našou 
ďalšou výzvou je účasť na hokejovom turnaji v USA 
v Las Vegas“, uviedol ladislav Karabin, ktorý záro-
veň všetkým Novovešťanom zaprial v novom roku 
2019 veľa zdravia a spokojnosti.

V kategórii žien 40 r. a st. v minulom roku 
sa pravidelne umiestňovala na popredných 
miestach aj lenka Baronová (na obr. vľavo na 
stupni víťazov Behu Novoveskou Hutou 2018).

Horný rad zľava: L. Krabin, I. Griger, J. Hrubý, B. Karabin, T. Hošík, R. Ludányi, V. Grendel, 
M. Muranský, P. Hrubý, J. Macejko, M. Hrubý, L. Ondov; Dolný rad zľava: I. Tarkovacz, 
Ľ. Vaic, M. Grendel, P. Filip, M. Dugas, R. Sopkovič, kpt. L. Krajňák; Leží: br. L. Svitana

Kpt. Ladislav Krajňák počas rozhovoru po 
zápase pre regionálnu TV.

DRUHý ROČNíK FUTBAlOVEJ MINIlIGy
Pred rokom odštartovala premiérová futbalová miniliga v Spišskej Novej Vsi. Prvý ročník mal výbornú úroveň, a tak sa organizátori rozhodli pokračovať v tejto 
súťaži. V zimnej prestávke sa im prihlásilo osem mužstiev los Pacos, Spiš Team, Spišské Podhradie, Old & young, Jokers, Brojlere, Prostaff a cules 
Team. V zostavách ôsmich tímov nájdeme známe futbalové mená z futbalových trávnikov na Spiši. Pre hráčov je to ideálne vyplnenie zimnej prestávky a pre-
kvapením je aj divácky záujem o toto podujatie.
Počas poslednej novembrovej nedele bolo v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi na programe druhé kolo. Už prvý zápas druhého kola bol veľmi dramatický, 
lebo Spiš Team stratil vedenie v samotnom závere a prehral s Los Pacos 5 : 6. Spišské Podhradie v zaujímavom zápase zdolalo Old & Young, keď jeden z gólov 
zaznamenal brankár. Old & Young - MŠK Spiš. Podhradie 5 : 7. Jokers sa v zápase poriadne nadreli, bod zachraňovali v poslednej minúte: Brojlere – Jokers 
1 : 1. V poslednom zápase druhého kola to bola jednoznačná záležitosť Cules Teamu, ktorý zdolal Prostaff vysoko 8 : 0.
„Prvý ročník mal u futbalovej verejnosti veľmi dobrý ohlas. Preto sme sa rozhodli v tejto súťaži pokračovať. Mesto nám vyšlo v ústrety s možnosťou hrať v špor-
tovej hale a zo strany hráčov bola tiež veľká spokojnosť. Je to pre nich ten najlepší spôsob, ako vyplniť zimnú prestávku,“ povedal organizátor turnaja Tomáš 
Hlucháň. jozef petruška
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VOlEJBAlOVý KlUB
Svoje zápasy hrali počas prvého decembrového víkendu juniorky, ktoré doma prehrali 
s liptovským Hrádkom 1 : 3 a vyhrali 3 : 2. Staršie žiačky vyhrali doma nad Prešovom 
hladko 3 : 0 a 3 : 0, rovnako aj kadetky v Košiciach vyhrali 3 : 0 a 3 : 0.

Juniorky, 6. kolo, 1. 12. 2018: VK SNV – MŠK lip-
tovský Hrádok 1 : 3 (-19, -17, 22, -20) a 3 : 2 (22, 
21, -17, -11, 10)
lenka Mihaliková, trénerka junioriek VK SNV: 
„Prvý zápas pôsobil veľmi zaspatým dojmom a ne-
bol to pekný volejbal. Ak by dievčatá zabrali tak, ako 
vedia, o  výsledok by som sa nebála. Avšak kopili 
sme mnoho vlastných chýb. Druhý zápas sme sa 
odhodlali určite vyhrať, čo sa nakoniec podarilo až 
najtesnejším výsledkom, ale opäť len pre naše vlast-
né chyby. Dievčatá sú však mladé a stále sa učia, 
bojovnosť však musí byť naša veľká zbraň.“
Staršie žiačky, 2. časť, 3. kolo, 1.  12.  2018, VK 
SNV – VK Prešov 3 : 0 (10,12,18) a 3 : 0 (11, 11, 10)
ladislav Ďuriško, tréner starších žiačok VK SNV 
„Domáce zápasy s VK Prešov naše hráčky v trénin-
govom tempe vyhrali, aj keď ich bolo na prvom zá-

pase 7 a  na druhom dokonca iba 6. Príčiny tohto 
stavu sú hlavne choroby hráčok. Dievčatá si vyskú-
šali signály, na ktoré mali dostatok priestoru. Uvidí-
me podľa ďalšieho stavu pripravenosti týmu, hlavne, 
po zdravotnej stránke, aké ďalšie kroky urobíme, aby 
sa to neopakovalo“.
Kadetky, 6. kolo, 2. 12. 2018: Slávia UK Košice – 
VK SNV 0 : 3 (-13, -13, -8) a 0 : 3 (-4, -13, -6)
Ivana Mareková, asistentka trénerky kadetiek 
VK SNV: „Boli sme lepšie vo všetkých herných 
činnostiach. Hráčky celý čas mali zápas pod kon-
trolou, plnili taktické pokyny a svojím zodpovedným 
prístupom k podaniu, súperovi nedovolili klásť väčší 
odpor. Práve o  to viac ma mrzí, že v  takomto jed-
noznačnom zápase sa zranila ďalšia hráčka - Laura 
Masloviaková.“

igor Murko

MAJSTROVSTVÁ SR 2018 U21, 
JUNIOROV A DORASTENcOV V KARATE
V Trnave sa 1. 12. 2018 konali Majstrovstvá Sloven-
skej republiky 2018 U21, juniorov a  dorastencov. 
Na tejto súťaži sa z Karate klubu Iglow zúčastnili 
13 cvičenci. Celoslovenskej súťaže sa zúčastnilo cel-
kom 54 klubov a 378 súťažiacich. Spišskonovoveský 
klub sa umiestnil na 3. mieste so ziskom 11 medailí. 
V kategórii družstvá získal 2 zlaté medaily.

Titul Majster Slovenska 2018 získali:
Monika Pekarčíková - Kumite juniorky 16 - 17 rokov 
nad 59 kg; Dominik Imrich - Kumite starší juniori 18 
- 20 rokov do 60 kg; Dominik Imrich - Kumite starší 
juniori 18 - 20 rokov OPEN; Jakub Černický - Ku-
mite kadeti 14 - 15 rokov do 52 kg; Juraj Černic-
ký - Kumite kadeti 14 - 15 rokov do 63 kg; Dominik  
Kešeľák - Kumite kadeti 14 - 15 rokov do 70 kg.
Titul Majster Slovenska v družstvách získali:
Kumite družstvá juniorky 16 - 17 rokov v  zložení 
Monika Pekarčíková, Sára Krivdová a Zoja Zim-
nikovalová; Kumite družstvá kadeti 14 - 15 rokov 
v zložení Maroš Janovčík, Jakub Černický a Juraj 
Černický.
Víťazi Slovenského pohára U21, juniorov a  do-
rastencov 2018 ‑ Zoja Zimnikovalová v kategórii 
kumite juniorky 16 - 17 rokov do 59 kg; Sára Kriv-
dová v kategórii Kumite juniorky 16 - 17 rokov nad 
59 kg; Jakub Černický v  kategórii Kumite kadeti 
14 - 15 rokov do 52 kg; Maroš Janovčík v kategórii 
Kumite kadeti 14 - 15 rokov nad 70 kg.
Ocenenie za dosiahnuté výsledky za rok 2018 získal 
i tréner PaedDr. Jaroslav Javorský a jeho zveren-
kyňa Zoja Zimnikovalová (na foto).

OcENENIE NAJlEPŠIEHO 
VyTRVAlcA

Maratónsky klub v Košiciach na valnom zhromaž-
dení oceňoval v  jednotlivých vekových kategó-
riách medailistov Východoslovenskej veľkej ceny 
vytrvalcov za rok 2018. Veľká cena pozostávala zo 
16 náročných vytrvalostných behov na území Pre-
šovského a Košického kraja od začiatku marca až 
do polovice októbra. Do celkového hodnotenia sa 
každému pretekárovi započítavalo šesť najlepšie 
bodovaných výsledkov.
V B kategórii mužov 40 – 49‑ročných sa na vy-
nikajúcom 1. mieste umiestnil Tomáš Kamas 
z  TJ Tatran Spišská Nová Ves (na foto). V  tejto 
vekovej kategórii súťažilo 657 bežcov. Tomáš Ka-
mas k tomuto prvenstvu pridal ešte jeden úspech. 
V absolútnom poradí skončil na 2. mieste z 2 472 
bežcov. Pekné ocenenie si prevzal z rúk preziden-
ta Maratónskeho klubu v  Košiciach Jána Sudzinu 
a riaditeľa Maratónskeho klubu Branislava Koniara.
V  roku 2018 bežecký vytrvalec Tomáš Kamas ab-
solvoval za TJ Tatran Spišská Nová Ves 43 pretekov 
(z  toho 17 pretekov s  medzinárodnou konkuren-
ciou). Dosiahnuté bežecké umiestnenia za rok 2018:
1. miesto - 17x, 2. miesto - 17x, 3. miesto - 8x, 
6. miesto - 1x.
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eBeH: Beh oslobodenia mesta Strážske 

(18. 11. 2018; 6,4 km): Muži 40 - 49 r.: 1. T. Kamas 
(TJ Tatran SNV, 22:34).

Beh na Kysacký hrad (Kysak; 24. 11. 2018; 5 km; 
prevýšenie 270 m): Muži 40 - 49 r.: 1. T. Kamas (TJ 
Tatran SNV, 24:34).

karate: V  Šuranoch sa 17.  11.  2018 konalo 
2. kolo Slovenského pohára ml. kadetov, kadetov, 
juniorova U21 v  karate, na ktorej sa Karate klub 
Iglow zúčastnil s 12 cvičencami. V konkurencii 353 
štartujúcich z 53 klubov z celého Slovenska vybo-
joval klub 5. miesto. Spolu získal celkom 7 medai-
lí, z toho 3 zlaté (Maroš Janovčík, Sára Krivdová, 
Zoja Zimnikovalová), 2 strieborné (Jakub Černický, 
Dominik Kešelák) a 2 bronzové medaily (Juraj Čer-
nický, Igor Hauser).

voLejBaL: Juniorky, 7. kolo, 8. 12. 2018: Slávia 
TU Košice - VK SNV 3 : 0 a 3 : 1; Staršie žiačky, 
2. časť, 4. kolo, 8. 12. 2018: MVK Stropkov „A“ - 
VK SNV 3 : 2 a 0 : 3; Kadetky, 7. kolo, 9. 12. 2018: 
VK SNV – ŠK Elba Prešov 2 : 3 a 2 : 3; Mladšie 
žiačky 3, 3. kolo, 9.  12.  2018, turnaj v  Poprade: 
1. Poprad - SNV „B" 2 : 0, 2. Lendak - SNV „A" 1 : 2,  
3. Poprad - SNV „A" 1 : 2, 4. SNV „B" – Lendak 0 : 2, 
5. Poprad – Lendak 1 : 2, 6. SNV „A" - SNV „B" 2 : 0

Družstvo junioriek doma proti Liptovskému Hrádku 



24 január 2019

KULTÚRNO ‑SPOLOČENSKÝ  
MESAČNÍK MESTA  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES spoLoČenskÁ kronika

V súvislosti s novelou zákona o ochrane údajov nie je možné zo strany mesta odosielať občanom mesta pozvánky na uvítania 
narodených detí a slávnostné prijatia jubilantov.
Vyzývame preto všetkých, ktorí majú záujem o slávnostné uvítanie dieťaťa a 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: 5. a 19. januára 2019 kancelária primátora

poĎakovania a spomienkY

OZNAM

Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk vám dnes už nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo, odišli slzy, lúčim sa s každým, kto ma mal rád...
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kveti-
nové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým 
kolegom a známym, ktorí sa 18. 10. 2018 prišli rozlúčiť s na-
ším milovaným manželom, otcom, synom, dedkom, bratom, 
švagrom, svokrom a príbuzným Ondrejom TIlOM, ktorý nás 
navždy opustil vo veku 56 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rímsko-katolíckemu farskému 
úradu a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť sa nedá. Mal si rád život, 
mal si rád smiech, veril si v život, miloval si svet. Odišiel si na-
vždy, hoci si túžil žiť, nebolo Ti dopriate s nami tu byť. 
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s  naším milovaným manželom, otcom, 
starým otcom a známym cyrilom BUČÁKOM, ktorý nás na-
vždy opustil 28. 10. 2018 vo veku 71 rokov. 
Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie Rím.-kat. farské-
mu úradu v SNV a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou manželka Anna, synovia Cyril, Rastislav s manželkami, 
dcéra Renáta s manželom, vnúčatá Frederik, Adamko, Peter, 
Elka, Barborka a ostatná smútiaca rodina.
Dotĺklo srdce, onemeli pery, ostal žiaľ.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kveti-
nové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 
15. 11. 2018 prišli rozlúčiť s otcom, dedkom, svokrom a synom 
ľubomírom ČARNOKýM, ktorý nás opustil vo veku nedoži-
tých 55 rokov.
Poďakovanie patrí aj všetkým ostatným, ktorí si ho pripomenuli 
úprimnou spomienkou.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
„Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si 
rada mala. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme 
pri Tebe každý jeden deň.“
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom a  známym, ktorí sa 19. 11. 2018 prišli 
rozlúčiť s našou milovanou mamkou, starkou, prastarkou Vierkou 
JANIKOVOU, ktorá nás navždy opustila vo veku 74 rokov.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ju poznali. 
Vyslovujeme úprimné poďakovanie MUDr. Jozefovi Bežillovi 
za dlhoročnú starostlivosť. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
Pohrebnej službe R. Findura.
S láskou deti s rodinami.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všet-
kým príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí sa 22. 11. 
2018 prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom, ded-
kom, pradedkom, bratom, švagrom, strýkom a  bratrancom  
Mikulášom SERVÁTKOM, ktorý nás opustil vo veku nedoži-
tých 76 rokov.
Poďakovanie patrí MsÚ v SNV a Pohrebnej službe R. Findura 
za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka a ostatná smútiaca rodina.
Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si 
rada mala. Za všetky Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán 
Boh večnej milosti.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 
prišli 29. 11. 2018 rozlúčiť s našou drahou manželkou, mam-
kou, starou mamou, prababičkou, sestrou a príbuznou Evou 
TAUBEROVOU, rod. Mlynarčíkovou. 
Naše poďakovanie patrí aj kolektívu tunajšieho domova dô-
chodcov za starostlivosť v posledných dňoch jej života, Poh-
rebnej službe S. Badziková, ako aj Rím.-kat. úradu v SNV za 
dôstojnú rozlúčku.
manžel a deti s rodinami

Život plynie, dáva i berie. 
16. decembra 2018 uplynuli už dva roky, ako 
nám vzal našu mamku Gabrielu ŠIMOVú 
a 21. novembra to bolo už 13 rokov odvtedy, 
ako nás navždy opustil náš ocko Karol ŠIMO.
Nikdy nezabudneme na ich láskavosť, obeta-
vosť a starostlivosť. 
Spomíname s láskou, úctou a vďakou.
dcéra Iveta a synovia Karol a Igor s rodinami

22. 12. 2018 uplynul rok, kedy nás navždy opustila manželka, 
mamka, babka Eva BARČOVSKÁ, rod. Böttcherová. 
S láskou spomína manžel Marián, dcéra Zuzana s  rodinou 
a ostatná smútiaca rodina. 
Ďakujeme, že jej spolu s nami venujete tichú spomienku, ktorí 
ste ju poznali.

Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v  našich srdciach žije 
spomienkami.
27. 12. 2018 uplynul rok, čo nás navždy opustil manžel, otec, 
starý otec a pradedko ladislav HRONSKý.
S  úctou a  vďakou spomínajú manželka Daša, syn Ladislav, 
dcéry Lenka a Janka s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Zomrel človek zlatého srdca. Zmŕtveli pracovité ruky. Zhasli oči 
starostlivé, predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, lež láska jeho 
i z hrobu nás bude hriať.
S bolesťou v srdci si pripomíname 1. výročie úmrtia môjho otca 
Františka GARČÁRA, ktorý nás opustil 20. 1. 2018. 
S láskou a úctou spomínajú syn Jaroslav s rodinou.

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všetkých a všetko, 
čo si mal rád. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich 
srdciach budeš navždy žiť.
So smútkom si pripomíname 80. nedožité narodeniny a 8. vý-
ročie úmrtia, kedy si nás navždy opustil, náš drahý Gejza  
lESKOVJANSKý. 
S láskou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami.
1. 1. 2019 si pripomíname siedme výročie odchodu obetavej 
mamky, láskavej babičky, sestry, tety, kolegyne a priateľky 
Anny ČERVENKOVEJ. 
Zaspomínajme si spoločne na všetko pekné, čo sme s Hankou 
prežili.
dcéra Inéz s rodinou

Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
1. 1. 2019 uplynie už 10 rokov, odkedy nás navždy opustil 
môj milovaný manžel, náš drahý otecko a  dedko Ing. Jozef  
STAROŇ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, milovala si život a všetkých nás. Osud 
Ti nedoprial dlhšie s nami byť, no v srdciach našich budeš stále žiť.
4. 1. 2019 uplynie 5 rokov odvtedy, čo nás navždy opustila  
milovaná manželka, mamka, babka Anna DUTKOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel Viktor a synovia Ján a Jozef 
s rodinami.
Odišla tíško, už nie je medzi nami, ale v  našich srdciach žije 
spomienkami.
4. 1. 2019 uplynie smutný rok od chvíle, kedy nás navždy opus-
tila naša milovaná mamka, babka, sestra, švagriná a príbuzná 
Mária PAcIGOVÁ, rod. Černická.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomínajú syn Marcel a dcéra Andrea 
s rodinami.
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spomienkY

4. 1. 2019 si pripomenieme 6. výročie úmr-
tia môjho manžela, otca, brata a  dedka  
Dušana HOVANA a zároveň 16. výročie úmr-
tia našej mamky, svokry, babky a tety Heleny  
TOMAŠČíKOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Čas plynie a nevráti, čo vzal, len spomienky, láska a úcta v na-
šich srdciach ostávajú navždy.
4. 1. 2019 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš otec,  
dedko, pradedko Ing. Igor ZAťKO. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou dcéra s rodinou.

Odišla si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach ži-
ješ spomienkami. Už len kyticu z lásky na hrob môžeme Ti dať, 
za všetko krásne ďakovať.
6. 1. 2019 uplynie 5 rokov, kedy nás navždy opustila naša milo-
vaná mamka, babka, sestra, teta Agnesa ORAVcOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Jozef, dcéra Zdena s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina.
9. 1. 2019 uplynie smutný rok, keď nás navždy opustil náš  
milovaný manžel, otec, svokor a dedko Jozef GEcI.
ťažko nám bolo sa s Tebou rozlúčiť, no ešte ťažšie je bez Teba žiť.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S úctou a láskou v srdci spomína smútiaca rodina.

To, že sa rana zahojí, je len klam. V srdci ostáva bolesť, smútok 
a  žiaľ. Najhoršie je, keď nám chýba niekto, o  kom vieme, že 
odišiel navždy...
10. januára 2019 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil môj dra-
hý manžel, náš milovaný ocko, svokor, dedko, brat a švagor 
ladislav BAUER.
S láskou spomínajú manželka Dorka, dcéra Miška, syn Maroš 
s rodinami, brat Jaro s rodinou a ostatná rodina.
Ten, kto ťa poznal, si spomenie, ten, kto ťa mal rád, nikdy  
nezabudne.
Odišla tíško, už nie je s nami, no v našich srdciach žije spo-
mienkami.
9. 1. 2019 uplynie 10 rokov, odkedy tíško zaspala na večnosť 
moja mamka, svokra a starká p. Aurélia KAJČIOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú dcéra 
Zlatica s rodinou.

10. 1. 2019 si s láskou pripomenuli 1. výročie úmrtia môjho mi-
lovaného manžela, nášho starostlivého otca, dedka, pradedka 
ladislava KOTlÁRA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S  láskou spomína manželka Marta, deti Zuzana, Marta  
a Ladislav, vnúčatá a pravnúčatá.
Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Aj keď nie si 
medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
12. 1. 2019 uplynie 11 rokov, odkedy nás navždy opustil môj 
manžel, otec, dedko a pradedko Štefan MIKOlAJ.
S úctou a láskou spomíname a za tichú spomienku ďakuje 
manželka Adela a deti s rodinami.

13. 1. 2019 uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy opustil náš 
drahý manžel a otec Josef KAČAlA. 
S láskou a úctou spomíname.
manželka Danuše, deti Daniel a Silvia s rodinami
Tí, ktorí ťa poznali, si spomenú, Tí, ktorí ťa mali radi, nezabudnú.

V našich srdciach si stále s nami.
15. 1. 2019 si pripomenieme 1. smutné výročie, kedy nás opustila 
moja manželka, naša mamka a babka Anna MAJERČÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou manžel Jozef a synovia s rodinami.

Kedysi žil niekto, kto nás miloval celým svojím srdcom... Preme-
nil sa na anjela a teraz na nás dáva pozor z neba...
19. 1. 2019 uplynie smutný rok, čo od nás navždy odišiel náš 
starostlivý ocko a dedko Juraj KRAVEc.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali  
a nezabudli.
S  láskou a  nesmiernou vďačnosťou spomínajú syn Miloš,  
dcéra Maja s  manželom, vnúčatá Ivo a  Erika a  ostatná  
smútiaca rodina.
Túžba žiť, šťastná byť, z rodiny sa radovať, lásku vôkol seba roz-
dávať - sa v jednej chvíli pretrhla ako tenká niť...
19. 1. 2019 uplynie smutný štvrtý rok od úmrtia mojej milovanej 
manželky, mamky, babky Evy RUSNÁKOVEJ, rod. Ďurskej.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Štefan, dcéry Eva a Dáša 
s manželmi, vnúčatá Dávid, Roman, Kamil, Tamarka.

Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali. 
20. 1. 2019 si pripomenieme 29. výročie úmrtia Jána  
DOBŠINSKéHO.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali 
a mali radi. 
S úctou a láskou dcéra Vierka, synovia Ján a Vladimír s rodi-
nami.
Ťažko sa nám žije bez Teba, smutno je nám všetkým. Už nič nie 
je také, ako bolo predtým. To, že sa rana zahojí, je len klamné 
zdanie. Zostáva nám len v srdci bolesť a tiché spomínanie.
20. januára 2019 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustila naša 
milovaná Helena JAKUBEKOVÁ. 
S láskou spomínajú manžel, synovia s rodinami a tí, ktorí ju 
poznali.
Čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva. Hviezdy Ti už 
prestali svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale tí, ktorí Ťa mali 
radi, nezabúdajú  a neprestanú na Teba nikdy spomínať.
23. 1. 2019 uplynie 11 rokov, odkedy nás navždy opustil milo-
vaný manžel, otecko, dedko a pradedko Viliam SKAlKA.
S  láskou a  úctou spomínajú manželka Elena, dcéry Viktória, 
Helena, Angela, Mária, Etela, Silvia a ostatná smútiaca rodina.
Srdiečko moje, anjelik môj, stále môj veľký bôľ. Ten, kto to ne-
prežil, nepochopí. Si náš anjel na nebi, ktorý chráni osud svojich 
dvoch synov. Čas je dobrý lekár, ale láska k Tebe bola silnejšia, 
a preto bolesť v srdci stále zostáva. 
25. 1. 2019 uplynie už 10 rokov, čo si nás náhle opustila vo 
veku 27 rokov Andrejka BABEJOVÁ – MERČÁKOVÁ.
Ďakujem, že si tu bola, strašne mi chýbaš.
Spomína mama, synovia, bratia a manžel.
Odišiel si, nie si medzi nami, no v našich srdciach ostávaš vždy 
s nami. Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri pla-
mienku sviečky s láskou spomínať.
25. 1. 2019 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil môj milovaný 
manžel, otec, dedko, pradedko František ŽElINSKý.
S  láskou a  úctou spomína manželka Anna, dcéry Ivetka  
a Alenka s rodinami.
26. januára 2019 uplynie desať rokov od chvíle, keď nás na-
vždy opustila naša drahá mamička a  stará mama Juliana  
HOVANOVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali, mali 
radi a nezabudli.
S úctou a láskou spomínajú dcéra a syn s rodinami.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
28. 1. 2019 si pripomenieme štvrtý rok od chvíle, kedy nás 
navždy opustila naša láskavá mamka, babka a svokra cecília 
SEDlAČKOVÁ.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéra a synovia s  rodi-
nami.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú...
28. 1. 2019 si pripomenieme 35 rokov, keď nás navždy opustil 
náš otec, dedko, príbuzný Gustáv HENKRIcH.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a  vďakou dcéry Eva a  Marcela, vnúčatá a  ostatná  
rodina.
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spomienkY

pozvÁnkY, inzercia

4. 12. 2018 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila milovaná mamka, babka, 
svokra, prababka Helena HOVANOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
smútiaca rodina

Pozývame vás na

CYKLISTICKÉ 
pRETEKY

konané za 
každého počasia

5. 1. 2019 o 11.00

na letisku  
v Spišskej Novej Vsi

Viac informácií na 
www.spisskanovaves.eu

 
V novom roku s novými predsavzatiami…  

 
MMIINNEERRVVAA  ––  CCEEPPDD  
  CCeennttrruumm  pprree  vvzzddeelláávvaanniiee  aa  oossoobbnnýý  rroozzvvoojj  

 
                        ponúka 3-mesačný kurz 

 
 
 

AANNGGLLIIČČTTIINNAA    
PPRREE  SSEENNIIOORROOVV  

 
Buďte aktívni! Naučte sa  

novú reč v malých skupinkách 
s kvalifikovanými lektormi.  

 
otvárame pri min. počte 5 

 
 

info: 0917580014          info@minerva-cepd.com

  

KST Breznovica Letanovce usporiada  
31. decembra 2018 turistickú akciu

18. SilveStrovSký výStup 
na kláštoriSko

Zraz účastníkov je o 9.00 h  
pri železničnom podjazde v letanovciach.

Trasa výstupu je individuálna, stretneme sa pri pohári  
šampanského na symbolickom cintoríne na Klástorisku.

Tešíme sa na Vašu účasť na poslednej turistickej akcii  
v roku 2018.

SIlVESTROVSKý VýSTUP 
NA VEľKú KNOlU

Klub slovenských turistov AC LB Spišská Nová Ves 
pozýva všetkých priaznivcov turistiky

31. 12. 2018 
na 43. ročník výstupu na Veľkú Knolu

Zraz o 8.00 h na parkovisku 
pri Dome kultúry,  

Štefánikovo námestie 4.
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reLax

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. januára na adresu 
redakcie s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. ZDRAVIE, lÁSKU, NEHU, 2. A ŠťASTIE PRINESIE.
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novoročná klapancia
Mile, zlate Iglovčane, co vam krasa vyšla z bane

bo še z baňoch staval Iglov až me v šercu doraz pihlo
aľe už še zaš postavi – na zadne jak dzefče z Blavy

ket jej dace vypic juhu, treba sebe najs druhu,
neznace co vlastne dristam? Temoch miska okopista

a ja mam tu s novym rokom želac ľudzom svaty pokoj!
Sluhajce me, hlopi, ženy, doprava še u nas meni

bicykeľ furt pred motorom, prišlo s novym primatorom,
co jak Sagan kruci pedal, u mne to je vekša bieda,
po Silvestru ľedva hodzim spočitavac keľo hodzin

na tej našej šumnej veži. Feri ľeži? Ta naj ľeži,
kym netreba do roboty, dopestovac na kompoty,

co to trepem? Scel som inše zavinšovac šumne vinše:
V novym roku hlopom šickym naj še pača šumne ricky

a ženom naj rošňu dzeci, nad letiskom naj čas ľeci,
cestarom naj menej šňehu, a veriacim menej hrehu,
policajtom malo spanku, uradnikom ľepšu stranku,

pinglom f karčme dobru šľinu, totym v depe vazeľinu,
hokejistom ľepše oči, osadnikom žaden zločin,

dzecom f škole dobre šmaky, pijačuhom napinaky,
nemocnicom prazdne hyže, švekre pulover, co hryže,

turistom ľem v dobrym čaše, bo su potym v Novym čaše,
hospodarom dotacie, a fararom kalvarie,

šickym radosc, lasky, ščesca, peňež, že še nepomesca,
same činy, žadne žvasty

f tym dvatyšicdzevetnastym!

Vykročme s úsmevom
v ústrety novým dňom. 

Majme správne
rozhodnutia, 
... (tajnička)
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Nafukovacie atrakcie, malovanie na tvár, 

rozprávkoví priatelia a kopa iných atrakcií

´

Športová hala v SNV

14:00-17:00hod

Zábavné popoludnie pre vel kých aj malých

Detský 

DISNEYLAND

Pozvánka

´
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Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská nová Ves 
(víťaz medzinárodnej súťaže odbornej zručnosti SUSO - PRAHA 2018)

ponúka v školskom roku 2019/2020 nasledujúce študijné, resp. učebné odbory

Na študijné odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška, je potrebné podať prihlášku riaditeľovi ZŠ v termíne do 20. 2. 2019. 
Bližšie informácie na www.sosdsnv.sk, resp. tel. č. 053/442 42 46, mobil 0902 904 810.

ŠTudiJnÉ odBoRY

InTErIÉrOVÝ DIZajn
študijný odbor 3348 M tvorba nábytku 
a interiéru, talentová skúška 
ODBORNÉ ZAMERANIE:  
• dizajn nábytku a prvkov bytového, verejného 

a mestského interiéru
• dizajn bytového, verejného a mestského 

interiéru, čalúnnictvo a dekoratérstvo
• počítačová 2D a 3D vizualizácia, dizajn 

produktovej fotografi e

ÚŽITKOVÝ a DEKOraTÍVnY DIZajn
študijný odbor 8279 M dizajn a tvarovanie dreva 
- talentová skúška 
ODBORNÉ ZAMERANIE:  
• dizajn úžitkových a dekoratívnych objektov 

pre interiér a exteriér, väzba na históriu 
a regionálnu výtvarnú kultúru

• dizajn fantazijno-koncepčných štúdií, 
vytváranie diela z dreva ručnými nástrojmi 
a počítačom riadenými technológiami

• počítačová 2D a 3D vizualizácia, dizajn 
produktovej fotografi e, tvorba virtuálnej reality

DIZajn a PrOPaGáCIa PrODuKTu
študijný odbor 8221 M 05  dizajn – priemyselný 
dizajn, talentová skúška 
ODBORNÉ ZAMERANIE:  
• dizajn a propagáciu produktu, dizajn obalu 

a hračky, dizajn interiérového a exteriérového 
prvku, dizajn kinetických objektov, inovácie 
a redizajn predmetu

• dizajn výstavných, propagačných a reklamných 
objektov

• počítačová 2D a 3D vizualizácia, grafi cký dizajn 
propagačných produktov

2682 K MECHanIK POČÍTaČOVÝCH SIETÍ 
ODBORNÉ ZAMERANIE:
• stavba a konfi gurácia PC sietí, programovanie 

a tvorba www stránok

3336 M 02 DrEVárSTVO a náBYTKárSTVO 
- náBYTKárSTVO
s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy - 
zameranie na futbal, hokej a iné športy
ODBORNÉ ZAMERANIE:
• technik v nábytkárskej výrobe, navrhovanie, 

konštrukcia a výroba nábytku

3345 K TECHnIK DrEVárSKYCH CnC 
ZarIaDEnÍ – náBYTKárSKa VÝrOBa 
ODBORNÉ ZAMERANIE:  
• automatizácia a robotizácia vo výrobe, 

programovanie a obsluha CNC zariadení 

3349 K TECHnIK DrEVOSTaVIEB 
ODBORNÉ ZAMERANIE:  
• konštrukcia moderných nízkoenergetických 

drevostavieb

uČEBnÉ odBoRY

3355 H STOLár 
duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, 
výučný list

3370 H ČaLÚnnIK 
duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, 
výučný list

inzercia
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predÁm / prenajmem
 �Predám tehlový 2-izb. byt, čiastočne rekonštruovaný, v centre mesta. 

T.: +421 944 496 544.
 �Ponúkam na predaj 2-izb. zrekonštruovaný byt s balkónom (53 m2), 

na sídl. Mier, 5. posch. Voľný od 1. 1. 2019. T.: 0903 604 647.
 �Prenajmem 2½ izb. byt na Koceľovej ul. v SNV, čiastočne zrekonštru-

ovaný. T.: 0911 753 031.
 �Predám 3-izb. byt na sídl. Tarča - Javorová ulica, neprerobený, bez bal-

kóna. RK nevolať. Viac informácií na tel. č. : 0902 308 608.
 �Dám do prenájmu na dlhodobo 3-izb. byt na sídl. Západ I. Byt je čias-

točne zariadený. Cena dohodou. T.: 0908 287 574.
 �Predám dvojrodinný dom v  SNV, Šarišská 25, po čiastočnej rekon-

štrukcii. Cena 135 000 €. T.: 0903 449 565.
 �Prenajmem priestory v centre obce Smižany, pri OÚ vhodné na pod-

nikanie - služby, obchod, kancelária o výmere 25 a 33 m2, samostatné 
vchody. Priestory vhodné aj ako garsónka na bývanie. T.: 0915 7140 021, 
0905 446 438.

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

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

 �Predám garáž na sídl. Tarča v radovej zástavbe garáži oproti Brezovej 
ul. č. 22. Cena dohodou. T.: 0948 255 106.

 �Prenajmem garáž na sídl. Mier - Ul. J. Wolkera pri druhej kotolni. 
T.: 0905 259 852.

 �Prenajmem garáž na Chrapčiakovej ul. 36 bez elektriky. T.: 053/442 73 72,  
0904 650 875 - volať večer.

 �Predám kuchynskú linku v SNV - šírka 3 m so vstavanými elektrospot-
rebičmi - sklokeramická varná doska, rúra, digestor, umývačka riadu. 
Cena 650 €. T.: 0915 796 915.

kúpim / HĽadÁm / prÁca
 �Kúpim 2-izb. byt s  balkónom, zrekonštruovaný, na sídl. Mier alebo 

Ul. E. M. Šoltésovej, do 5. posch. T.: 0911 856 403.
 �Hľadám pani na občasnú výpomoc v  domácnosti a  v  záhrade. 

T.: 053/442 73 72 - volať večer.
 �Hľadáme elektrikárov a  zámočníkov s  pracovnou nemčinou, 15 € 

brutto na nemeckú zmluvu, vianočné, dovolenkové odmeny. E-mail: 
alena.huebner@outlook.de * T.: 0948 976 806, 0049 9345 9286 82.

 �Hľadáme zváračov MIG, MAG, TIG. Nemecká zmluva, 15 € bez 
nemčiny, 16 € s nemčinou. Jedna smena (po - so). Životopis, prosím, 
zasielajte na e-mail: alena.huebner@outlook.de * T.: 0948  976  806, 
0049 9345 9286 82.

rÔzne
 �NEFUNGUJE POČíTAČ? Štrajkuje internet a je práve nedeľa? Roz-

bitý displej? Profesionálny servis Pc a kancelárskej techniky u vás 
doma 24 h/7dní  v  týždni za prijateľné ceny. Inštalácia Windows! 
Opravy notebookov! Inštalácia a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich 
stratených či zmazaných dát! Nastavenie internetového pripojenia. 
SERVISNÁ PREHlIADKA U VÁS ZA 1 €! Volajte: 0904 318 235. Pora-
denstvo zdarma! E‑mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu

 �NOVAVES, s. r. o. ‑ STAVBy A REKONŠTRUKcIE * kúpeľne, byty, 
domy, ploty, chodníky, parkoviská. Naše referencie na www.nova-
ves.sk * T.: 0948 681 133.

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

 �ZAlOŽíME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie s.  r.  o. za 
bezkonkurenčné ceny, akékoľvek zmeny v  s.  r.  o., založenie živ-
nosti, zápis dopravcov do ORSR, predaj READy MADE,  s.  r.  o., 
zlúčenie spoločností, atď. spoločnostiSRO.sk, TIMID, s.  r. o., Šte-
fánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV. T.: 0948 249 495,  
www.spolocnostisro.sk

 �úČTOVNícTVO * DPH * MZDy * DAŇOVé  PRIZNANIA. 
T.: 0905 936 156 * info: www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com

 �TANEČNÁ ŠKOlA laDANZA v  SNV organizuje:  * večery tanca 
pre dospelých a svadobné páry * cvičenie rodičov s deťmi od 2 r. 
* tanec pre deti a mládež od 4 r. * vystúpenia na akcie. Informácie: 
0905 635 792, laDanzaSNV@gmail.com, FB: laDanzaSnv

 �OPRAVA – PREDAJ – SERVIS – POŽIČOVŇA ElEKTR. RUČNéHO 
NÁRADIA renomovaných značiek BOScH ‑ HIlTI ‑ DEWAlT ‑ NA-
REX ‑ MAKITA, a  i. / PREDAJŇA ‑ NÁRADIE EXTRA, Fabiniho 10, 
SNV (pri žel. stanici ‑ budova RESA). T.: 0914 333 344.

 �TEPOVANIE BUBlINKA ‑ tepujem PROFESIONÁlNyM STROJOM 
(3 x procesy čistenia) hĺbkovým spôsobom ‑ sedačky, koberce, po-
stele, matrace… + UMýVAM OKNÁ a UPRATUJEM DOMÁcNOSTI. 
T.: 0950 511 616, 0905 824 096.

 �Prevádzam RENOVÁcIE kúpeľní a bytových jadier s búraním aj 
bez búrania * výmenu vaní a sprchovacích kútov * omietky, obklady 
a maľby * plávajúce podlahy a pod. www.murardanielsnv.wbl.sk * 
T.: 0904 185 527.

 �Vykonávame PRESTAVBy KúPEľNí (bytové jadrá), rekonštrukcie 
bytov a domov, všetky vodárenské práce (výmena batérií, Wc, ra-
diátorov, preplach. potrubia), rezanie do panelu ‑ búranie panelov, 
montáž pláv. podláh, sadrokartónu. T.: 0903 277 634.

 �Ponúkam spracovanie jednoduchého a podvojného úČTOVNíc-
TVA * DPH * MIEZD * DAŇOVýcH PRIZNANí. T.: 0902 355 726.

 �PREROBíME A  UPRAVíME VAŠE BýVANIE. Rekonštruujeme 
domy, byty a ostatné interiéri a exteriéri. Kompletné prerábky byto-
vých jadier, voda a kúrenie, pokládka podlahy, sieťkovanie, omietky, 
maľby. T.: 0907 421 043 * e‑mail: martinschlesinger2@gmail.com

 �Čistenie kobercov, sedačiek a  upratovacie práce. PROFESIO-
NÁlNy UPRATOVAcí SERVIS, sme tu pre vás. T.: 053/444 01 19, 
0903 100 508, 0903 661 891.

 �Akreditovaný masér ponúka PSycHOSOMATIcKú MASÁŽ aj 
u Vás doma. K masáži ponúkam možnosť využiť REGRESNú TERA-
PIU zdarma. T.: 0905 372 951.

 �OČNÁ OPTIKA BlIR – OPTIK veľmi pekne ďakuje svojim spokoj-
ným a  verným zákazníkom za celých 10 rokov nášho pôsobenia. 
Budeme aj naďalej pomáhať Vám i Vašim blízkym pri problémoch 
videnia. Tešíme sa na Vás aj nových, tento aj ďalšie roky.

 �MONTÁŽ VŠETKýcH DRUHOV STREŠNýcH KRyTíN za rozum-
nú cenu. Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaručená. 
T.: 0902 249 396 ‑ Peter Ilašenko.

 �Pečiem na objednávku čerstvo upečený ZDRAVý biely a tmavý 
cHlEBíK A PEČIVO ‑ bez lEPKU, vajec, laktózy, sóje, droždia s NíZ-
KyM obsahom cUKRU, bez aditív a konzervantov. Viac informácií 
a OBJEDNÁVKy na t. č.: 0908 269 663.

droBnÁ inzercia, inzercia

PF 2019
Tak, ako starý rok padá,

nech do vašich sŕdc šťastie sadá.
Zabudnite na bolesť a starosti

a prežite ďalší rok v láske  
a radosti.

praje redakcia
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Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v roku 2018 a prajeme Vám veľa úspechov v novom roku 2019!
Váš Citroën Brantner Nova, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 

tel.č.: 053/446 30 33, citroennova@stonline.sk

ZAČNITE ROK

www.poracpark.sk

2019
...na kkci sveta

NOVOROČNOU LYŽOVAČKOU



skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA A FABIA COMBI: 4,5 – 4,9 l/100 km, 103 – 113 g/km. Ilustra né foto.

t , oslni tok z jazdy, zaru ene ju oceníte te v aka FULL LED SVETLOMETOM, 
ktoré vám umo pšie vidie  a zárove by  lepšie vidite ný. Osl te v aka 18“ DISKOM, ktoré vystihnú váš štýl. 

t tok z jazdy so 6,5“ FAREBNÝM DOTYKOVÝM DISPLEJOM a SVETELNÝM ASISTENTOM, v aka ktorým 
bude šoférovanie komfortnejšie. Nová ŠKODA FABIA ponúka ideálne riešenia pre ka dého. Navštívte svojho 
predajcu ŠKODA ešte dnes. 

5* BEZPE NOSTI

NOVÁ ŠKODA

FABIAVAŠA JAZDA,VAŠAVO BA

210x148 FL fabia diler.indd   2 28/08/2018   10:48

Pf 2019

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


