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slávnostné vyhlásenie ankety 
najúspešnejší športovci mesta za rok 2019 
sa uskutočnilo 13. 2. 2020 v športovej hale,
Viac informácií nájdete na str. 3
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najúspešnejší športovci mesta za rok 2019
Poslanci mestského zastupiteľstva na decembrovom 
zasadnutí m. r. schválili nový Štatút vyhlasovania 
najúspešnejších športovcov a  športových kolektívov 
mesta Sp. Nová Ves. K zmene oproti minulosti došlo 
v kategórii jednotlivci – dospelí, kde bol počet oce‑
ňovaných znížený z piatich na troch. Ocenení športovci 
tejto kategórie okrem plakety primátora mesta získali 
finančnú odmenu, a  to 500 € za 1. miesto, 400 € za 
2. a 300 € za 3. miesto.
Za rok 2019 boli v  tejto kategórii nominovaní siedmi 
športovci, ocenenie získali:

1. miesto: Dominik Imrich, Karate klub IGLOW, člen 
Národného športového centra a Top tímu pri minister‑
stve školstva. Na akademických majstrovstvách Euró‑
py sa medzi 22 súťažiacimi umiestnil na 3. mieste. Na 
majstrovstvách Slovenska vybojoval 3. miesto.

2. miesto: Adam Žiak, HK SNV, talentovaný hokejový 
obranca pôsobil vo Fínsku v juniorskej súťaži a vďaka 
výkonom si zahral aj v 2. najvyššej fínskej seniorskej 
lige. Svoje skúsenosti zúročil v  reprezentácii Sloven‑
ska U 18, v kádri mužstva na Memoriáli Ivana Hlinku, 
v roku 2017/2018 hral v U20‑ke na Summer challen‑
ge. V roku 2018/2019 bol nominovaný v reprezentač‑
nom družstve na majstrovstvách sveta juniorov.

3. miesto: Tomáš Kamas, vytrvalostný beh. V roku 
2019 sa mu darilo na Medzinárodnom maratóne mie‑
ru, keď v polmaratóne skončil na 4. mieste a za sebou 
nechal 812 súperov. Na majstrovstvách Slovenska 
v behu do vrchu bol druhý, tretí skončil na majstrov‑
stvách Slovenska na ceste. V konkurencii 778 prete‑
károv sa umiestnil na 2. mieste na Východoslovenskej 
veľkej cene vytrvalcov, v  slovenských vytrvalostných 
tabuľkách 35 – 44‑ročných získal druhé miesto medzi 
4 203 účastníkmi. V Bežeckej lige okresu Spišská Nová 
Ves bol 27× prvý, 11× druhý a 5× skončil ako tretí. 
V celkovom hodnotení získal prvé miesto.

V kategórii Jednotlivci ‑ mládež do 19 rokov došlo 
k zmene vo výške odmien, a to navýšenie o 100 € vo 
všetkých umiestneniach. Ocenení tak získajú odmeny 
vo výške 400, 350, 300, 250 a 200 €. Za rok 2019 boli 
z 18‑tich nominovaných ocenení:

1. miesto: Matej Baluch, AŠK Slávia, atlét ‑ beh 
cez prekážky, zverenec Edmunda Kováča. Na maj‑
strovstvách Európy v  kategórii mužov vybojoval 
3. a  14.  miesto z  30 účastníkov. Na majstrovstvách 

Slovenska v kategórii mužov bol prvý, rovnako v ka‑
tegórii U23 získal dvakrát prvé miesto. Vo vekovej 
kategórii U20 bol trikrát prvý. Na halových majstrov‑
stvách Slovenska sa mu darilo aj v seniorskej kategó‑
rii, kde získal zlatú medailu a v kategórii U20 vytvoril 
nový slovenský rekord.

2. miesto: Petra Rusnáková, ŠK STEZ  – šortrek. 
Na Zimnom Európskom olympijskom festivale mlá‑
deže 2019 získala dvakrát prvé a  raz druhé miesto 
v kategórii 500, 1 000, 1 500 metrov. Vo finále Junior 
ISU Callenge/ Danubia series zo 16‑tich súťažiacich 
bola tretia. Z majstrovstiev Európy v ženskej kategórii 
skončila na 16. mieste z 33 účastníčok. Aktuálnou in‑
formáciou je vytvorenie slovenského rekordu v rých‑
lokorčuľovaní na 1 500 m časom 2:22,739. Viac na 
str. 23.

3. miesto: Nora Jenčušová, Cykloklub Schwabik, 
juniorská reprezentantka v cestnej cyklistike zvíťazila 
v slovenskom pohári. Rovnaké umiestnenie vybojovala 
na majstrovstvách SR i na majstrovstvách Slovenska 
a Čiech. Na majstrovstvách Európy v Holandsku bola 
20. a 37. spomedzi 98 účastníkov, na NCUP v junior‑
skej kategórii svetového pohára získala 19. miesto, na 
majstrovstvách sveta obsadila 23. miesto. V  zimnom 
triatlone, v šprinte vybojovala medzi 15 pretekárkami 
5. miesto.

4. miesto: Zoja Zimnikovalová, Karate klub 
IGLOW, členka juniorského olympijského družstva 
a  Národného športového centra, získala 1.  miesto 
vo svetovom pohári mládeže, keď za sebou nechala 
97 účastníkov. V slovenskom pohári, v kategórii U 21 
bola tiež prvá, na majstrovstvách Slovenska získala 
2.  miesto a  v  slovenskom pohári mladších kadetov 
si vybojovala tiež zlato. Darilo sa jej aj na Hungarian 
Open (3.  miesto), Austrian Open (1.  miesto), Hara‑
suto Cup v Poľsku (7. miesto), Youth League Cyprus 
(9. miesto).

5. miesto: Maroš Janovčík, Karate klub IGLOW, 
vo svetovom rebríčku svetovej federácie obsadil me‑
dzi kadetmi 1. miesto v konkurencii 120 účastníkov 
a medzi juniormi 7. miesto. Na majstrovstvách sveta 
v Čile skončil ako piaty zo 45 účastníkov, na sveto‑
vom pohári v Chorvátsku získal deviate miesto me‑
dzi 65 účastníkmi. Zlatú medailu získal vo viacerých 
súťažiach: Grand Prix Slovakia, Austrian Junior Open, 
Budapest Open, Croatia Open, Harasuto Cup Lodz, 

majstrovstvá Slovenska. Dvakrát získal striebro v slo‑
venskom pohári, na Hungarian Open bol tretí.

Po novom je kategória kolektív  rozdelená na dve 
samostatné triedy. V kategórii kolektív ‑ dospelí sa 
prideľuje iba prvé miesto, za rok 2019 však športové 
kluby nenominovali ani jedno družstvo. V  kategórii 
kolektív ‑ mládež sú oceňované prvé tri miesta. 
Zo siedmich nominovaných kolektívov prvý post zís‑
kalo družstvo HK SNV za získanie 2. miesta v extra‑
lige dorastu.
Na druhom mieste skončilo družstvo atlétov AŠK 
Slávia, ktorému sa darilo na halových majstrovstvách 
v  atletike v  zložení S. Lazar, M. Baluch, L. Jančár 
a E. Revaj v behu na 4 x 200 m v kategórii juniorov, 
keď získalo prvenstvo a ako družstvo mužov na tom 
istom preteku získalo v behu na 4 x 400 m bronzo‑
vé medaily. Z  majstrovstiev Slovenska ako družstvo 
mužov v behu na 4 x 100 m dosialo 2. miesto a ako 
družstvo juniorov v behu na 4 x 400 m tretie.
Ako tretie skončili basketbalistky Juniorky U19 
ŠKBD, ktoré si v  ročníku 2018/2019 vybojovali 
3. miesto z 18‑tich družstiev.

Športovci novej kategórie Talent roka získajú odmenu 
vo výške 400 €, pričom poradie nie je určené. Talenta‑
mi roka 2019 sa stali:
Vanda Kračúnová, plavkyňa 100 a 200 m prsia, prvá 
na špeciálnych svetových olympijských hrách, na maj‑
strovstvách Slovenska špeciálnych olympiád získala 
prvé a druhé miesto.
Gabriel Olejník, člen HK SNV, zaradený do nominácie 
hráčov do 18 rokov na majstrovstvá sveta v ľadovom 
hokeji 18‑ročných, ktoré sa uskutočnia v  apríli t. r. 
v Spišskej Novej Vsi.
Tomáš Suslov, odchovanec novoveského futbalového 
klubu, kapitán slovenskej reprezentácie do 18 rokov.

V kategórii zaslúžilí funkcionári, tréneri a športov-
ci je počet ocenených limitovaný na osem osobností. 
Laureátmi sa stali: František Bajtoš (futbal), Juraj 
Benček (stolný tenis), Ladislav Fabián (alpské lyžo‑
vanie), Ľubomír Jetš (hokej), Igor Murko (volejbal), 
Anton Rusnák (cyklistika), Jozef Surgent (turistika). 
Trénerom roka 2019 sa stal Edmund Kováč ‑ AŠK 
Slávia, ktorý vedie Mateja Balucha.

Cena primátora bola udelená jaskyniarovi Jánovi 
Tulisovi.

Andrea Jančíková

rekonštrukcia cesty na Duklianskej ul.
Košický samosprávny kraj plánuje rozsiahlu rekonštrukciu cesty na Duklianskej ul. od veľkej križovatky až po železničné priecestie 
pri sídl. Západ I. Zároveň mesto v tejto časti pripravuje rozšírenie cyklistickej infraštruktúry.

Úrad Košického samosprávneho kraja v  spolupráci 
so Správou ciest KSK pripravuje realizáciu stavebnej 
úpravy cesty III/3244 na Duklianskej ul. v staničení km 
0,070 – 1,896. Na stavbu je spracovaná zjednoduše‑
ná projektová dokumentácia a v súčasnosti prebieha 
príprava verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 
stavby. „Bude zrealizovaná súvislá úprava krytu vo-
zovky a  obnova vodorovného a  zvislého dopravného 
značenia. Presný termín realizácie bude závisieť od 
priebehu procesu verejného obstarávania, ktorého vý-
sledkom bude zmluva o dielo,“ informoval v tejto sú‑
vislosti referent pozemných komunikácií z odboru do‑

pravy Košického samosprávneho kraja Peter Restei.
Predpokladané náklady na realizáciu stavby sú vo 
výške 430 853 €. Stavbu bude Košický samosprávny 
kraj koordinovať aj so zámerom mesta Sp. Nová Ves na 
rozšírenie cyklistickej infraštruktúry. V  tejto súvislosti 
vedenie mesta vypracovalo projekt, na  ktorý v  rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu 
získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 
203 503,39 €. „Mesto Spišská Nová Ves má v centrál-
nej časti námestia vyriešené cyklistické trasy. Chýba 
však ucelenejšia koncepcia s následným dobudovaním 
trás vedúcich k sídliskám, ako aj k potenciálnym cie-

ľom dopravy, ako sú nákupné strediská, supermarkety, 
väčšie podniky, úrady a  podobne,“ vysvetlila vedúca 
referátu rozvoja mesta Darina Paveleková.
V  rámci projektu dôjde k  úprave a  rekonštrukcii 
komunikácií pre cyklistov a  doplneniu zvislého 
a  vodorovného dopravného značenia. „V  projekte 
je navrhovaná trasa A, ktorá bude rozširovať existu-
júce cyklochodníky v centrálnej časti mesta smerom 
na sídlisko Západ I, resp., prepojí už existujúci cyk-
lochodník od Kauflandu do centra. Trasa B prepojí tra-
su A s autobusovou a železničnou stanicou,“ doplnila 
ďalej D. Paveleková. dokončenie na str. 4
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Komunikácia pre motorové vozidlá v trase A má šírku 
cca 11 m. Podľa výsledkov celoštátneho sčítania do‑
pravy Slovenskej správy ciest z  r. 2015 prejde profi‑
lom tejto cesty 12 775 osobných a 2 314 nákladných 
áut v priebehu 24 hodín. Na úkor spevnenej krajnice 
sa teda vytvorí samostatný cyklistický pruh, ktorý 
bude smerovať z centra mesta smerom na Smižany. 
Na úseku križovatky Duklianska – Sládkovičova budú 
cyklisti vedení v spoločnom pruhu s ostatnou dopra‑
vou s vyznačením cyklistického koridoru. Samostatný 
cyklistický pruh na úkor krajnice sa rovnako vytvorí na 
časti trasy v opačnom smere. V úseku od križovatky 
Duklianska – Ing. Rojkoviča sa pozemná komuniká-
cia rozšíri a na tejto rozšírenej časti sa upraví cyklis‑
tický pruh. Spolu je trasa A cykloradiály navrhovaná 
v celkovej dĺžke 2 719,90 m.
Na trase B, ktorá bude spájať trasu A s autobusovou 
a železničnou stanicou, budú cyklisti vedení spoločne 
v  jazdných pruhoch s ostatnou dopravou v obidvoch 

smeroch. Na komunikácii sa vyznačí koridor pre cyk‑
listov vodorovnou dopravnou značkou. Dĺžka trasy B 
je 490,70 m.
Ako ďalej uviedla D. Paveleková, pruhy pre cyklis-
tov sú navrhnuté ako jednopruhové, jednosmerné, 
so šírkou 1,25 metrov. Od obrubníka bude odstup 
0,25  metrov. Súčasťou projektu bude aj zriadenie 
cyklostanovišťa so stojanom pre 10 bicyklov 
a spevnenou plochou pri autobusovej stanici (me‑
dzi budovou a stanovišťom taxíkov).
Celkové výdavky projektu predstavujú 214 214,09 €, 
pričom mesto sa na projekte podieľa spolufi-
nancovaním vo výške 5  % z  celkových výdavkov, 
t. j. 10 710,70 €.

Edita Gondová

„Projekt Cyklistická radiála: Duklianska ulica, že‑
lezničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I, je pod‑
porený Európskou úniou z  prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja.“

voDiči pozor, na uliciach j. FánDlyho 
a obrancov mieru je povolená 
maximálna rýchlosť 40 km/h!
Mesto Spišská Nová Ves zabezpečilo v r. 2018 rekon‑
štrukciu komunikácie na uliciach J. Fándlyho a  Ob‑
rancov mieru. Začína sa však rozmáhať situácia, keď 
na rekonštruovaných komunikáciách vodiči mávajú 
„ťažkú nohu“ na plynovom pedáli a nerešpektujú ma‑
ximálnu povolenú rýchlosť. Tento fakt znepríjemňuje 
predovšetkým vjazd a výjazd vozidiel z priľahlých po‑
zemkov, na čo nás občania upozornili formou sťažností 
a požiadali o riešenie nepríjemnej situácie. Po konzul‑

tácii s  Okresným dopravným inšpektorátom PZ SR, 
bola v tomto úseku znížená rýchlosť na 40 km/h. 
Žiadame preto vodičov o  ohľaduplnosť voči svojim 
spoluobčanom a dodržiavanie vyššie uvedenej maxi‑
málnej rýchlosti. Pre zabezpečenie zvýšenej kontroly 
dodržiavania rýchlosti bola oslovená aj dopravná polí‑
cia. Ďakujeme za pochopenie!

Ing. Milan Mucha, 
ved. odd. výstavby a dopravy, ŠFRB, MsÚ
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hlasovanie v  ankete Autobazár roka 2019. Do 
hlasovania sa zapojilo 15 212 zákazníkov a  náv‑
števníkov webu autobazar.eu. Tí hodnotili 994 au‑
tobazárov a autorizovaných predajcov automobi‑
lov. V rámci Košického kraja sa víťazom stal Auto 
Spiš zo Sp. Novej Vsi. Anketu zorganizoval online 
portál autobazar.eu v  spolupráci s  autobazar.sk 
a autovia.sk.

Krásy Banskej Štavnice zachytilo vlani v septembri 
8 neprofesionálnych fotografov z Foto klubu Spiš. 
Spišské osvetové stredisko usporiadalo 16. 1. ver‑
nisáž výstavy 77 fotografií pod názvom Spomien-
ky na Štiavnicu.

Plesová sezóna v našom meste odštartovala 17. 1. 
v koncertnej sieni Reduty v poradí už 24. ročníkom 
Plesu Spišiakov. V rámci jeho bohatého programu 
sa predstavil Orchester Gustava Broma Big‑Band, 
Vlado Vallovič, Andrea Zimányiová, Ivana Regešová 
či Zuzana Gamboa. K vzácnym účinkujúcim patrila 
stálica českej hudby, spevák Jiří Korn. Súčasťou 
plesu je každoročne aj charita či bohatá tombola.

Letné kúpalisko otvorilo svoje brány v nezvyčajnom 
termíne 18.  1. Po prvýkrát sa tu totiž konal Slo-
venský pohár v  zimnom plávaní. V  rámci neho 
si svoje sily v 2‑stupňovej vode zmeralo 177 otu‑
žilcov z  celého Slovenska, Česka aj Poľska. Pre 
návštevníkov bol pripravený sprievodný program. 
Podujatie zorganizoval Klub otužilcov Pstruhy Slo‑
venského raja v spolupráci s mestom Spišská Nová 
Ves, Centrom voľného času a Správou telovýchov‑
ných zariadení pod záštitou primátora mesta Pavla 
Bečarika. Sponzorsky získaná voda z  bazéna po 
pretekoch poslúžila na výrobu technického snehu. 
Z neho skupinka zamestnancov mesta v spolupráci 
s pracovníkmi mestského podniku Mepos a ďalšími 
dobrovoľníkmi vytvorili v centre mesta pred budo‑
vou Reduty snehovú šmýkačku a hrad.

Posedenie v Čajovni Alchýmka 18. 1. spríjemňovala 
svojím spevom finalistka talentovej súťaže Košický 
zlatý poklad Zdenka Poklembová.

Spojená škola Sp. Nová Ves otvorila 20. 1. v Ga‑
lérii netradičných umení na Letnej ul. výstavu pod 
názvom Aj my to dokážeme. Do konca februára tu 
prezentovala výtvarné práce svojich žiakov.

V  Multicentre sa 21.  1. uskutočnila prednáška 
pod názvom Krása opálových baní na Dubníku. 
Prednášajúci Jozef Jančok a Miloš Greisel v rámci 
nej priblížili informácie o ťažbe opálu na Slovensku 
či banských technických pamiatkach.

Vedenie mesta sa 21. 1. stretlo s predstaviteľmi 
partnerského mesta Tjačiv z Ukrajiny na roko‑
vaní, počas ktorého hovorili o  navrhovaných  spo‑
ločných projektoch v rámci programu cezhraničnej 
spolupráce Intereg. Naše mesto predloží dva návr‑
hy, a to na výmenu okien budovy základnej umelec‑
kej školy a vypracovanie strategických dokumentov 
v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Galéria umelcov Spiša v spolupráci so Základnou 
umeleckou školou predstavili 22. 1. diela hudob-
ných skladateľov 20. a 21. storočia. Počas koncer‑
tu odzneli skladby pre husle z pera Američana Geor‑
ga Perlmana, nemeckého autora Nicolausa Adolfa 
Hubera, gitarové skladby kubánskeho skladateľa 
Lea Brouwera či poľskej gitaristky Tatiany Stachak.

Mestské kultúrne centrum ponúklo 22. 1. v Dome 
kultúry Mier skvelú tragikomédiu o  svojráznom 
páre pod názvom Otvorené manželstvo. V diva‑
delnej komédii sa so svojimi excelentnými výkonmi 
predstavili Anka Šišková a Ady Hajdu.

Pre tých, ktorý sa radi zabávajú na plese, ale 
nemajú v  láske garderóbu, bol určený Spišský 
rifľový bál. Jeho 7. ročník sa konal 24.  1. vo 
Well ness & Kongres Hoteli Čingov v  nádhernom 

dokončenie zo str. 3

100. výročie naroDenia 
jána motulka
… Tak sedím za stolom. Na rozhrešenie čakám. 
Dni ľahli popolom. Za ohník však vďaka… (Ján Motulko)
100. výročie narodenia Jána Motulka (12. 1. 1920) ‑ básnika, prozaika, pisateľa knižiek 
pre deti, novinára, fotografa, hlbokého človeka hľadajúceho pravdu cez slovo…
V priestoroch Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi si 20. 1. 2020 prišlo pripomenúť viac 
ako päťdesiat poslucháčov jeho odkaz a literárne dielo. Podujatie zorganizoval Miestny 
odbor Matice slovenskej prostredníctvom Mgr. Jolany Prochotskej. Z bohatej básnickej tvorby autora si mohli 
účastníci podujatia vypočuť 22 básní z jeho 9 zbierok.
Toto prvé tohtoročné literárne stretnutie v Spišskej knižnici poctila svojou prítomnosťou najstaršia dcéra Jána 
Motulka A. Mária Gajdošová. Autentické slová o otcovi, ktorý v troch dcérach zasial cit pre krásu ducha, pokory, 
lásky a úcty k životu a Bohu, umocnila prednesom jeho neznámej poslednej básne „Boh je láska“. MO MS

spišská knižnica
pozýva na uvedenie knihy Andreja Mareca: Názvy, čo písali dejiny Spišskej Novej Vsi a Slovenského 
raja, ktoré sa uskutoční 9. 3. 2020 o 15.30 h v priestoroch Spišskej knižnice na Letnej ul. 28 v Spišskej 
Novej Vsi.
Kniha s  využitím akademických etymologických slovníkov a  znalosťou dávnej histórie analyzuje pôvodné, 
neskoršími vplyvmi ale už pozmenené miestopisné názvy lokalít a  osád. Na ich pozadí potom objavným 
spôsobom objasňuje dávnu históriu regiónu.
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skontrolujte si 
voDičský preukaz
Od 1. decembra 2019 vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke. Tá, okrem iného, 
prináša sprísnenie zákazu používania prístrojov za volantom, ale aj zmeny pri vodičských 
oprávneniach. V nasledujúcom článku prinášame prehľad najdôležitejších zmien.

praviDlá cestnej premávky
Osoba na kolobežke s  pomocným motorčekom 
bola doposiaľ zaradená medzi chodcov. Po novom sa 
výslovne radí medzi vodiča nemotorového vozidla. 
Znamená to napríklad, že na chodníku môže jazdiť len 
rýchlosťou chôdze a nesmie pritom ohroziť chodcov.
Sprísnil sa zákaz používania prístrojov za vo-
lantom. Po novom sa zakazuje držať telefón v  ruke, 
pričom sa toto pravidlo vzťahuje aj na iné telekomu‑
nikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia. 
Zmena nastáva aj v  prípade striedavého radenia 
(tzv. zips). To sa po novom bude uplatňovať nielen pri 
súbežnej jazde pred prekážkou cestnej premávky, ale 
aj pri zbiehaní jazdných pruhov. Ďalej sa po vzore 
viacerých štátov zavádza aj na Slovensku povinné 
vytváranie záchrannej uličky pri kolóne na diaľnici 
a smerovo rozdelených cestách mimo obce (s oddia‑
lenou účinnosťou od 1. apríla 2020). Pre cyklistov 
nad 15 rokov sa vypustila povinnosť nosenia prilby 
mimo obce (pre deti do 15 rokov ostáva zachovaná 
bez zmeny) a  nosenia reflexných prvkov (povinnosť 
mať reflexné prvky na bicykli ostáva zachovaná). 
Zmena sa týka aj parkovania na chodníku, ktoré 
je po novom možné len na takom mieste, kde nebude 
dochádzať k  jazde, ale pôjde len o  zaparkovanie na 
chodníku susediacom s cestou.

voDičské oprávnenia
Zavádza sa obdoba skúšobnej doby v trvaní 2 ro-
kov od jeho udelenia pre mladých začínajúcich vo‑
dičov a  týkať sa bude každého držiteľa vodičské-
ho oprávnenia skupiny B. Ak v  uvedenom období 
dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky závažným 
spôsobom alebo prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť 
bude mu nariadený doškoľovací kurz v autoškole, re‑
habilitačný program u dopravného psychológa a bude 
preskúšaný z pravidiel cestnej premávky na polícii. Ak 
sa následne v  rámci lehoty 2 rokov dopustí tretieho 
porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spô‑
sobom alebo prekročenia rýchlosti, vodičské oprávne‑
nie sa mu odoberie na 6 mesiacov. Po jeho vrátení mu 
začne opätovne plynúť nová 2‑ročná lehota s  rovna‑
kými následkami. Vodičské oprávnenie na vedenie 
motorových vozidiel nákladnej a osobnej dopravy 
bude možné udeliť v 18 (skupina C), resp. 21 rokoch 
(skupina D) len pre policajtov, hasičov, vojakov a prís‑
lušníkov iných bezpečnostných zložiek. K zmene do‑
chádza aj v prípade teoretickej skúšky, ktorá sa bude 
od 1. 4. 2020 vykonávať elektronicky s individuálne 
generovanými otázkami pre každého žiadateľa.
Staršie vodičské oprávnenia vydané do 19. januára 
2013 mali  neobmedzenú dobu platnosti. Po novom 
však to tak už nie je. Pokiaľ ste teda vodičský preukaz 
dostali v termíne od 1. 1. 1993 do 30. 4. 2004, jeho 
platnosť je do 31. 12. 2023. Pokiaľ vám bol vydaný 
v  čase  od 1.  5.  2004 do 18.  1.  2013, platný je  do 
31.  12.  2032. Uvedená obmedzená platnosť súvisí 
s  európskou legislatívou, ktorá je prebratá v  zákone 
o cestnej premávke. Vodičské preukazy vydávané od 
19. 1. 2013 už majú všetky platnosť 15 rokov.

eviDencia voziDiel
K  zmene dochádza aj pri evidencii vozidiel, u  ktorej 
bude možné postupne upúšťať od vypisovania papie‑

rových žiadostí. Zároveň sa vypúšťa povinnosť vlast-
níka vozidla predkladať dopravnému inšpektorátu tie 
rozhodnutia okresného úradu, ktoré už boli zaslané 
elektronicky. Po novom si budú môcť už aj samotní 
vlastníci vozidiel požiadať o  prihlásenie novoza-
kúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom 
elektronickej služby bez potreby osobnej návštevy 
dopravného inšpektorátu. Doklady vozidla a tabuľky 
s evidenčným číslom sa budú zasielať na adresu urče‑
nú prevádzkovateľom vozidla prostredníctvom kuriér‑
nej služby. V prípade evidenčného úkonu s  vozidlom, 
ktoré už malo vydané doklady a  tabuľky, nový držiteľ 
vozidla ich bude musieť odovzdať doručovacej služ‑
be pri doručení nových, v  opačnom prípade sa bude 
musieť výmena dokončiť na dopravnom inšpektoráte. 
Vypustilo sa vykonávanie fyzického porovnávania 
údajov uvádzaných v dokladoch vozidiel s údajmi pria‑
mo na vozidle na dopravných inšpektorátoch. Takéto 
kontroly budú totiž zabezpečovať pracoviská technic‑
kých kontrol a kontroly originality vozidiel.

sankcie
Po novom, ak nebude uhradená pokuta uložená 
v  rámci objektívnej zodpovednosti a policajt príde 
do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, môže 
zadržať doklady a tabuľky s evidenčným číslom, čím 
znemožní ďalšiu jazdu. Vodič v  takom prípade môže 
viesť iné vozidlo. Nemožnosť ďalšej jazdy za vzťahuje 
len na dané vozidlo, ktoré tak slúži ako nepriama zá‑
bezpeka zaplatenia sankcie. Doklady a  tabuľka budú 
vrátené až po jej zaplatení.
V  rámci objektívnej zodpovednosti sa tiež zavá-
dza pokuta 300 € (za neumožnenie prejazdu vozidlu 
s právom prednostnej jazdy a za zneužitie záchranár‑
skej uličky) a  99 € (za nevytvorenie záchranárskej 
uličky a za nezastavenie na značke Stoj, daj prednosť 
v jazde!).
Zaviedol sa nový druh sankčného konania, a to blo-
kové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla. 
Znamená to, že v prípade, ak v minulosti došlo k poru‑
šeniu pravidiel s vozidlom, ktoré nebolo sankcionova‑
né prostredníctvom objektívnej zodpovednosti (nepo‑
darilo sa zistiť držiteľa vozidla a jeho adresu) a policajt 
s  ním príde do kontaktu priamo na ceste, uloží jeho 
vodičovi/držiteľovi pokutu. Ak s tým daný vodič/držiteľ 
nebude súhlasiť, bude mu uložená povinnosť zložiť 
peňažnú zábezpeku (kauciu) vo výške pokuty, ktorá 
sa vráti len po uložení riadnej pokuty, inak prepadne 
v prospech štátu. Cieľom tohto opatrenia je postihnúť 
predovšetkým zahraničné vozidlá, ktoré je na zákla‑
de objektívnej zodpovednosti obtiažne sankcionovať 
a vymôcť uložené sankcie.
V  zákone o  priestupkoch sa po novom rozlišuje 
medzi reálnym útekom z miesta dopravnej nehody 
a odídením z miesta škodovej udalosti. V tejto súvis‑
losti je možné uložiť pokutu 200 až 1 000 € a zákaz 
činnosti do 5 rokov.
V zákone o priestupkoch sa tiež zvyšuje horná hrani-
ca pokuty za používanie mobilov a podobných za-
riadení počas vedenia vozidla z 50 na 100 € v blo-
kovom konaní a zo 100 na 200 € v riadnom konaní.

Edita Gondová
Zdroj: www.minv.sk

prostredí Slovenského raja. Hosťom večera bola 
známa slovenská speváčka Beáta Dubasová 
a nechýbala ani bohatá tombola.

V  Kaviarni Mlynček pripravili 24.  1. v  poradí už 
13.  Jazykovú Novejšu, na ktorej si mohli hostia 
vyskúšať na vlastnej koži komunikáciu v  cudzom 
jazyku a  zároveň tak spoznať nových ľudí alebo 
porozprávať o zaujímavých témach.

Plesová sezóna v našom meste pokračovala 24. 1. 
v koncertnej sieni Reduty. Konal sa tu 6. Ples Le-
sov mesta. Príjemným prekvapením bolo vystúpe‑
nie žiakov ZUŠ. Večer svojím spevom spestrila bý‑
valá finalistka československej Superstar Karmen 
Pál‑Baláž. Nechýbali slávnostné fanfáry v  podaní 
Lesničiarov.

Plesová sezóna neobišla ani našich najmenších. 
Práve pre nich bol určený 7. ročník Plesu malých 
Spišiačikov, ktorý sa konal 25.  1. v  priestoroch 
detského sveta v OC Madaras. Pre deti bol usporia‑
daný aj 2. detský ples so zaujímavým programom 
14. 2. v Alex parku.

V Čajovni Alchýmka pripravili 25. 1. podujatie pod 
názvom Kinedok: Batastories. V rámci neho Peter 
Kerekes porozprával o svetoznámych českosloven‑
ských podnikateľoch Baťovcoch.

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravot‑
ne postihnutých pripravila 25. 1. v reštaurácii Hote‑
la Preveza pre svojich členov Fašiangovú zábavu.

Mestské kultúrne centrum usporiadalo 26.  1. 
v  Dome kultúry Mier koncert hudobnej skupiny 
Kollárovci.

Film Europe priniesol do kín 6. ročník prehliadky 
severských filmov pod názvom Scandi 6. Aj ten‑
to rok si milovníci škandinávskej kinematografie 
mohli pozrieť výber najnovších filmov z  Dánska, 
Švédska, Nórska a Fínska. V Kine Mier v rámci fes‑
tivalu predstavili koncom januára a v prvej polovici 
februára 4 filmy.

Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Spišskej 
Novej Vsi usporiadalo mesto 27.  1. na tunajšom 
cintoríne pietnu spomienkovú slávnosť spojenú 
s kladením vencov.

V pondelok 27. 1. sa na križovatke pri Redute stala 
dopravná nehoda. Vodič Volkswagenu tu nedal 
prednosť Fabii idúcej po hlavnej ceste, v ktorej sa 
viezli aj deti. Všetci účastníci nehody našťastie vy‑
viazli bez zranení.

Miestny odbor Matice slovenskej usporiadal 
28.  1. okresné kolo 27. ročníka súťaže v  preroz‑
právaní slovenskej povesti Šaliansky Maťko. 
V Dome Matice slovenskej sa stretol rekordný po‑
čet až 44 recitátorov, ktorí súťažili v 3 kategóriách. 
Víťaz z  každej kategórie postúpil na krajské kolo 
do Košíc.

Spišské divadlo uviedlo 29. 1. slovenskú premié‑
ru kriminálnej inscenácie z pera Patricka Hamiltona 
pod názvom Plynová lampa.

Botanička Eva Sitášová pripravila 29. 1. v Múzeu 
Spiša prednášku pod názvom Tuhá zima von-
ku duje, čaj z  byliniek telo hreje. V  rámci nej 
sa mohli návštevníci dozvedieť niečo o  liečivých 
účinkoch rôznych druhov rastlín. Súčasťou bola aj 
ochutnávka čajov.

Zvýšený počet detí chorých na akútne respiračné 
ochorenia mal koncom januára v Košickom kraji za 
následok zatvorenie 64 škôl, z toho 9 v okrese Sp. 
Nová Ves. Lekári hlásili celkovo 12 750 chorých, 
z toho bolo 981 prípadov chrípky a  jej podobných 
ochorení. V našom meste bola 30. a 31. 1. zatvore‑
ná ZŠ Komenského, 7. a 10. 2. zasa ZŠ Levočská, 
nakoľko ochorelo viac ako 30  % žiakov. Znížený 
počet detí evidovali aj v materských školách, kde 
bola zatvorená 1 trieda na Ul. J. Hanulu.

b
le

s
k

o
v

k
y



6 marec 2020

spravoDajstvo

Ministerstvo hospodárstva SR podporí vďaka prvej 
výzve zameranej na rozvoj infraštruktúry pre elek‑
tromobily vybudovanie nabíjačiek v  72 mestách 
a  obciach na Slovensku. Nabíjacie stanice pre 
elektromobily s  technológiou AC majú po dva ko‑
nektory. Pribudnúť by tak malo 144 nových AC 
nabíjacích bodov, pričom celkovo by ich do pol 
roka na Slovensku malo byť približne 400. Rezort 
hospodárstva na dotácie pre samosprávy vyčlenil 
500‑tis. €, z  tejto sumy sa pritom vyčerpá okolo 
350‑tis. €. V  našom meste pribudne 1 nabíjacia 
stanica. Bližšie informácie nájdete vo februárovom 
Ičku na str. 7.

Pracovníci referátu cestovného ruchu a  zahra‑
ničných vzťahov mestského úradu každoročne 
prezentujú naše mesto na rôznych výstavách. 
Koncom januára sa zúčastnili prvého tohtoročného 
veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave ITF Slovakia 
Tour. Počas nej bol slávnostne pokrstený ponukový 
katalóg Košického kraja, v ktorom bol po prvýkrát 
zahrnutý aj Spiš s tipmi na výlety a rôzne pobyty. 
Prezentované je v ňom so svojou ponukou aj naše 
mesto a  Slovenský raj. Záujem o  náš región na 
výstave prejavili touroperátori aj široká verejnosť. 
Uvedení pracovníci budú naše mesto v tomto roku 
prezentovať ešte na výstavách v Prahe, Budapešti 
a vo Vroclave.

Milovníci horolezectva a  adrenalínu si 31.  1. na 
Podlesku v Slovenskom raji prišli na svoje. Konal 
sa tu totiž 5. ročník Ľadového a  drytoolového 
maratónu. Svoju vytrvalosť si športovci otestovali 
v  4 kategóriách: Ľadoborec, Drytoolmaster, Noč‑
ný šprint a Ultra borec. Kvôli súťaži tu vybudovali 
12 a 10‑metrovú ľadovú vežu, na ktorej si mohli cez 
deň vyskúšať lezenie deti, amatéri a taktiež diváci.

Na ôsmich súdoch na Slovensku pribudnú miest-
nosti určené na vypočúvanie detí a  zraniteľ-
ných osôb, medzi nimi aj na Okresnom súde v Sp. 
Novej Vsi.

Občianske združenie Spoločnosť rodákov a pria-
teľov Ruska  – Beriozka dostalo ešte začiatkom 
decembra registráciu od Ministerstva vnútra SR. 
Jeho ustanovujúca konferencia sa uskutočnila 
1. 2. v našom meste a zúčastnil sa jej aj kultúrny 
atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie v  SR Vla‑
dislav Kulikov.

Vedúci športových klubov sa stretli 1. 2. v našom 
meste na riadnom zjazde Asociácie mažoretko-
vého športu Slovenska. V rámci neho zhrnuli jej 
činnosť a  hospodárenie za rok 2019. Venovali sa 
tiež príprave Majstrovstiev Slovenska v mažoretko‑
vom športe, ktoré sa budú konať na tunajšom Zim‑
nom štadióne 8. – 10. 5. 2020.

Silný vietor spôsobil 4. a  5.  2. na východnom 
Slovensku výpadky elektriny na približne 20‑ti‑
síc odberných miestach. V  tejto súvislosti museli 
na viacerých miestach zasahovať hasiči, tí spiš‑
skonovoveskí riešili 3 udalosti. Počasie vyčíňa‑
lo aj 11.  2., kedy sa naším mestom v  priebehu 
niekoľkých minút prehnala veterná smršť. Silný 
nárazový vietor v  centre mesta vyvrátil niekoľko 
stromov. Časť z nich zablokovala chodník aj hlavnú 
cestu. Poryvom vetra neodolali tiež 2 veľkoplošné 
reklamné pútače, pričom jeden z  nich spadol na 
zaparkované auto.

Slovenský dramaturg, teatrológ, prekladateľ 
a publicista Anton Kret by sa tento rok v apríli dožil 
okrúhleho jubilea 90 rokov. Osud to však zariadil 
inak a jeho životná púť sa skončila vo februári mi‑
nulého roka. Na počesť tohto rodáka zo Smižian 
sa 6.  2. v  Kultúrnom dome v  Smižanoch konala 
spomienková slávnosť pod názvom Nevädnúci 
smižiansky pustokvet. Záznam z nej sa na smi‑
žianskych školách stane učebnou pomôckou regio‑
nálnej histórie.
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priority, plány a ciele 
mestských výborov
Postupne vám budeme prinášať plány jednotlivých mestských výborov, ktoré vychádzajú 
z konkrétnych potrieb občanov mestských častí v Spišskej Novej Vsi.

mestský výbor č. 1 - novoveská 
huta
„Úlohou MsV č. 1 je docieliť dobudovanie infraštruktú-
ry. Potrebná je oprava ciest v havarijnom stave, vybu-
dovanie nových, respektíve neexistujúcich ciest v  už 
existujúcich uliciach, doplnenie pouličného osvetlenia 
na už existujúcich uliciach, doplniť dopravné značky 
a  vybudovať detské ihrisko, upraviť a  trvalo udržia-
vať mestské plochy v mestskej časti Novoveská Huta 
a v neposlednom rade skultivovať a zatraktívniť oblasť 
Rybníky, vrátane príjazdovej cesty tak, aby sa z  tejto 
prírodnej lokality stala naozaj atraktívna a  turisticky 
vyhľadávaná rekreačná oblasť.
Zmeniť by sme chceli hlavne myslenie a  prístup 
obyvateľov Novoveskej Huty k  veciam verejným, 
a to organizovaním rôznych kultúrno-spoločenských 
akcií, brigád, športových podujatí a prostredníctvom 
nich rozvíjať komunitný život v našej mestskej časti. 
Plnením tejto náročnej úlohy chceme presvedčiť aj 
vedenie mesta a poslancov, že je na mieste investo-
vať a venovať väčšiu pozornosť aj tejto geograficky 
okrajovej časti mesta, do ktorej sa sťahuje v posled-
nom období stále viac mladých ľudí s  očakávaním 
nielen tichého a krásneho prostredia pre svoj život, 
ale aj komfortu a  infraštruktúry primeranej 21. sto-
ročiu,“ skonštatovala predsedníčka MsV č.  1 Eva 
Kopperová.

mestský výbor č. 2 - síDlisko 
gen. svoboDu
„Základnou úlohou mestských výborov je byť ‚spojkou‘ 
medzi vedením mesta s  komunitou ľudí bývajúcich 
v tej ktorej mestskej časti. Hlavnou úlohou mestského 
výboru Tarča v najbližších rokoch je obnoviť komuni-
káciu medzi aktívnymi občanmi a mestským úradom. 
Veľmi veľa požiadaviek občanov je jednoduchých, ktoré 
sa dajú splniť veľmi rýchlo s malými nákladmi. Našou 
prvoradou úlohou je tieto požiadavky prijať a  rýchlo 
zrealizovať. Ďalšou z úloh je poskytnúť obyvateľom in-
formácie o pripravovaných investíciách na Tarči.
Jeden z  najvážnejších problémov je prejazdnosť 
tzv.  ‚slimákov‘ na uliciach. Tohto roku by sme chceli, 
v spolupráci s MsÚ pripraviť projektovú dokumentáciu 
statickej dopravy (parkovania) na Javorovej ulici a za-
čať s výstavbou dočasného parkovania počas výstavby. 
V budúcom roku by sme chceli tento projekt realizovať.
Ďalším, každoročne sa opakujúcim, problémom sú 
schody na Tarču k  ‚Pamätníku sedemstoročnice‘. Ve-
ríme, že sa podarí tohto roku pripraviť a  zrealizovať 
riešenie, ktoré tento problém vyrieši na dlhšie obdobie 
- kompletná rekonštrukcia.
Sme radi, že sme ako MsV Tarča mohli podporiť inves-
tičné projekty súkromných investorov, ktoré zvýšia ob-
čiansku vybavenosť sídliska,“ uviedol predseda MsV 
č. 2 Rastislav Javorský.

pokračovanie v budúcom čísle Ička

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

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

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

poDpora zamestnanosti
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Sp. Novej Vsi ponúka viacero príležitostí na podporu zamestnania. 
Patrí medzi ne napr. projekt určený pre mladé mamičky s malými deťmi vo veku do 6 rokov. V rámci neho 
úrad práce vyplatí zamestnávateľovi, ktorý takúto ženu príjme do pracovného pomeru, až 95  % nákla‑
dov spojených s daným pracovným miestom. Mamička pritom môže mať skrátený úväzok alebo pracovať 
z domu, podmienkou však je, aby bola zaradená do evidencie nezamestnaných aspoň 3 mesiace. Úrad práce 
má tiež rozbehnutý projekt Prvé platené zamestnanie. Určený je pre mladých ľudí do 29 rokov, ktorí 
nastupujú prvýkrát do práce po ukončení štúdia. Pre mladých je tiež určený projekt Praxou k zamestnaniu, 
kde môžu zamestnávatelia využiť rovnako 95 %‑nú finančnú podporu. Podmienkou je evidencia na úrade 
práce minimálne 1 mesiac. Uchádzači o zamestnanie sa môžu zapojiť aj do projektu Pomôž svojej obci, 
v rámci ktorého môžu od úradu práce získať príspevok vo výške 138 € mesačne.

klub kaktusárov spišská nová ves vás pozýva na prednášku

tilanDsie a ich pestovanie na slovensku
17. marca 2020 o 16.00 h

v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
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Farnosť Sp. Nová Ves usporiadala 8. 2. v koncert‑
nej sieni Reduty  XVIII. Farský ples. O  zábavu 
počas večera sa postarala Ľudová hudba Štefana 
Cínu.

Tradičnú fašiangovú zabíjačku mohli zažiť 8.  2. 
v netypickom prostredí návštevníci markušovské‑
ho hradu. Konala sa tu totiž akcia Fašiangy na 
hrade.

Polícia zaznamenala v roku 2019 v okresoch Sp. 
Nová Ves a  Gelnica celkovo 1 118 trestných či-
nov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku 
pokles o 78 prípadov. Ich objasnenosť je na úrovni 
72,63 %. V minulom roku našťastie nedošlo k žiad‑
nej vražde a  zaznamenaných bolo tiež menej lú‑
pežných prepadnutí (13 oproti 18‑tim v roku 2018). 
Naopak, počet ublížení na zdraví vzrástol zo 49 na 
55 prípadov. Aj na úseku mravnostnej kriminality 
bol vyšší nápad trestnej činnosti (z 30 na 34 skut‑
kov). Polícia tiež musela v  minulom roku riešiť 
1  prípad znásilnenia. Okrem toho bolo zazname‑
naných spolu 262 dopravných nehôd, pri ktorých 
sa ľahko zranilo 96 ľudí, 19 utrpelo ťažké zranenia 
a 5 osôb bolo usmrtených.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Českosloven‑
skej republiky pripravilo Slovenské technické 
múzeum celý rad podujatí. Jedna z  výstav bola 
otvorená 10.  2. aj v  Multicentre pod názvom 
Štvrťstoročie spolu, Československo a  Pod-
karpatská Rus.

Čajovňa Alchýmka a projekt Nahatý muž pripravili 
15. 2. jedinečné vystúpenie francúzskeho umelca 
Johana z Tours pod názvom Accident Instantané. 
Jeho punkový prístup k hudbe sa odráža aj v jeho 
folkovej tvorbe, ktorej čaro dodáva spev v  rodnej 
francúzštine.

Rodáčka zo Sp. Novej Vsi, študentka Ekono‑
mickej fakulty UMB Petra Cisková sa ako jediná 
vyslankyňa Slovenska zúčastnila 10‑dňového 
štipendijného pobytu v  Japonsku v  rámci vzde‑
lávacieho programu Mirai. Ten je organizovaný 
japonskou vládou pod záštitou Ministerstva zahra‑
ničných vecí Japonska. Jeho cieľom je prehlbovať 
vzájomné vzťahy a medzinárodnú spoluprácu me‑
dzi Japonskom a  krajinami strednej Ázie, Európ‑
skej únie, kaukazskej oblasti a Ruska.

21. 2. 2020 – Nález kľúča od mot. vozidla FORD 
s príveskom FORD modrej farby a žetónom do 
nák. vozíka zn. Lyoness. IC 181/2020 

15. 2. 2020 ‑ Nález zväzku 5 ks kľúčov s 3 ko-
vovými krúžkami na okne prevádzky TIC, Let-
ná 49. IC 161/2020

12. 2. 2020 ‑ Nález zväzku kľúčov (2 ks FAB) 
s  čiernym rozlišovacím návlekom na Zimnej 
110. IC 146/2020

10. 2. 2020 ‑ Nález zväzku kľúčov (2 ks FAB) na 
kovovej reťazi. IC 134/2020

22. 1. 2020 ‑ Nález 2 ks kľúčov (FAB) na Ul. Me-
dza. IC: 65/2020

13. 1. 2020 ‑ Nález kľúčov ‑ 11 ks s čiernym el. 
čipom nájdený na Letnej ul. IC: 47/2020

6. 1. 2020 ‑ Nález mobilného telefónu zn. Sony 
Xperia nájdeného na Tr. 1. mája pred bytovým 
domom č. 53. IC: 18/2020

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.

straty a nálezy
MESTSKá POLÍciA V SNV

vicemajsterka slovenska
Študentka Nina Ratkovská sa stala, spoločne so svojím tanečným partnerom, vicemajsterkou 
Slovenska tanečných párov do 21 rokov. Na jej úspechy sme sa opýtali v krátkom rozhovore.

Váš posledný úspech na Majstrovstvách Sloven-
ska iba potvrdil kvalitatívnu úroveň, ktorú ste pre-
zentovali aj v minulosti. Môžete nám úspech vášho 
páru priblížiť?
S Viktorom tvoríme tanečný pár dva a pol roka. Mo‑
jím domovským klubom je Tanečné centrum Fortuna 
Poprad, ale aktuálne tancujeme za TC Meteor Košice, 
kde hosťujem. Po tom, ako môj predchádzajúci taneč‑
ný partner v Poprade zavesil tento šport na klinec, mi 
dali šancu v Košiciach manželia Plačkovci, ktorí hľadali 
rovnako novú partnerku pre ich syna. Že ma bude ča‑
kať tvrdý tréning a nekonečné cestovanie, s tým som 
rátala, ale je dosť ťažké si to aj reálne predstaviť. Ale 
tvrdá drina sa oplatila a  postupne prišli úspechy na 
domácej pôde i  v  zahraničí. Len vlani sme súťažili 
v Bukurešti v Rumusku, v Tirane v Albánsku, v poľskej 
Wroclawi, v Ústí nad Labem v Českej republike a na 
Majstrovstvách sveta v  štandardných tancoch v  ka‑
tegórii do 21 rokov v  Bilbau v  Španielsku. Tam sme 
dosiahli 35. miesto, a aj keď sa to zdá na míle vzdiale‑
né od pódia, pre nás to bol obrovský úspech. Tancovať 
v konkurencii desiatok svetovo najlepších párov, vidieť 
naživo tvrdú ruskú školu a zažiť tú atmosféru, to sú tie 
benefity, ktoré stoja za tisícky hodín driny na parkete. 
Tento rok sme odštartovali druhým miestom na MSR 
v 10‑tich tancoch v kategórii do 21 rokov, čo je pre nás 
veľké zadosťučinenie aj výzva. O  to viac, že som sa 
začiatkom minulého roka dozvedela, že mám únavovú 
zlomeninu výbežku na driekovom stavci. Spočiatku to 
vyzeralo na koniec tanečnej kariéry, ale vďaka leká‑
rom, trénerom, rodičom a mojej odhodlanosti som to 
prekonala. A ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dob‑
ré. Učím sa spoznávať viac svoje telo a vnímam jeho 
signály oveľa citlivejšie.

Spoločenské tance nie sú masovou záležitosťou 
a na Slovensku boli populárne najmä v ére socia-

lizmu. Akej pozornosti sa tešia, podľa vás, v  sú-
časnosti a  kto tento zaujímavý „šport“ finančne 
podporuje?
Máte pravdu. Žiaľ, množstvo ľudí netuší ani to, čo 
vlastne spoločenské tance sú a čo všetko tento šport 
zahŕňa. Istú, veľmi dôležitú propagáciu im urobila ta‑
nečná show v televízii, ale tá ani zďaleka neukázala, 
koľko driny, energie a peňazí si tento šport žiada. Ja 
stále hovorím o športe, aj keď tanec sa vníma viac ako 
umenie. Vyzerá to krásne, kultivovane, ale bez skvelej 
kondície, koordinácie a dokonalej techniky sa to nedá! 
Tanečník za jedinú súťaž odtancuje od základného 
kola až po finále aj 45 tancov, každý po 1 a pol mi‑
núte. Na podpätkoch, ktoré majú výšku aj 8 centimet‑
rov a v záklone, to nie je žiadna prechádzka ružovým 
sadom. To mi môžete veriť. Podobá sa to baletu, kde 
sa za dokonalým pohybom po javisku ukrýva obrov‑
ské množstvo tréningu, úsilia, bolesti a sĺz. Čo sa týka 
financií, ak by nebolo rodičov a  ich podpory, nedalo 
by sa. Spoločenské tance sú jeden z najnáročnejších 
športov na financie. Šaty, topánky i tréningy – to všet‑
ko platia naši.

Ako vyzerá váš tréningový proces a  súťažný 
program počas roka, nebije sa to so životom gym-
nazistky a tínedžerky?
Bije, čo vám poviem. Trikrát do týždňa trénujeme 
v Košiciach, často aj v Martine, Poprade a  iných slo‑
venských mestách. Sústredenia bývajú aj v Taliansku. 
Môj klasický deň vyzerá tak, že na pol ôsmu idem do 
školy (ak nie je naplánovaný tréning od skorého rána), 
po vyučovaní cestujem do Košíc a vraciam sa neskoro 
večer o pol jedenástej. Vedenie Gymnázia Školská ul. 
aj vyučujúci mi však vychádzajú v ústrety, za čo som 
im veľmi vďačná. Mám schválený individuálny študij‑
ný program, ale do školy sa usilujem chodiť vždy, keď 
môžem. Čo sa týka súťaží, v  štandardných tancoch 
máme najvyššiu tanečnú triedu, preto súťažiť budeme 
skôr v zahraničí ako doma. Ide o to, získať čo najviac 
bodov do svetového rebríčka a dostať sa medzi sve‑
tovú elitu. A život tínedžerky? Popravde, nežijem život 
bežného tínedžera. Voľného času nezostáva veľa, žiaľ, 
zmeškala som ešte aj spoločenské udalosti s triedou. 
Je to komplikované, čo vám poviem…

Čo by ste odporúčali mladým tanečníkom v Spiš-
skej Novej Vsi, ak sa chcú vydať na dráhu spolo-
čenských tancov. Kam sa majú obrátiť?
V Spišskej Novej Vsi nie je tanečné centrum alebo klub, 
ktorý by sa venoval spoločenským tancom na súťažnej 
úrovni. Super je to, že je tu stále tradícia venčekov, 
v rámci ktorých stredoškoláci môžu získať aspoň zá‑
klad. Ja som ako dieťa navštevovala v Spišskej Novej 
Vsi krúžok spoločenských tancov, ale mamka kedysi 
tancovala súťažne v Prešove, tak sme hľadali možnosti 
a prihlásila ma do tanečného centra v Poprade.

Žijete v Spišskej Novej Vsi, ale v rámci svojej zá-
ľuby sa dostanete často do iných kútov Slovenska 
i sveta. Čo sa vám na našom meste páči a čo by 
ste u nás zlepšili?
Spišská Nová Ves je moje útočisko. Som tu doma 
a  verte, najradšej spím vo svojej posteli. Ja by som 
nemenila.
Ďakujeme za rozhovor.

Tomáš Repčiak
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z činnosti or pz v snv
Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV 12. 1. 2020 obhliad‑
kou miesta činu začal trestné stíhanie pre zločin 
krádeže. Doposiaľ neznámy páchateľ ešte v ten deň 
v čase od 3.30 do 6.45 hod. v časti Novoveská Huta 
z penziónu odcudzil kovovú skrinku s  hotovosťou 
cca 34 720 € a z bundy odcudzil 40 €. Poškodenej 
spoločnosti spôsobil škodu odcudzením vecí vo 
výške cca 9 720 € a poškodením vecí cca 80 €. F. V. 
ml. spôsobil škodu odcudzením finančnej hotovosti 
vo výške minimálne 25 040 €.

Doposiaľ nezistená osoba vyrobila napodobeninu 
bankovky nominálnej hodnoty 500 € sériového čís‑
la S22467501079. Neznámy muž ňou 15. 1. 2020 
v  čase okolo 22.50 hod. zaplatil za tovar na čer‑
pacej stanici v  SNV. Následne bolo pracovníkom 
čerpacej stanice zistené, že nevykazuje znaky pra‑
vosti, a preto podal trestné oznámenie a predmet‑
nú podozrivú bankovku vydal polícii. Vyšetrovateľ 
OKP OR PZ SNV v danej veci začal trestné stíhanie 
pre zločin falšovanie, pozmeňovanie a neoprávne‑
ná výroba peňazí a cenných papierov.

Poverený príslušník OO PZ SNV 28. 1. 2020 začal 
trestné stíhanie vo veci prečinu nedovolená výro‑
ba omamných a psychotropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držanie a  obchodovanie s  nimi. 
Páchateľ prepravujúc sa na osobnom motorovom 
vozidle prechovával nezistené množstvo drogy. 
Vozidlo bolo zastavené 28.  1.  2020 o  21.50 hod. 
hliadkou KR PZ PMJ Košice, lebo vodič javil známky 
požitia omamných látok. Vo vozidle sa nachádzalo 
plastové vrecko s rýchlo‑uzáverom s obsahom rast‑
linnej sušiny zelenej farby a 2 chemické stopy rast‑
linnej sušiny zelenej farby, obe nezisteného pôvodu 
a  hmotnosti. Osoby J. N. a  D. K. boli umiestnené 
v cele predbežného zaistenia na OO PZ v SNV.

z činnosti msp v snv
Na útvar MsP oznámila 9. 1. 2020 obyvateľka by‑
tového domu na Ul. J. Fabiniho, že sa nevie skon‑
taktovať so susedom z  vedľajšieho vchodu M. G., 
o ktorého má obavu. Vyslaná hliadka kontaktovala 
dcéru menovaného a  po otvorení bytu bol tento 
nájdený ležiaci na zemi. Mal zdravotný problém 
vzniknutý pádom a z toho dôvodu nebol schopný sa 
postaviť. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá muža 
previezla na ošetrenie.

Hliadka MsP vykonala 11. 1. 2020 kontrolu dodržia‑
vania podmienok na chov psov. Kontrolované boli 
osoby H. P., P. F. a M. Š. V zmysle zákona bola rieše‑
ná M. Š., ktorá neodstránila z verejného priestran‑
stva exkrementy svojho psa.

Na základe telefonického oznámenia riešila hliadka 
MsP 15. 1. 2020 na Gorazdovej ul. priestupok proti 
verejnému poriadku, ktorého sa dopustila L. O. Me‑
novaná rušila nočný pokoj hlasným púšťaním hudby.

Hliadka MsP riešila 19.  1.  2020 na Topoľovej ul. 
priestupok, ktorého sa dopustila N. F. tým, že parko‑
vala motorovým vozidlom na verejne prístupnej zeleni.

Hliadka MsP riešila 28.  1.  2020 o  1.42 hod. na 
Vajanského ul. priestupok, ktorého sa dopustil 
T. P. Menovaný si nezabezpečil psa proti voľnému 
pohybu na verejnom priestranstve.

Hliadka MsP riešila 31.  1.  2020 v  rámci kontroly 
evidencie psov zistené priestupky, ktorých sa do‑
pustili M. D. a K. J. Kontrolované osoby nemali psov 
označených evidenčnou známkou.

Hliadka MsP riešila 2. 2. 2020 obsluhou kamerového 
systému zistený priestupok proti majetku a proti ve‑
rejnému poriadku, ktorého sa poškodzovaním verej‑
noprospešného zariadenia (predvolebných panelov) 
dopustili T. B. a O. M. Menovaní kopali do panelov na 
predvolebné plagáty, tieto prevracali a  inak poško‑
dzovali, a tiež sa pokúšali vylomiť dopravnú značku.
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o vyšší komFort pre pacientov
Spišskonovoveská Nemocnica Svet zdravia postupne modernizuje svoje vybavenie. Po novom 
počítačovom tomografe tu bolo dodaných 64 nových intenzivistických a elektricky 
polohovateľných postelí v celkovej hodnote viac ako 275‑tis. €.

Uvedené lôžka predstavujú vyšší komfort nielen pre 
pacientov nemocnice, ale aj jej personál. Všetky sú 
elektricky polohovateľné, vybavené antidekubitnými 
matracmi. „Tieto postele predstavujú špičku, čo sa 
týka lôžok pre pacienta. Časť z nich v počte 35 kusov 
bude na oddelení chirurgie, kde ležia väčšinou pacienti 
s pooperačnými stavmi. Ostatné postele sú určené pre 
OAMIS, pediatrickú JIS, urgentný príjem, traumatolo-
gické a  ortopedické oddelenie,“ informovala mana‑
žérka prevádzky Lenka Rybanská.
Nové lôžka predstavujú druhú časť vybavenia, ktoré 
je spolufinancované z  eurofondov. Nemocnica Svet 
zdravia má od konca augusta 2019 vďaka eurofon‑
dom nové pracovisko počítačovej tomografie 
s oveľa rýchlejším a presnejším zobrazovaním. Vďaka 
nemu sa navyše znížila radiačná 
záťaž pre pacientov v  porovna‑
ní s  predchádzajúcim obdobím 
o  viac ako polovicu. Zároveň 
bola v  nemocnici sprevádzko‑
vaná nová recepcia na rádio-
logickom oddelení. Uvedený 
projekt v hodnote takmer 400‑
tis. € predstavuje prvú časť veľ‑
kej modernizácie medicínskeho 
vybavenia. Tá je realizovaná 
vďaka nenávratnému finančné‑
mu príspevku.
V priebehu tohto roka má vďaka 
eurofondom v nemocnici pribud‑
núť ešte ďalšie medicínske vy-
bavenie, ktoré predstavuje naj‑

väčšiu časť z celkovo schváleného objemu takmer 
2,5 mil. €. Ide napr. o nové anestéziologické prístroje, 
digitálny röntgen a ultrazvuk, operačné stoly a svetlá či 
artroskopická veža. „Pomôže nám to rozšíriť aktuálne 
veľmi žiadanú miniinvazívnu chirurgiu, ktorá prispieva 
k  zníženiu trvania nutnej rekonvalescencie pacienta 
a ku skráteniu dĺžky hospitalizácie,“ vysvetlila riaditeľ‑
ka Nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves Renáta 
Šuláková.
Nové prístrojové vybavenie pribudne aj na det-
skom a  novorodeneckom oddelení vrátane jed-
notiek intenzívnej starostlivosti. Pôjde pritom napr. 
o monitory vitálnych funkcií, výhrevné a intenzivistické 
lôžka či inkubátory.

Edita Gondová, foto: autorka

praktická škola internátna
Súčasťou Spojenej školy na Námestí Štefana Kluberta 2 v Levoči je aj praktická škola. Navštevovať ju 
môžu žiaci s mentálnym alebo viacnásobným postihnutím po ukončení základného vzdelania. Praktická 
škola poskytuje žiakom nižšie stredné odborné vzdelanie a pripravuje ich na výkon jednoduchých pracovných 
činností. Žiakom školy je poskytovaná terapia kyslíkom, rehabilitácia a masáže. Škola má svojho psychológa, 
zdravotnú sestru, sociálnu pracovníčku a každý učiteľ je špeciálny pedagóg. Na štúdium do praktickej školy 
sa žiaci hlásia ako na inú strednú školu. Kontakty: 053/451 23 95, 451 47 95, www.skola.nevidiaci.sk

PaedDr. Šarlota Múdra, riaditeľka školy

na valentína Dostalo mesto srDce
Dobré myšlienky neostanú zabudnuté. Tak to bolo aj 
v prípade návrhu Miroslava H. umiestniť v meste srd‑
ce pre zaľúbencov, na ktoré si môžu pripnúť visiaci 
zámok a potvrdiť tak svoj vzťah. Nič nové, poviete si, 
takéto „kladky“ ohrozili statiku mostov mnohých vý‑
znamných miest. Lenže v tomto prípade išlo o valen‑
tínsky darček, ktorý zatraktívnil nábrežie Hornádu na 
sídlisku Mier. „Srdce sme dali vyrobiť v našom Mest-
skom podniku služieb, samozrejme, po konzultácii 
s  výtvarníkom. Potom sme vyhlásili súťaž na našom 
facebooku o najkrajšiu fotku páru pred týmto kovovým 
artefaktom, za ktorým je vidno panorámu Vysokých 
Tatier. Súťaž bude trvať do začiatku marca a pre zaľú-
bencov s najpopulárnejšími zábermi sme zabezpečili 
hodnotné ceny. Budú si môcť vychutnať večeru v zná-
mej reštaurácii, alebo sa potešia z darčekových pred-
metov,“ uviedol Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia 

komunálneho servisu MsÚ. Kovové srdce sa zároveň 
zaradí k zaujímavostiam nášho mesta, ktoré pomôžu 
pri rozvoji cestovného ruchu. Tomáš Repčiak
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spravoDajstvo

prepojenie polikliník
Od júla 2019 majú občania možnosť cestovať linkou MHD č. 1 nielen k Poliklinike Svet zdravia na Jánskeho ul., ale aj k Poliklinike pri Hornáde.

Mesto Spišská Nová Ves v  záujme lepšej dostupnosti a prepojenia oboch polikli‑
ník iniciovalo zavedenie ich priameho autobusového spojenia. „Pre mnoho obča-
nov bolo problémom dostať sa z jednej polikliniky do druhej na potrebné lekárske 
ošetrenie. Rozhodol som sa preto riešiť tento problém,“ uviedol v  tejto súvislosti 
primátor mesta Pavol Bečarik.
V spolupráci so spoločnosťou eurobus, a. s., tak od júla minulého roka došlo k úpra‑
ve linky č. 1 mestskej hromadnej dopravy. Kým v minulosti sa ňou mohli občania 
prepraviť cez centrum mesta len k Poliklinike Svet zdravia na Jánskeho ul., dnes 
sa už touto linkou môžu odviesť aj k Poliklinike pri Hornáde. Zároveň boli vytvorené 
nové nástupné miesta, ktoré sa nachádzajú pri komunikácii smerujúcej okolo OC 
Lidl a obytného domu Panoráma.

„Dopyt pacientov na cestovanie medzi dvomi zdravotníckymi zariadeniami narastal 
v súvislosti s pribúdajúcimi ambulanciami na Poliklinike pri Hornáde. Po regulácii 
dopravy na Chrapčiakovej a Vajanského ulici nasledovalo presmerovanie linky MHD 
č. 1 do Nemocnice s poliklinikou cez mestskú komunikáciu pri Hornáde. Jej využíva-
nie potvrdilo oprávnenosť požiadaviek cestujúcich,“ informoval riaditeľ dopravného 
závodu Sp. Nová Ves spoločnosti eurobus, a. s., Ľubomír Pastiran.
Od zavedenia tohto prepojenia až do konca minulého roka uvedenú linku využilo 
celkovo 25 538 cestujúcich. Najviac ľudí, a to 12 093, pritom nastupovalo na autobu‑
sovej zastávke na Jánskeho ul. Túto linku však využilo aj 1 289 pacientov Polikliniky 
pri Hornáde.

Edita Gondová
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spišskonovoveské žiDovské kultúrne DeDičstvo 
oslovilo aj slovenského veľvyslanca
Zvitok Tóry je posvätný a vzácny predmet. Je písaný rukou na pergamene skúseným 
pisárom a obsahuje Päť kníh Mojžišových zo Starého zákona. Úcta k Tóre sa vyjadruje 
aj tým, že ten, kto Tóru číta, nedotýka sa jej, ale používa zvláštne ukazovátko, zv. 
job. Zaujímavý príbeh záchrany spišskonovoveskej Tóry, ktorý je spätý s rodi-
nou Rauchwer gerovou, zaujal aj slovenského veľvyslanca J. E. Ľubomíra Reháka, 
ktorý v sprievode tlačového atašé Milana Matloviča navštívil koncom októbra 2019 
Northwood & Pinner Liberal synagógu v Londýne. Vzácnych hostí privítal starší ra‑
bín Aaron Goldstein, emeritný rabín Dr. Andrew Goldstein, pani Cynthia Drapkin 
a ďalší predstavitelia kongregácie synagógy. Rodina, ktorá zachránila spišskonovo‑
veskú Tóru, bola veľmi činná v spišskonovoveskej židovskej komunite. Obchodova‑
la s drevom a spoluvlastnila sádrové závody v Novoveskej Hute. Tak sa v  r. 1942 
vďaka hospodárskej výnimke vyhla deportáciám. V druhej etape deportácií v r. 1944 
sa Arpád Rauchwerger s manželkou Sylviou, 
rod. Kohnovou, ukryli v horách, kde v ťažkých 
podmienkach prežili. V  r.  1948 bol ich podnik 
poštátnený a oni označení za kapitalistov. Arpád 
odišiel žiť do Bratislavy, kde po operácii zomrel. 
Sylvia sa v roku 1968 v čase Pražskej jari vy‑
brala navštíviť sestru do Viedne a odtiaľ odišla 
k bratovi Ottovi, ktorý žil v londýnskej časti Wil‑
lesden. Rozhodla sa svoj majetok zo SNV po‑
baliť a poslať do Anglicka. Znovu sa vydala. Po 
jej smrti pri vyprataní domu, kde žila, objavil jej 
brat pri rozmontovávaní veľkého ťažkého kre‑
denca tajnú priehradku, ktorá obsahovala zvitok 
Tóry. Vďaka Ottovi Kohnovi a jeho známej Rite 

Löwyovej poputoval zvitok do Northwood & Pinner Liberal synagógy v Londýne. 
Je tu dodnes uložený v arche a používa sa počas týždenných služieb Sabatu, ale aj 
pri slávnosti Bar a Bat Mitzvah z nej čítajú mladí ľudia, pre ktorých má význam vedieť 
niečo o meste, odkiaľ pochádza zvitok. Počas návštevy p. veľvyslanca „prediskutovali 
mnoho aspektov spojenia synagógy a Slovenska i mesta Spišská Nová Ves, najmä 
veľmi dôležité prepojenie s  Gymnáziom na Školskej ulici, ako aj úžasný výskum, 
ktorý bol realizovaný mnoho rokov profesorkou Ruženou Kormošovou a jej študentmi. 
Taktiež i nádej pre realizáciu vhodného pamätníka venovaného niekdajšej židovskej 
komunite v Spišskej Novej Vsi, ako aj budúce plány pre zachovanie tohto spojenia 
nažive,“ napísala v súvislosti s návštevou veľvyslanca C. Drapkin. Pán veľvyslanec, 
podľa jej slov, vyjadril záujem o návštevu Spišskej Novej Vsi v blízkej budúcnosti.
Vďaka iniciatíve nášho veľvyslanca zavítala v  závere januára 2020 do londýnskej 

synagógy aj putovná výstava z  Bratislavy 
Aron Grünhut: záchranca Židov a  bojovník 
za ľudské práva. Predstavuje málo známe‑
ho Bratislavčana, ktorý v  čase druhej svetovej 
vojny zachránil viac ako 1 300 ľudských živo‑
tov ‑ organizoval ilegálny lodný transport do 
Palestíny, transport židovských detí do Anglicka 
a  v  najhorších časoch vyjednával s  Nemcami 
o zastavení deportácií slovenských Židov. Činmi 
ho možno prirovnať k Oskarovi Sindlerovi či Ni‑
cholasovi Wintonovi.
https://npls.zenofolio.com/slovakianba‑ 
ssador‑october2019

KoR

Veľvyslanec SR Ľubomír Rehák (v strede) pri zvitku tóry zo Spišskej 
Novej Vsi. Foto: Victor Shack (Northwood & Pinner Liberal Synagogoue)
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oznamy, pozvánka

ponuka pre buDúcich prvákov
Učiť moderne, pútavo, so zážitkom a ešte k tomu aj efektívne a pre život. To je 
cieľ, ktorý si dala Základná škola, Ing. O. Kožucha, keď sa rozhodla pre ino‑
vatívny spôsob vzdelávania detí v 1. a 2. ročníku tzv. metódou SFUMATO. Ide 
o metódu, ktorou sa nahrádza slabičné čítanie čítaním splývavým, počas ktorého 
si dieťa plne uvedomuje obsah textu, čím sa výrazne posilňuje efektívnosť čítania 
a  jeho čitateľská gramotnosť. Na to sú naviazané hravé aktivity, ktoré pomôžu 
dieťaťu lepšie pochopiť text, vyznať sa v ňom. Nezanedbateľný je aj multiplikačný 
efekt tejto metódy vo vzťahu k predchádzaniu vývojových porúch učenia. Tým tie‑
to deti dokážu získať nezanedbateľný náskok voči ostatnej generácii, ktorá môže 
byť kľúčom k ich životnému úspechu. Po minuloročnej prvej triede p. Kolárčikovej 
aj tento rok pre svojich budúcich prvákov ponúka ZŠ Ing. O. Kožucha opäť jednu 
klasickú triedu 1. ročníka, kde sa bude vyučovať práve takýmto spôsobom. Nech 
sa páči, milí naši prváci, ste v tejto triede vítaní!

lyžiarsky výcvik sieDmakov
Týždeň od 13. do 17. januára 2020 strávili žiaci VII. A a VII. B ZŠ Z. Nejedlého na 
svahoch lyžiarskeho strediska Malinô Brdo na Liptove s cieľom naučiť sa zákla‑
dy lyžovania alebo zlepšiť svoje lyžiarske techniky pod vedením učiteľov telesnej 
výchovy. Pobyt bol spestrený voľnočasovými aktivitami, vedomostnými kvízmi aj 
diskotékou. Dni strávené na lyžiach priniesli očakávané výsledky, nezabudnuteľné 
zážitky, nové kamarátstva a upevnenie vzťahov v kolektíve.

úspechy zš sv. cyrila a metoDa
V sobotu 18. 1. 2020 sa uskutočnila  v Poprade krajská  regionálna recitačná 
súťaž: „… a Slovo bolo u Boha…“. V 1. kategórii ‑ poézia ‑ získal Michael Kotra-
dy 1. miesto a postupuje tak na celoslovenské kolo do Bratislavy. V 2. kategórii 
‑ poézia ‑ získala Slávka Kotradyová 2. miesto. V 3. kategórii ‑ poézia ‑ získal 
Jakub Baran 2. miesto.
V  okresnom kole  Olympiády v  nemeckom  jazyku  v  kategórii 1. B zís‑
kal 1. miesto Andrej Gburík a úspešne reprezentoval školu aj na krajskom kole 
konanom 11. 2. 2020 v Košiciach, kde získal 8. miesto.

súroDenci pechovci 
vo Folklórnej show zem spieva
Veľkolepá folklórna show ZEM SPIEVA zavítala na televízne obrazovky RTVS po 
tretíkrát. Základnú umeleckú školu v SNV teší veľký úspech bratov. Mirkove 
rýchle prsty na husliach a Jankove na akordeóne ste mohli sledovať v priamom 
prenose v sobotu 1. 2. 2020. Ich vystúpenie ocenila porota postupom do semifi‑
nále. Pre ZUŠ a ich triednych učiteľov Romana Barabasa a Mariána Kamenického 
je ich úspech veľkým ocenením niekoľkoročnej práce s nimi. Všetci im držíme 
prsty, nech sa im naplnia ich sny, pretože sú to nielen talentovaní, pracovití, ale aj 
kultivovaní a slušní mladí chlapci.

štuDenti soš ekonomickej v rámci projektu 
erasmus+ navštívili nemecko
SOŠ ekonomická je súčasťou projektu Konzorcium obchodných škôl – Spoloč‑
ne do Európy 2019 a programu Erasmus+. V  rámci tohto projektu absolvovalo 
6 študentov SOŠ ekonomickej 11. 1. – 1. 2. 2020 odbornú prax na Bénedict 
School v nemeckom meste Zwickau. Prioritou bolo zvýšenie odborných vedo‑
mostí a zručností žiakov so zameraním na obchod, manažment a administratívu. 
Mobilita prebiehala v tréningovom centre, v ktorom pod vedením tútora vykonávali 
študenti jednotlivé činnosti zamerané na ekonomické, účtovné a jazykové zruč‑
nosti. Na konci svojho pôsobenia získali študenti certifikát, ktorý im v budúc‑
nosti môže pomôcť pri získaní zamestnania alebo uchádzaní sa na vysoké školy. 
Okrem odborných aktivít navštívili študenti mnoho zaujímavých miest a podnikov, 
ako BMW Leipzig, Amazon, Nemeckú banku, Peppermint Holding GmbH, 
a pod. Neobišli ani kultúru a historické pamiatky miest Berlín, Drážďany, Norim‑
berg, Lipsko či Chemnitz. Domov sa vrátili plní nových zážitkov a skúseností.

karneval, Fašiangy, turice, veľká noc príDe…
Fašiangový čas je až do popolcovej stredy. Dovtedy sa konajú karnevaly, zábavy, 
plesy. Ani na ZŠ Hutnícka ul. nemohla chýbať veselá zábava. Kto prišiel na karneval 
17. 1., určite neoľutoval. O dobrú náladu sa postaral veselý Sašo s dobrou hudbou 
a humorom. Masky sa potom mohli predviesť v plnej svojej kráse. A aj predviedli! 
Boli nápadité, krásne, väčšinou vlastnoručne vyrobené. Najkrajšie masky boli odme‑
nené vecnými cenami a ostatné sladkou odmenou. Pani kuchárky pohostili čajíkom 
a šiškami, ako sa na poriadne „Fašiangy“ patrí, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

reprezentačný ples gymnázia na školskej ul. 
slávi štyriDsiatku
V piatok 31. 1. a v sobou 1. 2. 2020 tretiaci Gymnázia na Školskej ul. opäť vy‑
menili školské lavice za tanečný parket, tradičné tenisky za elegantné topánky, 
aby sa po niekoľkých mesiacoch nácviku tanečných krokov zišli v  koncertnej 
sieni Reduty a predviedli, čo sa za niekoľko mesiacov naučili. Tohtoročný ples bol 
rovnaký a iný zároveň. Oslavoval štyridsiatku, a aj preto sa niesol v slávnostnej 
atmosfére. Nechýbali na ňom ani zástupcovia partnerských škôl z Ruskej fede‑
rácie a Maďarska.

zápis Detí Do 1. ročníka 
záklaDnej školy
Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva, pripomína rodičom detí 
narodených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, že zápis detí do 1. ročníka základnej 
školy sa uskutoční 2. až 8. apríla 2020 (vrátane) v čase od 8.00 h do 17.00 h 
v priestoroch základných škôl.
2. a 3. apríla 2020 budú v  základných školách v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Spišská Nová Ves zapisované len deti, ktorých bydlisko je na území 
mesta Spišská Nová Ves, a to podľa školských obvodov.
V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ chceme osloviť rodičov, resp. starých 
rodičov detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a nie je predpoklad, že 
povinnú školskú dochádzku budú plniť na území Slovenska, v základnej 
škole v Spišskej Novej Vsi, aby informáciu o mieste pobytu alebo potvrdenie 
o návšteve školy doručili na Mestský úrad, odd. školstva, 1. poschodie, č.  d. 
219, PaedDr. Viera Oltznauerová alebo elektronicky na adresu oltznauerova@
mestosnv.sk | tel. č.: 053/415 22 38.
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l HOTELOVÁ AKADÉMIA
Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

ponúka v školskom roku 2020/2021 tieto študijné 
a učebné odbory:

Študijné odbory – denné štúdium:
6323 K hotelová akadémia – päťročné štúdium 

Prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a cudzieho jazyka (ang. alebo nem.)
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu – štvorročné štúdium 

Prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a matematiky

Študijné odbory – nadstavbové štúdium (bez prijímacích pohovorov):
6403 L podnikanie v remeslách a službách – dvojročné štúdium

(maturitné vysvedčenie)

Učebné odbory – denné štúdium (bez prijímacích pohovorov):
6445 H kuchár – trojročné štúdium (výučný list)

6444 H čašník, servírka – trojročné štúdium (výučný list)
Významnou súčasťou štúdia je odborná prax žiakov, 

počas ktorej majú možnosť získať praktické zručnosti v mnohých kvalitných 
zariadeniach spoločného stravovania doma aj v zahraničí.

Učebné odbory – externé štúdium (bez prijímacích pohovorov):
6445 H kuchár – dvojročné štúdium

6444 H čašník, servírka – dvojročné štúdium (výučný list)

Naše heslo: Som úspešný, vzdelaný a flexibilný. Som hotelák.

www.hotelovkasnv.edupage.org | hotelovkasnv@gmail.com 
www.facebook.com/hotelovkasnv | T.: 0948 094 212, 053 44 64 215

Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

POzÝVAME NA 25. ROČNÍK SÚťAžE

v účesovej tvorbe  
a dekoratívnej kozmetike

3. 4. 2020 o 10.00 h
REdUTA, SPišSKá NOVá VES

Prebiehať bude súťaž žiakov učebného odboru Kaderník 
a študijného odboru Kozmetik

www.sousnv.edupage.org
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zo zasaDnutia mestského zastupiteľstva
Eurobus, a. s., plánuje zakúpiť 2 nové autobusy. Mesto pripravuje zmenu územného plánu. Verejnosť má možnosť podávať podnety do 30. 5. 2020. 
Schválené bolo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy na umiestnenie a realizáciu investície v objekte 
na Levočskej ul. 14 v správe Centra voľného času.

Poslanci sa zišli 20. februára na 11. riadnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. V  rámci neho prejednávali 
pomerne rozsiahly program, ktorý bol počas rokovania 
doplnený o ďalšie 4 body.

Delegovanie zástupcov mesta
Poslanci delegovali zástupcov mesta do rád škôl 
a  školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pô‑
sobnosti a  do mestskej školskej rady, keďže týmto 
orgánom školskej samosprávy končí funkčné obdobie.

Dotácie pre centrum voľného času
Mestské zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie 
na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Sp. 
Novej Vsi, ktoré navštevujú Centrum voľného času 
v Smižanoch, vo výške 70 €/dieťa/rok, a to:
‑ pri ZŠ na Komenského ul. (na 58 detí),
‑ pri ZŠ Povýšenia sv. Kríža (na 18 detí).
Rovnakým spôsobom a v  tej istej výške poskytuje 
obec Smižany dotáciu Centru voľnému času na 
Hutníckej ul. v zriaďovateľskej pôsobnosti SNV, ktoré 
navštevujú deti s trvalým pobytom v Smižanoch.

štatút správy školských 
zariaDení
Na základe mnohých legislatívnych zmien bola potreb‑
ná zmena Štatútu Správy školských zariadení.

plánované investície eurobusu
Poslanci boli na rokovaní informovaní o  investičnom 
zámere spoločnosti eurobus,  a.  s., v  rokoch 2020  – 
2021. V  súčasnosti mestskú verejnú dopravu za-
bezpečuje 17 autobusov, pričom niektoré boli dané 
do prevádzky ešte v roku 1989 a 1994.
Ešte v tomto roku plánuje uvedená spoločnosť zakúpiť 
midibus v predpokladanej hodnote 135‑tis. € s ka-
pacitou 30 miest. V  roku 2021 by mal do vozového 
parku pribudnúť nízkopodlažný autobus v predpo-
kladanej hodnote 225‑tis. € s kapacitou 25 miest 
na sedenie a 61 na státie.

DoDatok č. 1 k vzn č. 5/2019
Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na Dodatku č. 1 
k VZN č. 5/2019, v rámci ktorého bola doplnená ulica 
Stará cesta 4 pre žiadateľov o zníženú cenu par-
kovacej známky za sumu 20 €/rok, nakoľko priľahlé 
parkovisko nedisponuje parkovacími plochami bez po‑
treby zakúpenia parkovacej známky. Schválený doda‑
tok tiež spresňuje podmienky pre získanie náhrad-
nej parkovacej známky pri výnimočných udalostiach, 
ako je odcudzenie alebo poškodenie vozidla.

výsleDok kontroly nkú
Poslanci boli informovaní o výsledku kontroly NKÚ tý‑
kajúcej sa poskytovaných dotácií mesta. Tá skončila 
3 kontrolnými zisteniami, ku ktorým boli prijaté opat‑
renia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.

zmena územného plánu
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu 
o pripravovaných zmenách Územného plánu mesta Sp. 
Nová Ves. Ten bol schválený ešte v roku 2000, pričom 
bolo postupne vypracovaných a schválených 5 zmien 
a  doplnkov. Oddelenie územného plánovania a  sta‑
vebného poriadku postupne zaevidovalo viac ako 100 
námetov od fyzických osôb, z ktorých 52 sa týkalo 

zmeny funkčného využitia a  priestorového uspo‑
riadania pozemku. Najväčší počet žiadostí (27)  je 
o zmenu v prospech funkcie bývania formou indi-
viduálnej a hromadnej bytovej výstavby. Z námetov 
vyplynuli požiadavky na určenie regulatívov priestoro‑
vého usporiadania a funkčného využívania územia:
 ‑ v rámci záhradkárskych osád,
 ‑ lokalít určených pre rekreáciu a športové aktivity,
 ‑ v územiach obývaných prevažne rómskymi obyvateľmi,
 ‑ potreba prehodnotenia urbanistickej štúdie Využiteľnosti 
územia Spišská Nová Ves – Novoveská Huta / Rybníky 
z pohľadu zastaviteľnosti územia vo vzťahu k biotopom.

Mesto Sp. Nová Ves poskytne verejnosti možnosť 
podať podnety na zmeny územného plánu do 
30. 5. 2020.

nový sobášiaci
Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo poverenie 
poslankyne MUDr. Ivety Fulkovej na výkon funkcie 
sobášiaceho.

kontrolná činnosť
Na rokovaní predložil hlavný kontrolór mesta Peter 
Biskup Správu o  kontrolnej činnosti za rok 2019. 
Mestské zastupiteľstvo nevzalo na vedomie Správu 
o výsledkoch kontroly vykonanej v II. polroku 2019, 
ktorá sa týkala hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 
a účelnosti použitia finančných prostriedkov z rozpočtu 
mesta na rekonštrukciu miestnych komunikácií v  ro‑
koch 2017 – 2018. Udialo sa tak z dôvodu chýbajúcej 
analýzy efektívnosti financovania tohto projektu. V tejto 
súvislosti poslanci dali za úlohu hlavnému kontrolórovi 
vypracovať spomínanú analýzu a predložiť ju na ďalšie 
rokovanie mestského zastupiteľstva.

vysporiaDanie vzťahov 
k nehnuteľnostiam
V  rámci Vysporiadania vzťahov k  nehnuteľnostiam 
poslanci prejednávali spolu 18 bodov. Okrem iného 
bol schválený návrh na vyhlásenie obchodnej ve-
rejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návr-
hu zmluvy na umiestnenie a  realizáciu investície 
v  objekte na Levočskej ul. 14. Ide o  nehnuteľnosť 
v správe Centra voľného času, ktorá vzhľadom na ak‑
tuálny stav vyžaduje značné náklady na rekonštrukciu. 
Navyše z dôvodu nevyhovujúceho stavu je využívaná 
len v obmedzenom rozsahu.
Ďalej bolo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslan‑
cov schválené odkúpenie pozemku od spoločnosti 
Železnice SR so súčasným prijatím záväzku zachovania 
verejnoprospešného účelu najmenej po dobu 10‑tich ro‑
kov. Jedná sa o pozemok slúžiaci ako prístupová cesta 
ku garážam nachádzajúcim sa pri židovskom cintoríne.
Nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov bol tiež 
schválený bezodplatný prevod vlastníckeho práva 
k pozemkom vo vlastníctve štátu v prospech mes-
ta Sp. Nová Ves. Ide o pozemky, na ktorých sa nachá‑
dzajú miestne komunikácie postavené pred r.  1991 
a pozemok vo Ferčekovciach, na ktorom je plánované 
vybudovanie miestnej komunikácie.
Ďalej bol z  dôvodu hodného osobitného zreteľa 
schválený zámer výpožičky nebytových priestorov 
a 7 garážových boxov (postupne po ich uvoľnení do‑
terajšími nájomníkmi) v areáli Priemyselného parku 
na Drevárskej ul. na prevádzkové potreby mest-
ského sociálneho podniku MEPOS SNV, s. r. o.

interpelácie
V  rámci tohto bodu, okrem iného, poslankyňa mest‑
ského zastupiteľstva MUDr.  Iveta Fulková požiada‑
la o  informácie ohľadom opatrovateľskej služby 
v meste. Zaujímalo ju, akým spôsobom mesto postu‑
puje pri zazmluvnení neverejných žiadateľov o posky‑
tovanie opatrovateľskej služby.

zmena členov msv
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu 
o žiadostiach o ukončenie funkcie člena:
 ‑ MsV č. 4 od MUDr. Ivety Fulkovej
 ‑ MsV č. 8 od Mgr. Pavla Malasta
 ‑ MsV č. 9 od Mgr. Petra Bednára

Na ich miesto schválilo za nových členov PhDr. Róber-
ta Kočiša (MsV č. 4), Martina Bartoša (MsV č. 8) a Jú-
liu Maniakovú (MsV č. 9) s účinnosťou od 1. 3. 2020.

Doplnenie uznesení
V ďalších 3 bodoch rokovania poslanci schválili dopl‑
nenie uznesení mestského zastupiteľstva o uzavretie 
právnych úkonov potrebných na realizáciu projektov:
 ‑ PPPpPPP ‑ Perfektné Prostredie a Prístup pre Prak‑
tickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského;

 ‑ Nabíjacia stanica pre elektromobily v Sp. Novej Vsi;
 ‑ Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 
3. etapa – vypracovanie projektovej dokumentácie.

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie 
poslancov, zvukový záznam nájdete na www.spisska-
novaves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ.

Edita Gondová

3/2020

spravoDajstvo, oznam

VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA 
A SOCIÁLNEJ 
PRÁCE
SV. ALŽBETY, 
BRATISLAVA
Palackého č. 1, 
811 02 Bratislava

Prečo študovať na VŠZaSP 
sv. Alžbety v Bratislave:
•	 vysoká škola v SR  

s najnižším školným
•	VŠ bola prijatá v r. 2007 medzi 

signatárov Veľkej Charty 
Bolonskej univerzity

•	VŠ bola prijatá v r. 2011 
za riadneho člena Európskej 
asociácie univerzít (EUA)

Je tu možnosť študovať 
na detašovanom pracovisku:
v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, študijný 
odbor SOCIÁLNA PRÁCA!

Pri podaní prihlášky 
do 29. 2. 2020 zľava z poplatku za 
zimný semester vo výške 10 %!

Prihlášky odoslať na adresu:  
VŠZaSP sv. Alžbety, P. O. Box 104, 
810 00 Bratislava
Informujte sa aj na T.: 0911 104 940, 
resp. na Zimnej ul. 48. Ďalšie 
informácie: www.vssvalzbety.sk



12 marec 2020

kultúra, pozvánka

m a r e c
4. 3. 2020 (streda) o 18.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné predpredaj: 7 €

pavel „hirax“ baričák
oD výchovy Detí k partnerským

vzťahom v Dospelosti
Motivačná prednáška.

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

7. 3. 2020 (sobota) o 19.00 h | Koncertná sieň Reduty | Vstupné: 10 €
the colt

Výročný koncert – 20. rokov vzniku skupiny.
Hostia: Gympleři (Vsetín – ČR), Michaela Regecová – gitara.

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

Láska, podvody, štipka erotiky. Aj o tom je komédia režírovaná 
Michalom Spišákom. Hlavnými protagonistami sú Henrieta Mičkovicová, 

Maroš Kramár a Marko Igonda.

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

Veselé pesničkovo‑divadelné vystúpenie obľúbenej bábkovej dvojice pre malé 
deti. Haničku a Murka poznáte aj z Detskej televízie JOJKO a z YouTube.

p r i p r a v u j e m e :
25. 4. 2020 (sobota) o 16.00 h | Koncertná sieň Reduty

Spišská katolícka charita v spolupráci s MKC a so Slovenským zväzom 
zdravotne postihnutých, Klubom detí a mládeže SNV pripravujú

xxiv. ples ľuDí s Dobrým srDcom
Účinkujú: Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi

Hudba: bratia Luňákovci
Vstupné: dospelí ‑ 15 €; deti do 12 rokov ‑ 10 €;

žiaci SŠ sv. M. M. Kolbeho a SZZP Klubu detí a mládeže v SNV ‑ zdarma
Predaj vstupeniek: od 1. 4. 2020

Spojená škola sv. M. M. Kolbeho, SNV, T.: 053/441 43 01, 0904 930 644

27. 4. 2020 (pondelok) o 18.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné: 15 €
joseF lauFer 

preDstavenie jeDného muža
To najlepšie zo svojej 60‑ročnej kariéry. Program plný príbehov,  

spevu, scénok a smiechu. * Predpredaj MKC a Predpredaj.sk

17. 5. 2020 (nedeľa) o 15.00 a 18.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné: 18 €
raDošinské naivné DivaDlo 

čo sa sníva trpaslíkom
Autor trpkej komédie Stanislav Štepka nám ponúka zaujímavú a iste aj vtipnú 

dramatickú konfrontáciu. V inscenácii účinkuje celý súčasný súbor RND.

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)

1. 3. (nedeľa) o 16.00 h 60 min.
LADISLAV FARKAŠ

TRI PRASIATKA A VLK
Rozprávka o troch prasiatkach nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.

3. 3. (utorok) o 10.00 h 100 min.
Monika Gerbocová (na motívy Rozprávky bratov Grimmovcov):

SnehuLIenKA A Sedem TRPASLíKoV
Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú krásavicu.

6. 3. (piatok) o 19.00 h 120 min.
MICHAL BABIAK

AŽ TRI V TAŇCu nA VIdeRmAŇCu
Ľúbostný trojuholník zo Sepešoviec poprepletaný humornými dialógmi v spišskom 
nárečí s prekvapivým koncom.

10., 11. a 12. 3. (utorok, streda, štvrtok) o 10.00 h 150 min.
IVAN STODOLA / EMIL SPIŠÁK

mARínA hAVRAnoVÁ
Nádherný príbeh lásky k milovanej bytosti i lásky k národu.

13. 3. (piatok) o 19.00 h 100 min.
18. 3. (streda) o 9.00 h
GEORGES FEYDEAU

dÁmSKY KRAJČíR
Francúzska situačná komédia plná komických situácií, zvratov, klamstiev a snahy 
vymotať sa z nich.

14. 3. (sobota) o 19.00 h Od 16 rokov, 120 min.
VINKO MÖDERNDORFER

KRÁSne Je V TATRÁCh
Keď sa v Tatrách stretnú mafiáni s ministrom vnútra, vzniká neuveriteľná komédia omylov.

15. 3. (nedeľa) o 16.00 h Od 6 rokov, 80 min.
26. 3. (štvrtok) o 10.00 h
ĽUBOMÍR FELDEK

PeRInBABA
Nesmrteľný príbeh o Perinbabe, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť.

17. 3. (utorok) o 9.20 a 11.00 Slovenská premiéra, 70 min.
PATRICK HAMILTON

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

20. 3. (piatok) o 19.00 h premiéra
21. 3. (sobota) o 19.00 h II. premiéra
JORDAN TANNAHILL

oneSKoRenÁ nÁVŠTeVA
(LATE COMPANY By Jordan Tannahill) 
Súčasný príbeh o prekračovaní hraníc – toho, čo je neprekročiteľné…

25. 3. (streda) o 9.00 h Od 6 rokov, 70 min.
29. 3. (nedeľa) o 16.00 h
PETER PALIK

KRÁSKA A neTVoR
Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.

27. 3. (piatok) o 19.00 h Od 16 rokov, v predstavení sa fajčí, 90 min.
MATJAŽ ZUPANČIČ

mAnŽeLSKÉ hRY
Každá palica má dva konce – aj palica manželskej nevery.

28. 3. (sobota) o 19.00 h Od 15 rokov, v predstavení sa fajčí, 160 min.
BRANDON THOMAS / EMIL SPIŠÁK

ChARLeYho TeTA
Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias.

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

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

6. 3. (piatok) | Potulky po Košiciach s Milanom Kolcunom
Odchod: RR 767 Cassovia o 8.59 h

11. 3. (streda) | Turistická vychádzka 
Domaňovce - Rozhľadňa na Medveďom vrchu - Sp. Hrhov

Odchod: AS, nástupište č. 9 o 8.00 h
26. 3. (streda) | Turistická vychádzka 

 Lipany - Rozhľadňa Balažka - Kamenica
Odchod: REX 765 Poráč o 6.43 h

Aktivity sú pre členov MO JDS. 
Na turistické vychádzky ide každý účastník na svoju vlastnú 

zodpovednosť. Dbá na svoju bezpečnosť a správanie.
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7. marec o 19.00 h | 8. marec o 17.00 h | Vstupné: 8 €
marie jones: Davey by to tak chcel

Čierna komédia o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odolať všetkému, okrem 
pokušenia. Prvé uvedenie na Slovensku od autorky megaúspešného titulu 

„Kamene vo vreckách“, ktorý sme hrali v Kontre viac ako 10 rokov.

18. a 19. marec o 19.00 h | Vstupné: 8 €
nick reeD: liFe kouč

Komédia, pri ktorej sa naprogramuješ na úspech a pritom sa dozvieš, ako prinútiť 
partnera, aby umyl riad. Wendy potrebuje pomoc. Ale aj jej terapeut! Ten stojí 

pred veľkou úlohou: spraviť z mladej naivky úspešnú ženu.

20. marec o 19.00 h | Vstupné: 8 €
conor mcpherson: rum a voDka

Kaviareň Mlynček * rezervácie 0911 070 503
Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase pár pív. Koniec? Nie! 

To je len začiatok šialeného víkendu, v ktorom sa môže prihodiť všetko… 
Iba pre milovníkov silných dojmov a silných drinkov. Už viac ako 400 repríz!

23. marec 19.00 h | NOVÝ TiTUL V KONTRE | Vstupné: 8 €
ella roaD: laborantka

Bea stretne Aarona. Je inteligentný, zábavný, fešák a hlavne, má vysoký rating. 
Char je na krok od toho, aby dostala vysnenú prácu, ale jej rating to ohrozuje… 
Vo svete, v ktorom jeden krvný test rozhoduje o všetkom, od pôžičky v banke 

po šancu na nájdenie partnera, je flebotómia vládcom. Dych berúci thriller 
a desivá vízia dystopickej budúcnosti.

25. marec o 19.00 h | Vstupné: 7 €
marek koterski: nenáviDím

Komédia, ktorá získala na Kremnických Gagoch Cenu Stana Radiča „Objav roka“.
Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej každodennosti. 

One man show, pri ktorej budete plakať od smiechu.

29. marec o 19.00 h | NOVÝ TiTUL V KONTRE | Vstupné: 8 €
bruce norris: Dom v illinois

Niekde v štáte Illinois stojí dom, do ktorého okien občas niekto hodí tehlu, kameň 
alebo dokonca vystrelí. Žije v ňom štvorica mužov usvedčených zo sexuálnych 
zločinov voči mladistvým. Jedného dňa prichádza jedna z obetí konfrontovať 
svojho trýzniteľa. Otázkou však je, či chce spraviť hrubú čiaru za minulosťou, 

alebo ide o pomstu. Odvážna a provokatívna hra o limitoch nášho súcitu.

p r i p r a v u j e m e :
5. apríl o 19.00 h

tracy letts: protokol
Satira o morálke obyvateľov malého mestečka a ich sklonoch prekrúcania 

histórie a zamlčiavania nevýhodných faktov zvlášť aktuálna v časoch 
„fake news“ a nadvlády bielej rasy.

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

marec 2020
dosky najobľúbenejšie divadlo sezón 2018 a 2019

DivaDlo
Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY RODIČOV NOSIACICH 
SVOJE RATOlESTI V šATKáCH 
A ERgONOmICKýCH NOSIČOCH
Pondelok 9. 3. a 23. 3. o 9.30 h
Prihlášky: najneskôr deň vopred, 
0910 554 177. Príspevok: 3 €/osoba
Pod vedením kvalifikovaných poradkýň: 
Barbora Vajová, Veronika Smiková
STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIACICH mATIEK 
A TEHUlIEK
Pondelok 2. 3. o 9.00 h. Trápi vás 
problém pri dojčení? Nie ste si niečím 
istá? Potrebujete povzbudiť? Neváhajte 
prísť. Skupina je otvorená aj pre nové 
maminy. Zmena programu vyhradená.
Prihlášky: najneskôr deň vopred, 
0902 221 295. Príspevok: 3 €/osoba
Pod vedením poradkýň v dojčení OZ 
Mamila: Júlia Novotná – 0902 221 295, 
Anna Ogurčáková – 0903 740 739, 
Silvia Pramuková – 0948 040 203.
KURZ NOSENIA DETÍ
Streda 18. 3. o 15.30 h s poradkyňou 
nosenia Mgr. Barborou Vajovou.
KURZ ZDRAVÉ PREBAĽOVANIE
Pondelok 25. 3. o 16.00 h 
s poradkyňou Mgr. Barborou Vajovou.
Prihlášky: najneskôr deň vopred na 
barbora.vajova@gmail.com
Príspevok: 8 €
CVIČENIE TABATA
Pár kíl navyše od pôrodu? V kolektíve 
to ide ľahšie. Prinášame cvičenie 
pre mamky s účasťou detičiek. Cvičí 
sa s vlastnou záťažou, občas vám 
pribudne aj pár kilogramov, keď na 
vás vylezie váš drobec. V pondelky 
o 17.00 h.
HERŇA DIETKA
utorky a štvrtky od 9.00 do 12.00 h
FIT BABY
Cvičenie pre detičky od 1 do 2 rokov 
zamerané na správny psychomotorický 
vývoj. V stredu a piatok o 9.30 h so 
Stankou - prihlasovanie najneskôr deň 
vopred, 0907 511 512. Príspevok: 3 €

BABY, BE A gIANT
Pokecáme v angličtine, deti naučíme 
anglické pesničky, zahráme sa. Ak 
sa obávate, že vaša angličtina nie je 
postačujúca, no worries, priučia sa aj 
mamky :-) Vždy v utorok a vo štvrtok 
od 15.00 do 16.00 h.
Prihlášky: najneskôr deň vopred, 
0908 387 910. Príspevok: 2 €
FYZIOTRÉNINg 
PRE DOSPEláČKY
Zameraný na spevnenie vnútorného 
brušného svalstva. Každý utorok 
o 17.30 h pod dohľadom trénerky 
Zuzky (fitLes) 0918 398 874 
a fyzioterapeutky Zuzky Milčákovej 
(zumifyziostudio) 0940 512 527. 
Prihlášky: na uvedených tel. číslach.
Príspevok: 4 €
TECHNIKA EBRU
maľovanie na vodnej hladine – pre deti 
od 3 rokov spolu s rodičmi
Nedele od 15.00 h ponúkajú možnosť 
zábavne „čarovať“ s farbami na vodnej 
hladine. Domov si odnesiete krásne 
obrázky aj dobrý pocit z príjemne 
a zaujímavo strávených chvíľ so svojím 
dieťaťom.
Prihlášky: najneskôr deň vopred, 
0903 649 845. Príspevok: 10 €/dieťa
PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ
Mgr. Barbora Vajová - 0948 480 510 
alebo barbora.vajova@gmail.com, 
MUDr. Veronika Smiková - 0910 554 177 
alebo veronika.smikova01@gmail.com.
PORADENSTVO PRI DOJČENÍ
PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295 
Anna Ogurčáková - 0903 740 739 
Silvia Pramuková - 0948 040 203
STRáŽENIE DETÍ
Bližšie info: 0903 493 922
DETSKá NARODENINOVá OSlAVA 
(SOBOTA, NEDEĽA)
Objednávky: 0903 493 922
Príspevok: 10 €/2 hod. (možnosť 
doobjednania animátorských aktivít, 
maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)
Bližšie info na fb.

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

PROgRAm 
mATERSKÉHO 
CENTRA DIETKA
Zdravotné stredisko, sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, SNV
 6. 3. MDŽ v klube o 14.00 h
 13. 3. Turnaj v hode šípkami 

v klube o 14.00 h, štartovné 2 €
 13. 3. o 14.00 hod. návšteva členov 

sociálno-zdravotnej komisie 
pri mestskom zastupiteľstve v klube

 18. 3. Hodnotiaca schôdza za rok 2019 
o 14.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ, 
možnosť zaplatiť členské

 27. 3. Varenie a ochutnávka múčnych jedál

… Vyhoď starosť z toho okna, pomysli si: nech tam zhnije! Život 
bude aspoň krajším, keď budeš mať ilúzie. (Juraj Slávik)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica, DS 
Hviezdoslav a Gymnázium, Školská ulica v SNV

pozývajú pri príležitosti 130. výročia narodenia na

STRETNUTIE S POÉZIOU 
JURAJA SLÁVIKA NERESNICKÉHO
16. 3. 2020 o 15.30 h v Spišskej knižnici, Letná 28

Na podujatí sa bude vyhotovovať fotografický a kamerový záznam. 
Realizované s finančnou podporou mesta SNV.
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KNIŽNÉ
NOVINKY

Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

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

Amber Stewart: Moje prvé úspechy
Môj veľký deň. Rozprávka o  zvieratkách, ktoré 
svoje deti krôčik po krôčiku pripravujú na prvé 
problémy detského sveta – ako zvládnuť nástup 
do škôlky.
Jiří Dvořák: Rastlinopis
Podivuhodné pravdy a výmysly zo zeleného sveta. 
Rodinná kniha pre rodičov a ich malé, ale aj väčšie 
deti, ktoré sa neuspokoja s jednoduchým vysvet-
lením na svoje otázky.
Hana Košková: Piešťanko a pani Nitková
Piešťanko, Bardej, Smrdáčik, Sklenôčka, Sliačan-
ka  – kúpeľní škriatkovia  – výmyselníci, ktorých 
šibalstvá, neplechy a  dobrodružstvá odkrývajú 
rozprávkové príbehy tejto knižky.
PRE DOSPElýCH – beletria

Sinéad Moriarty: Dobrá matka
Kate kedysi bývala šťastná matka a  milujúca 
manželka. Po narodení tretieho dieťaťa sa všetko 
zmenilo.
Victor Methos: Neónový právnik
Strhujúci príbeh inšpirovaný skutočnou udalosťou.
Juraj Thal: Dom na kopci
Čo spája mŕtve dievča s  nezvestnou dcérou vy-
šetrovateľa?
PRE DOSPElýCH – náučná literatúra

Douglas Murray: Zvláštna smrť Európy
Autor precestoval Európu, aby preskúmal, ako 
masová imigrácia, strata sebadôvery a sebaklam 
prispeli k tomu, že sa celý kontinent postupne do-
stáva na pokraj vlastného zániku.
Daniel Dočekal: Dítě v síti
Ako sa „vypínať“ a zostávať vo svete offline a ne-
stať sa otrokom sveta online? Ako ochrániť súk-
romie a hlavne, prečo nenechať deti v „digitálnej 
džungli“ samotné?
N. I. Danikov: Liečivý zázvor
Jedinečné recepty na prevenciu a liečbu infarktu, 
vysokého krvného tlaku, astmy a ďalších desiatok 
ochorení.
Pobočka mIER, šafárikovo nám. 7 
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk

PRE DETI

Xénia Faktorová: Ako sa muchotrávka 
naučila usmievať
Dvanásť krátkych, pôsobivých i vtipných príbehov, 
v ktorých najväčšou hodnotou hlavných hrdinov je 
sila priateľstva.
PRE DOSPElýCH – beletria

Charles Martin: Keď svrčky plačú
Dojímavý príbeh špičkového kardiochirurga, kto-
rého zázračné ruky zachránili stovky životov, no 
vlastnú milovanú manželku sa mu nepodarilo 
uzdraviť.
Frederick Forsyth: Líška
Nie je možné si ani predstaviť, čo všetko sa môže 
stať, keď osemnásťročný geniálny mládenec pre-
nikne do najsofistikovanejších bezpečnostných 
programov sveta.

jarný zoo 
krúžok

6. 3. 2020 * 9.00 - 12.00 h
prihlásiť deti do 3. 3. 2020 
na: vzdelavanie@zoosnv.sk

vek detí: 5 – 12 rokov
cena: 1,50 €

prezentácia * tvorivá dielňa 
zvieratká v aquaterra

Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých ZO č. 2 SNV

pozýva svojich členov na

VýROčNú čLENSKú 
SCHôdZU

3. 4. 2020 (piatok) o 15.00 h
v reštaurácii Paríž, Zimná ul. 85

Pre zaplatenie členských známok 
doneste členský preukaz.

Tešíme sa na vás.
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plán premiér
5. 3. Neviditeľný

Vpred

19. 3.
Služobníci

Snežná Hliadka
Tiché miesto

26. 3.
Mulan

šarlatán
Emma

14. 3. (sob) o 18.00 h | Vstupné dobrovoľné

cestopis: 
havajské ostrovy

Odľahlé fliačiky zeme uprostred Tichého oceánu, 
ktoré mnohí považujú za raj. Je to tak, alebo ide 
o klišé? Radko a Veronika porozprávajú o svojom 

cestovaní po týchto sopečných ostrovoch 
a vysvetlia, prečo vlastne Mount Everest nie je 

najvyšším vrchom Zeme.

21. 3. (sob) o 18.00 h | Vstupné dobrovoľné

kineDok: 
až přijDe válka

Peter Švrček, 18‑ročný mladík, býva u rodičov 
a na prvý pohľad sa nijak neodlišuje od svojich 

vrstovníkov. Cíti sa však byť vlastencom a založil 
organizáciu Slovenskí Branci. Jeho intenzívnym 

vojenským výcvikom prešlo viac ako dvesto 
mladých mužov hľadajúcich vedenie a vlastnú 

identitu. Peter verí, že jeho organizácia má 
budúcnosť a plánuje jedného dňa odložiť 
uniformu a osloviť masy ‑ už ako politik.

29. 3. (ned) o 17.00 h 
Vstupné sa platí úsmevom

veľké čajohranie
Si veľkým fanúšikom stolných hier? Tak táto 
udalosť je priam stvorená pre teba. Poďme si 
spoločne zaspomínať na legendárne Herné 
pondelky, ktoré sa niekedy konali v čajovni. 
Počas tejto nedele si budeš môcť zahrať hry 
ako Osadníci z Catanu, Carcassone, Citadelu 
Scrabble, Černé historky, Dixit a ďalšie. Vezmi 
priateľov, rodinu či známych alebo neznámych 

a daj si k tomu u nás dobrý čaj.

Letná 63
SNV

m a r e c
13. 3. 2020 o 19.00 h | Spoločenská sála KD

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

Text: Nikita Slovák. 
Vstupné: 25 €

p r i p r av u j e m e
12. 4. 2020 (nedeľa) o 20.00 h | KD Smižany

veľkonočná Disco párty
Hostia: MAFIA CORNER, 

DJ Jozef Butela, DJ Jozef Sobek
tombola * súťaže * párty stena * párty fotograf
Vstupné: predpredaj – 5 €, na mieste – 6 €, 

V.I.P zóna – 8 €

16. 5. 2020 o 14.00 h | areál TJ Slovan Smižany

DeŇ roDiny
Popoludnie pre celú rodinu.

Program: Sranda banda Show, Mloci,  
Sám Sebou, The Colt, Adam Ďurica

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

www.okcsmizany.sk marec

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

12. 3. 2020 o 16.30 h | Výstavná miestnosť SOS | Vstupné: 4 €

st-art
Workshop na tému „Kreslenie a tieňovanie“.

24. 3. 2020 o 9.00 ‑ 14.00 h | Spišské divadlo

z rozprávky Do rozprávky
Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti.

Vstupné: jeden divadelný blok ‑ 1 €/osoba

28. 3. 2020 o 10.00 h | Spišské osvetové stredisko

spišský literárny klub
Pravidelné stretnutie členov literárneho klubu a jeho priaznivcov, ktorí sa venujú literárnej tvorbe 

s informáciami o dianí v literatúre a hodnotením ich tvorby.

31. 3. 2020 o 16.30 h | Foyer Spišské osvetové stredisko | Vstup voľný

amFo
Vernisáž regionálneho kola celoslovenskej fotografickej súťaže Amfo 2020.

Multifunkčné energetické a banícke centrum, 
Nábrežie Hornádu 14, SNV

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

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

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

Vstup voľný.
Na vernisáže a prednášky 

v popoludňajších hodinách vstup voľný.

S t á l e  v ý s t a v y

• HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI
• ZBIERKA NERASTOV

• ODKRYTÁ KRÁSA V KAMENI 
V TVORBE TIBORA GURINA

V ý s t a v a

do 31. 3. 2020
ŠTVRŤSTOROČIE SPOLU 

 ČESKOSLOVENSKO 
A PODKARPATSKÁ RUS

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

územia Podkarpatskej Rusi. Výstava je doplnená 
o exponáty z Múzea v Kežmarku, Štátneho archívu 

Košice, pracovisko Spišská Nová Ves, Spišskej 
knižnice, Užhorodského spolku  

Slovákov a súkromníkov.

P r e d n á š k a

24. 3. 2020 (utorok) o 16.00 h
NERASTNÉ BOHATSTVO 
PODKARPATSKEJ RUSI
Prednášajúci: Ing. Jaroslav Turzák
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KLUB DôCHODCOV 
KOMENSKý
pozýva pedagogických pracovníkov,  
dôchodcov na stretnutie, 
ktoré sa uskutoční  

12. 3. 2020 
o 10.00 h  
v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. 1

Potešia nás 
aj noví členovia.

mAReC

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

Jarný DEnný lyžiarsky tábor
lyžovačka v regióne Spiš

2. 3. (pon) * 5. 3. (štv) * 6. 3. (pia)
Cena: 15 €/deň

V cene: doprava, celodenný SKIPAS, obed, 
lyžiarsky inštruktor. Informácie: Mgr. Miloš Pitko, 
tel.: 0907 958 082, e-mail: pitko.m@gmail.com

Jarný tábor prE DEti 7 – 12 r.
2. – 6. 3. 2020 | Klub mladých, Zimná 48, SNV
Informácie: Mgr. Z. Hennelová, Mgr. M. Farkalín

15. plEs CVČ a MkC
3. 3. 2020 (uto) o 16.30 h | koncertná sieň Reduty

Vstupné: členovia - 10 €, nečlenovia - 14 €, 
dospelí - 17 € * každá vstupenka je zlosovateľná
Informácie, rezervácie a predaj vstupeniek: 

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

HáDZaná
10. 3. 2020 | 8.00 – 14.00 h | Športová hala

okresné kolo súťaže žiakov SŠ*
11. 3. 2020 | 8.00 – 14.00 h | Fit House

okresné kolo súťaže žiačok SŠ*

GyMnastiCký ŠtVorboJ
12. 3. 2020 od 8.00 h | ZŠ Komenského

„B“a „C“ - okresné majstrovstvá žiakov ZŠ**
13. 3. 2020 od 8.00 h | ZŠ Komenského
„A“ - okresné majstrovstvá žiakov ZŠ**

FyZikálna olyMpiáDa 
18. 3. 2020, 8.00 – 13.00 h | ZŠ Ing. O. Kožucha
kategória „E“ a „ F“ – okr. kolo žiakov ZŠ a OG***

FUtsal žiakoV ZŠ – M – sr
19. 3. 2020 od 12.00 h a 20. 3. 2020 od 9.00 h

Športová hala**

CHEMiCká olyMpiáDa
20. 3. 2020, 8.00 – 13.00 h | Gymnázium Školská

kategória „D“ – okresné kolo žiakov ZŠ***

VolEJbal
24. 3. 2020 | od 8.00 h | ZŠ Z. Nejedlého

okresné majstrovstvá chlapcov ZŠ**
25. 3. 2020 | od 8.00 h | ZŠ Z. Nejedlého

okresné majstrovstvá žiačok ZŠ**
30. 3. 2020 | 8.00 – 14.00 h | Športová hala, SOŠE

okresné kolo žiakov SŠ*
31. 3. 2020 | 8.00 – 14.00 h | Športová hala, SNV

okresné kolo žiačok SŠ*

Florbal
24. 3. 2020 | 8.00 – 14.00 h | Fit House, SOŠE

okresné kolo žiakov SŠ*
25. 3. 2020 | 8.00 – 14.00 h | Fit House, SOŠE

okresné kolo žiačok SŠ*

41. pytaGoriáDa
24. 3. 2020 | od 8.00 h | ZŠ Z. Nejedlého 2

kategórie P3, P4, P5****
25. 3. 2020 | od 8.00 h | ZŠ Levočská 11

kategórie P6, P7, P8****

Informácie: 
*Zuzana Košová, **Mgr. Eva Fabianová, 

***Mgr. Miloš Pitko, **** Mgr. Zuzana Hennelová

www.cvcadam.sk

Základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých 
Levočská ul. 14, SNV

pozýva svojich členov na 

VýROčNú 
čLENSKú 
SCHôdZU

15. 3. 2020 o 14.00 h
v reštaurácii Hotela Preveza

Tešíme sa na vás.



www.spisskanovaves.eu 173/2020

kultúra, oznam

FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame vám mož-
nosť zakúpiť si nový členský preukaz, ktorý platí celý 
rok 2020 na celom Slovensku. Cena je 5 € a na každý 
klubový film je zľava. Vstup pre divákov, ktorí nie sú 
členmi FK, je neobmedzený. Tešíme sa na stretnutie 
s vami každý utorok pri dobrom filme v Kine Mier.

PROgRAM A VSTUPENKy 
nájdete aj online na www.mkc.snv.sk
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABINg
LABKOVÁ PATROLA 2:  
PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ!
1. 3. (ned) o 17.00 h / Vstupné: 5 € / 4,50 €
Kanada, animovaný rodinný, MP, 70 min.
MALÉ ŽENy
1. – 2. 3. (ned, pon) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
USA, romantický, MP-15, titulky, 134 min.
SUPER MAZNÁČIKOVIA 
2. 3. (pon) o 17.00 h / Vstupné: 5 € / 4,50 €
DE, CN, GB / 2019, anim. rozprávka, MP, 89 min.
FILMOVÝ KLUB
JUDy
3. 3. (uto) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
VB, české titulky, MP-12, 118 min.
PREDNÁšKA PAVLA „HIRAXA“ BARIČÁKA:
„OD VÝCHOVy DETÍ K PARTNERSKÝM 
VZŤAHOM V DOSPELOSTI“
4. 3. (str) o 18.00 h
Vstupné: v predpredaji 7 €, na mieste 9 €
PRÁZDNINOVÉ DOPOLUDŇAJšIE PREDSTAVENIE
ROZPRÁVKy - SLOVENSKÝ DABINg
MEDVEDÍCI BOONIE: CESTA DO PRAVEKU 
3. 3. (uto) o 10.00 h / 3,50 € / Čína, MP, 90 min.
ĽADOVÁ SEZÓNA 3 
4. 3. (str) o 10.00 h / 3,50 € / USA, MP, 90 min.
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2 
5. 3. (štv) o 10.00 h / 3,50 € / USA, MP, 94 min.
LABKOVÁ PATROLA 2:  
PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ!
6. 3. (pia) o 10.00 h / Vstupné: 3,50 €
VOLANIE DIVOČINy
5. – 6. 3. (štv, pia) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
USA, rodinný / dobrodružný, titulky, MP, 110 min.
šTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
SVIŇA
5. 3. (štv) o 19.00 h / Vstupné: 4,50 €
16. 3. (pon) o 19.00 h / Vstupné: 5 € / 4,50 €
23. 3. (pon) o 19.00 h / Vstupné: 5 € / 4,50 €
SK, thriller, MP-15, 98 min.
NEVIDITEĽNÝ
6. – 7. 3. (pia, sob) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
USA, horor / thriller, titulky, MP-15, 124 min.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABINg
VPRED 
7. – 8. 3. (sob, ned) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
15. 3. (ned) o 17.00 h / Vstupné: 5 € / 4,50 €
USA, MP, 112 min.
MDŽ V KINE MIER
CHLAP NA STRIEDAČKU
8. 3. (ned) o 19.00 h / Vstupné: 4 €
16. 3. (pon) o 17.00 h / Vstupné: 5 € / 4,50 €
ČR, komédia, MP-12, 87 min.

FILMOVÝ KLUB
PARAZIT
10. 3. (uto) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
Víťazný film OSCAR, Južná Kórea, 
komédia / dráma / thriller, titulky, MP-15, 132 min.
11. 3. (STREDA) KINO MIER NEPREMIETA
šTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
3 BOBULE
12. 3. (štv) o 19.00 h / Vstupné: 4,50 €
15. 3. (ned) o 19.00 h / Vstupné: 5 € / 4,50 €
ČR, komédia, MP-15, 100 min.
AKCIA PRE SENIOROV
PRÍLIš OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
13. 3. (pia) o 17.00 h / Vstupné: 3 €
SR / ČR, komédia, 107 min.
BLOODSHOT
13. – 14. 3. (pia, sob) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
USA, akčný thriller, MP-15, 109 min.
DIVADELNÉ VySTúPENIE
HANIČKA A MURKO
14. 3. (sob) o 16.00 h / Vstupné: 6 €
FILMOVÝ KLUB
BIELy, BIELy DEŇ
17. 3. (uto) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
Island, Dán., Švéd., dráma, MP-15, 109 min.
18. 3. (STREDA) KINO MIER NEPREMIETA
šTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
RADIOACTIVE
19. 3. (štv) o 19.00 h / Vstupné: 5 € / 4,50 €
22. 3. (ned) o 19.00 h / Vstupné: 5 € / 4,50 €
VB, životopisný, MP-12, 103 min.
RODINNÝ FILM - SLOVENSKÝ DABINg
ZABUDNUTÝ PRINC
20. 3. (pia) o 17.00 h / Vstupné: 5 € / 4,50 €
FR, dobrodr., rodinný, komédia, slov. dabing, 102 min.
TICHÉ MIESTO II
20. – 21. 3. (pia, sob) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
USA, thriller / horor, titulky, MP-15, 98 min.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABINg
SNEŽNÁ HLIADKA 
21. – 22. 3. (sob, ned) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
28. – 29. 3. (sob, ned) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
VB, USA, MP, 96 min.
AKCIA PRE SENIOROV
VOLANIE DIVOČINy
23. 3. (pon) o 17.00 h / Vstupné: 3 €
USA, rodinný / dobrodružný, titulky, MP, 110 min.
FILMOVÝ KLUB CRÉME DE LA CRÉME VII
BEDÁRI
24. 3. (uto) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
FR, dráma, akčný, titulky, MP-15, 102 min. 
ROZPRÁVKA PRE šKOLSKÉ KLUBy AJ PRE VEREJNOSŤ
SUPER MAZNÁČIKOVIA 
25. 3. (str) o 14.00 h / Vstupné: 3 €
25. 3. (STREDA) VEČER KINO MIER NEPREMIETA
BEZSTAROSTNÉ DIEVČA CRÉME DE LA CRÉME VII
26. 3. (štv) o 19.00 h / Vstupné: 4,50 €
FR, komédia / dráma, titulky, MP-15, 92 min.
TAKMER DOKONALÉ TAJOMSTVO 
27. – 28. 3. (pia, sob) o 19.00 h / 5 € / 4,50 € 
Nemecko, komédia, MP-15, 111 min. 
šARLATÁN
29. – 30. 3. (ned, pon) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
ČR, životopisná dráma, MP-15, 112 min. 
FILMOVÝ KLUB CRÉME DE LA CRÉME VII
MySLÍš, ŽE VIEš KTO SOM?
31. 3. (uto) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
FR, BEL., roman. dráma, titulky, MP-15, 101 min.
ZMENA PROgRAMU VyHRADENÁ!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia 
Kina MIER finančne podporil
facebook.com/Kino.Mier.SNV

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

ŠAKY
Pohlavie: pes
Vek: cca 3 roky
Mladý, zdatný a silný. 
Stále usmiaty a trošku 
šibal. Psík je veterinárne 
ošetrený, očkovaný, 
čipovaný.

LeO
Pohlavie: psík
Vek: cca 9 mesiacov
Malinké, krehké a jem‑
nučké klbko radosti. 
V útulku je aj jeho 
sestrička Lea, ktorá mu 
je veľkou oporou.

GiNA
Pohlavie: fenka
Vek: cca 3 roky
Miluje relax na svojom 
peliešku a škrabkanie. 
Je nekonfliktná, upred‑
nostňuje skôr pokojnejšiu 
spoločnosť.

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

JeSSiCA
Pohlavie: fenka
Vek: 4,5 roka
Stredne veľká, sterilizo‑
vaná, prišla k nám z osa‑
dy. Pomaličky sa mení 
a otvára sa voči ľuďom 
a vonkajšiemu svetu.

SHeiN
Pohlavie: pes
Vek: 1,5 roka
Stredne veľký energický 
mladý psík. Nemá rád 
konflikty a rozpory. Miluje 
pohyb a pohladenie. Má 
veľmi rád ľudí.

KALi
Pohlavie: pes
Vek: cca 2 roky
Stredne veľký, mladý, 
temperamentný. Zo 
začiatku je obozretný, no 
potom je veľmi verný, od‑
daný priateľ a spoločník.

Pokračovanie na str. 18
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Bližšie info (aj ohľadom dočasnej opatery):

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

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

https://www.facebook.com/snvutulok

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

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

ROCKY
Pohlavie: pes
Vek: cca 3 roky
Má rád spoločnosť, rád 
sa hrá, naháňa s inými. 
Obáva sa pohybu rúk, 
nepredvídaných pohybov 
a hlavne obojku.

SOFie
Pohlavie: sučka
Vek: cca 1,5 roka
Výškou pod kolená. Také 
naše usmiate slniečko. 
Aj napriek hlbokej jazve 
na krku opäť dôveruje 
ľuďom.

BASTY
Pohlavie: pes
Vek: cca 1,5 roka
Hravý a usmiaty psík, 
rád sa zapája do aktivít 
s ostatnými útulkáčmi. 
Voči ľuďom je trošku 
opatrný.

BRUNA
Narodená: 6/2019
Roztomilá fenočka, plná 
energie a radosti. Miluje 
hru so psíkmi a je veľmi 
rada v prítomnosti ľudí.
Vhodná k aktívnemu 
spôsobu života.

FALCO
Narodený: 2/2019
Úžasný Falco, splní 
každému akékoľvek 
prianie… S ľuďmi 
a so psíkmi si rozumie 
vynikajúco a vie sa stále 
postarať o dobrú náladu.

ASTA
Narodená: 2/2018
Nenáročná a milá fenka, 
mix NO, vhodná k aktív‑
nej rodinke s rodinným 
domom. Má rada spo‑
ločnosť ľudí, rada s nimi 
spolupracuje a je oddaná.

LARA
Narodená: 11/2019
Má rada spoločnosť 
ľudí a vychutnáva si 
hladkanie. Je vhodná pre 
všetkých, ktorí sú pripra‑
vení osvojiť si šteniatko 
do svojej rodiny.

LeNNY
Narodený: 11/2019
Veselé, živé klbko plné 
energie. K ľuďom je 
trošku viac opatrný. 
Lenny, podobne ako jeho 
sestrička Lara, čaká na 
nový domov.

MiA
Narodená: 9/2019
Nádherná psia dáma 
s úžasnou povahou. Milu‑
je ľudí, kontakt s nimi. 
Bezproblémovo ovláda 
chôdzu na vôdzke a je 
taktiež veľmi učenlivá.

FiFFO
Narodený: 5/2018
Mladý, aktívny a zvedavý 
psík. Zatiaľ nemá rád 
rozruch a veľa nových 
podnetov. Stáva sa 
z neho oddaný a príjem‑
ný spoločník.

ANDY
Narodený: 12/2019
Nebojácne zvedavé 
šteniatko, ktoré miluje 
spoločnosť a hru s inými 
psíkmi. Rád si pochutí na 
dobrôtkach a neodvrhne 
pohladenie.

pohotovostné služby lekární v meste spišská nová ves

PONDELOK ‑ NEDEĽA
8.00 ‑ 20.00

Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 0910 927 011

Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513

top poDujatia
2020

majstrovstvá sveta 
v ľaDovom hokeji hráčov 

Do 18 rokov
13. – 19. 4. 2020 | Zimný štadión

Medzinárodné stretnutie mladých hokejových 
talentov.

mesto plné Detí
5. 6. 2020 | Radničné námestie

Podujatie plné zábavy pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí.

53. spiš expo
12. – 14. 6. 2020 | Zimný štadión

Celoslovenská výstava ‑ prezentácia inteligentného, 
zdravého a ekologického bývania, zdravého 

životného štýlu, cestovného ruchu, regionálnej 
gastronómie a voľnočasových aktivít.

spiš rock Fest
13. 6. 2020 | Amfiteáter v Madaras parku

Podujatie pre milovníkov rokovej hudby.

65. spišský trh
16. – 19. 7. 2020 | Centrum mesta

Vychýrené štvordňové podujatie s ponukou 
nákupných možností, zábavných atrakcií a bohatého 

kultúrneho programu.

spišských 333 extrém
24. – 25. 7. 2020

8. ročník náročných nonstop cyklopretekov 
pre nadšencov, ktorí chcú zdolať obrovskú výzvu 

v krásnom prostredí Spiša.

Festival živé sochy
1. – 2. 8. 2020 | Radničné námestie

Jedinečný festival statického umenia na Slovensku.

Dni mesta 
a 25. trh ľuDových 

remesiel
21. – 22. 8. 2020 | Radničné námestie, Letná ul.

Tradičné podujatie ladené v duchu dôb minulých 
so sprievodným kultúrnym programom a širokou 

ponukou remeselných výrobkov.

graFFiti spiš
26. – 27. 9. 2020 | sídl. Mier

Podujatie, v rámci ktorého domáci a zahraniční 
writeri prezentujú legálnou formou pouličné  

výtvarné umenie.

meDzinároDný Festival 
horských Filmov
14. – 18. 10. 2020 | Kino Mier

Prehliadka horských filmov zameraných na 
horolezectvo, lyžovanie, jaskyniarstvo, splavovanie 

riek, život v horách a adrenalínové športy.

12. DivaDelný spiš
21. – 28. 10. 2020 | Spišské divadlo

Festival komorných inscenácií slovenských 
profesionálnych divadiel.

JOGA 
V DENNOM ŽIVOTE
www.jogavdennomzivote.sk

Vás pozýva na

RANNý KURZ JOGY 
PRE ZDRAVIE A VITALITU
od 13. 3. do 26. 6. 2020 * pondelok až piatok

Čas: 6.00 ‑ 7.00 h; Cena kurzu: 45 €
Miesto: Jogacentrum, Letná 55

Kontakt na cvičiteľky: +421 949 604 723 ‑ Erika
+421 949 266 571 ‑ Zuzana

JOGA PRE DETI 
OD 3 DO 10 ROKOV

od 19. 3. 2020 * každý štvrtok
Čas: 15.30 ‑ 16.30 h; Cena za vstup: 1 €

Miesto: Jogacentrum, Letná 55
Kontakt: +421 949 604 723 ‑ Erika
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relax

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie taj‑
ničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. marca na adresu redakcie s heslom 
„Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. NA HROMNICE, 2. JASNÁ NOC, 
3. MRAZU BUDE EŠTE MOC

krížovka

Forišoviny v inFomúzejke 
múzea spiša pribuDli 
nové knihy
Aj v  roku 2019 pribudlo v  Infomúzejke (knižnica/čitáreň/študovňa) Múzea 
Spiša v Spišskej Novej Vsi množstvo zaujímavých nových kníh. Zásadným 
spôsobom obohatili fond knižnice predovšetkým publikácie zakúpené s pod‑
porou Fondu na podporu umenia (FPU). V roku 2019 sa vďaka FPU podarilo 
získať 66 zaujímavých titulov. Išlo o  odborné i  populárno‑náučné knihy 
z  oblasti prírodných a  spoločenských vied. Jednou z  nich je aj publikácia 
„Přírodopis kanibalismu“, ktorá ozrejmuje príčiny tohto nezvyčajného feno‑
ménu u zvierat i u ľudí. Kniha „Jedovaté zvieratá“ zasa čitateľa oboznamuje 
s jedovatými zvieratami na Slovensku. V poslednom období sa u nás teší veľ‑
kej obľube folklór. Tradície našich predkov jednoduchou formou prístupnou 
aj detskému čitateľovi približujú publikácie „Ako sa kedysi bývalo“ a „Ako 
sa kedysi ľudia živili“. Kniha „# Harminc“ zasa čitateľa oboznámi s Milanom 
Michalom Harmincom, jedným z najvýznamnejších slovenských architektov. 
Podľa jeho plánov bola okrem iného postavená budova súčasného Mestské‑
ho úradu v Spišskej Novej Vsi. Vo všeobecnosti je v spoločnosti zaužívaný ná‑
zor, že počas obdobia socializmu sa takmer vôbec nevyskytovali drogy. Túto 
tézu vyvracia na základe najnovších výskumov pozoruhodná kniha s názvom 
„O problému, který měl nebýt“. Pre mnohých spočíva história, resp. dejepis 
len v suchom memorovaní faktov. Opak je však pravdou, čo potvrdzuje aj 
publikácia „História zadnými dverami“ zostavená z nezvyčajných príbehov 
zo slovenských i svetových dejín. Okrem FPU výrazne prispel k obohateniu 
fondu knižnice aj Košický samosprávny kraj (KSK). Vďaka podpore KSK sa 
podarilo zakúpiť ďalších 45 publikácií. Všetky tieto a  ďalšie zaujímavé 
knihy, z ktorých mnohé nie je možné nájsť nikde inde v širokom okolí, sú 
dostupné v Infomúzejke Múzea Spiša, Letná 50 každý pracovný deň od 
9.00 do 16.00 h. Tešíme sa na vašu návštevu.

Martin Furmanik, knihovník, Múzeum Spiša
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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:

6. 3. / 7.30 – 14.30 h
•	Celá časť Modrý vrch (Astrová, Harichovský chodník, Jána Janského, 

Nezábudková, Narcisová, Ľaliová, Púpavová)

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

lyžiarske preteky 
4. kolo vsll
Lyžiarsky klub nášho mesta FabianSKI organizoval 4. kolo pretekov Výcho-
doslovenskej lyžiarskej ligy v zjazdovom lyžovaní. V nedeľu 16. 2. 2020 
lyžiarske centrum Poráč Brodok privítalo 179 súťažiacich z 18‑tich lyžiarskych 
klubov východného Slovenska a 30 najmenších lyžiarov v kategórii Superbaby. 
Na „domácom svahu“ sme získali niekoľko skvelých a zaslúžených víťazstiev. 
V kategórii žiačky si vybojovali 3. miesto Anetka Retterová a v kategórii star‑
ších žiakov 2. miesto Andrej Kalík. Juniorskú kategóriu výborne reprezentova‑
li sestry Bakošové: Adriana 3. miesto, Diana 2. miesto a Martin Pačnár, kto‑
rý získal 4. miesto. Aj mnohí ďalší zverenci trénera Ladislava Fabiána obstáli 
veľmi dobre, viacerí sa zaradili do prvej desiatky spomedzi 25 – 30 súťažiacich 
vo svojich kategóriách.
Preteky boli potvrdením kvalitnej prípravy našich pretekárov, vynikajúceho 
technického i organizačného zabezpečenia, ale predovšetkým vnútorného po‑
tenciálu a zázemia nášho klubu. 

Mgr. Monika Tkáčová, FabianSKI SNV
Foto: Ladislav Fabián

53. vansovej lomnička
preDnes poézie a prózy žien

Únia žien Slovenska, okresná organizácia, vás oslovuje, aby ste sa zapojili do 
jej prípravy a priebehu. Organizovaná je na počesť významnej slovenskej spi‑
sovateľky Terézie Vansovej, ktorá motivovala ženy ku vzdelávaniu aj spoločnosť 
na prekonanie predsudkov, ktoré ovplyvňovali postavenie žien v rodine a rozvoj 
spoločnosti 19. storočia. To je odkaz aj pre našu súčasnú spoločnosť.

Súťaž je postupová a  má celoslovenskú pôsobnosť. Okresné kolo súťaže sa 
uskutoční
9. marca 2020 o 14.00 h v Galérii umelcov Spiša, Zimná 46.

Súťaží sa v 3 vekových kategóriách:
I. poézia 18 – 25 r. ‑ čas. limit 6 min. * próza 18 – 25 r. ‑ čas. limit 8 min.
II. poézia 25 – 40 r. ‑ čas. limit 6 min. * próza 25 – 40 r. ‑ čas. limit 8 min.
III. poézia nad 40 r. ‑ čas. limit 6 min. * próza nad 40 r. ‑ čas. limit 8 min.

Súťažiace recitátorky v I. kategórii musia mať v deň konania súťaže 18 rokov.
Záujemkyniam pošleme prihlášku so štatútom. Cestovné súťažiacim hradíme 
do výšky verejného dopravného prostriedku, ako aj občerstvenie.

Veríme, že vás Vansovej Lomnička zaujme k aktívnemu prednesu. Tešíme sa na 
stretnutie s vami.

RSDr. Monika Nováčeková, predsedníčka OO ÚŽS

Únia žien Slovenska, okresná organizácia 
pripravuje aj tohto roku predveľkonočné stretnutie rodín

VEľKÁ NOC PRICHODZI…
30. 3. 2019 o 17.30 h 
v koncertnej sieni Reduty
V programe sa predstavia folklórne skupiny, deti MŠ, ZUŠ, CVČ 
a vystavovatelia sa pochvália naaranžovanými stolmi pripomínajúc 
výzdobu a tradičné jedlá Veľkej noci 
z nášho regiónu.
Srdečne vás pozývame 
na uvedené podujatie 
ako stráviť pondelkové 
popoludnie, pohodu 
a veľa estetických zážitkov.

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

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

PLYNOVÉ ZARIADENIA:
nepárne týždne ‑ 0905 534 800; 
párne týždne ‑ 0905 241 080

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

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MESTA
EMKOBEL, a. s., dispečing: 
0917 949 656, tu@emkobel.sk

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

stretnutie roDín (aj jeDnotlivcov) 
v spoločných hrách
poD veDením milana surgoša (vekovo neobmedzené)

sobota 7. 3. 2020 od 9.00 do 18.00 h
telocvičňa CVČ na Levočskej 14
Na stretnutie je potrebné sa zaregistrovať najneskôr 3 dni pred akciou formou 
e‑mailu. Bližšie info: amalka93@gmail.com
Na stretnutí sa budú dobre cítiť rodinky, páry bez detí, ale aj dospelí jednotlivci.

Stretnutie na tému Rodina ponúka:
•	hry a aktivity dospelých s deťmi, ktoré zušľachťujú telo, myseľ, dušu i ducha, 

harmonizujú vzťahy v rodine a vylaďujú komunikáciu,
•	vynikajúci priestor pre socializáciu detí a nadväzovanie vzťahov,
•	prijímajúce prostredie v  rodinnej atmosfére, v  ktorom každý môže naplno 

prežiť a vyjadriť všetky emócie, nájsť svoju autenticitu a byť sám sebou,
•	zdieľania a rozhovory na rodinné témy a témy, ktoré vyvstanú zo stretnutia,
•	aktivity pre dospelých a teenagerov, ktoré rozvíjajú životný potenciál.
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správa telovýchovných zariaDení Sp. Nová Ves

krytá plaváreŇ T.: 053/416 63 53
OTVORENIE POČAS JARNýCH PRÁZDNIN:

2. 3. 2020 pondelok 13.00 ‑ 20.00
3. 3. 2020 utorok 9.00 ‑ 20.00
4. 3. 2020 streda 9.00 ‑ 20.00
5. 3. 2020 štvrtok 9.00 ‑ 20.00
6. 3. 2020 piatok 9.00 ‑ 20.30

28. 3. 2020 otvorené pre verejnosť do 11.00 z dôvodu plaveckých pretekov.
29. 3. 2020 otvorené pre verejnosť od 16.00 z dôvodu plaveckých pretekov.

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

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

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

masáže klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, 
lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové 
kamene, chiropraxia, mäkké techniky.

utorok ‑ piatok 14.00 ‑ 20.00
sobota ‑ nedeľa 9.00 ‑ 20.00

Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 0905 954 792.

športová hala T.: 053/416 63 35

Cenník 
prenájmu

Športová 
príprava

pondelok ‑ piatok
7.00 ‑ 14.00 15 €/hod.

14.00 ‑ 22.00 30 €/hod.
sobota ‑ nedeľa 8.00 ‑ 20.00 30 €/hod.

Podujatie nešportového charakteru 840 €/deň

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
1. 3. nedeľa 8.00 Futbalový turnaj FK SNV

7. 3. sobota
11.00 ŠKBD ‑ CBK Košice, basketbal kadetky
14.00 Young Arrows ‑ 1.FBC Trenčín, florbal extraliga muži
18.00 BK04 ‑ Svit, basketbal extraliga muži

8. 3. nedeľa
9.00 BK04 ‑ Komárno, basketbal starší žiaci

11.00 BK04 ‑ Levice, basketbal juniori
13.30 ŠKBD ‑ Young Angels Košice „17“, basketbal kadetky

10. 3. utorok 8.00 Okresné kolo v hádzanej študentov SŠ

14. 3. sobota
11.00 VK SNV ‑ Liptovský Hrádok, volejbal juniorky
16.30 ŠKBD ‑ BAM Poprad, basketbal juniorky
19.00 BK04 ‑ Inter Bratislava, basketbal kadeti

15. 3. nedeľa
9.00 BK04 ‑ Trnava, basketbal kadeti

11.00 ŠKBD ‑ BKM Žilina, basketbal juniorky
18. 3. streda 18.00 BK04 ‑ Lučenec, basketbal extraliga muži
19. 3. štvrtok

8.00 Majstrovstvá Slovenskej republiky vo futsale ZŠ
20. 3. piatok

21. 3. sobota
9.00 BK04 ‑ Turnaj žiakov

15.00 ŠKBD ‑ BAM Poprad, basketbal kadetky
25. 3. streda 18.00 BK04 ‑ Inter Bratislava, basketbal extraliga muži
26. 3. štvrtok 8.00 Florball SK Liga (Košický kraj)
27. 3. piatok 8.30 3x3 SBA mini basket show

28. 3. sobota
11.00 VK SNV ‑ Košice, volejbal juniorky
17.00 ŠKBD ‑ Handlová, basketbal staršie žiačky

29. 3. nedeľa 10.00 ŠKBD ‑ Rožňava, basketbal staršie žiačky
30. 3. pondelok 8.00 Okresné kolo vo volejbale študentov SŠ
31. 3. utorok 8.00 Okresné kolo vo volejbale študentiek SŠ

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.

7. 3. sobota 11.00 FK SNV ‑ Rim. Sobota, prípravné stretnutie dospelých

14. 3. sobota 10.00 
/12.15 FK SNV ‑ U19/U17 ‑ Žilina, II. dorastenecká liga

15. 3. nedeľa 10.00 
/12.00 FK SNV U15/U14 ‑ Prešov, I. liga starších žiakov

28. 3. sobota 15.00 FK SNV ‑ FK Poprad „B“, dospelí III. liga

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

14. 3. sobota 11.00 TJ TATRAN SNV „A“ ‑ Sučany, extraliga muži
21. 3. sobota 11.00 TJ TATRAN SNV „A“ ‑ Podbrezová, extraliga muži
28. 3. sobota 11.00 TJ TATRAN SNV „A“ ‑ Žarnovica, extraliga muži

tenisový areál T.: 0903 403 459 - rezervácie

Otváracie hod.: pondelok ‑ nedeľa 12.00 ‑ 21.00

Cenník vstupu tenisové 
kurty

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

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

a môže byť zmenený z dôvodu preloženia jednotlivých súťažných stretnutí.

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

vedľajšej ľadovej plochy bude závisieť od poveternostných podmienok.

Play off SHL začína 4. 3. 2020
1. 3. nedeľa 17.30 Verejné korčuľovanie

8. 3. nedeľa
13.30 HK SNV ‑ Prešov, liga kadetov
17.30 Verejné korčuľovanie

15. 3. nedeľa
13.30 HK SNV ‑ Vranov, liga kadetov
17.30 Verejné korčuľovanie

22. 3. nedeľa
13.30 HK SNV ‑ Bardejov, liga kadetov
17.30 Verejné korčuľovanie

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

Pozývame vás na chutné DENNÉ MENU iba za 4,20 €.

Hotel ponúka ubytovanie aj pre jednotlivcov a skupiny 

spolu s priestormi reštaurácie, snack baru a salónika.

Radi vám zorganizujeme:

* rodinnú oslavu * firemný večierok * svadbu * stužkovú slávnosť

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

www.stez.sk
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e KARATe: Orava Cup 2020 (1. 2.): Súťaže v Dolnom 

Kubíne sa zúčastnilo celkom 461 súťažiacich z 44 
klubov zo Slovenska i zahraničia. Medzi nimi bolo 
aj 14 cvičencov karate klubu Iglow SNV. Výsledky: 
Kumite kadeti 14 ‑ 15 r. ‑70 kg: 3. Vojtěch Antoš. 
Kumite mladšie žiačky 8 ‑ 9 r. ‑28 kg: 1. Zara Dzie-
dzinová. Kumite staršie žiačky 10 ‑ 11 r. ‑40 kg: 
3.  Lara  Dziedzinová. Kumite seniori 18+ rokov 
OPEN: 3. Maroš Janovčík. Kumite juniori 16 ‑ 17 
rokov OPEN: 1. Maroš Janovčík.
VOLeJBAL: Juniorky: 1. liga: 10. kolo (18. 1.): VK 
SNV ‑ ŠKM Liptovský Hrádok 0 : 3 a 1 : 3; 11. kolo 
(25. 1.): VK SNV – VK Slávia TU Košice 3 : 0 a 3 : 0. 
Staršie žiačky: OM: 9. kolo (18. 1.): MŠK Stropkov 
B – VK SNV 0 : 3 a 1 : 3; 10. kolo (25. 1.): VK SNV – 
VK ZŠ Lendak 3 : 2 a 2 : 3; 11. kolo (8. 2.): MŠK 
Svidník – VK SNV 1 : 3 a 1 : 3.
DŽUDO: Novoročný turnaj (25. 1., Bardejov): Vý‑
sledky Džudo klubu SNV: Kategória supermini: do 
21 kg: 3. Rodan Pramuka, 2. Dominika Biganič; 
do 26 kg: 2. Alica Potoková; do 29 kg: 2. Šimon 
Sivačko; do 31 kg: 3. Tomáš Labanc; do 33 kg: 
3. Samuel Šlenker; do 36 kg: 3. Zdeno Košík. 
Kategória mini: do 27 kg: 1. Petronela Fabinyo-
vá; do 30 kg: 3. Michaela Fabinyová; do 24 kg: 
3. Michal Zgodava; do 30 kg: 3. Hugo Biganič; 
do 38 kg: 3. Kristián Gardošík; do 42 kg: 1. Ma-
roš Blahut, 2. Matúš Bartoš; do 46 kg: 1. Jakub 
Krištof; do 55 kg: 1.  Adrián Kaščák. Kategória 
mladších žiačok: do 36 kg: 3. Terézia Blahutová; 
do 44 kg: 2. Barbora Gurčíková; do 48 kg: 1. So-
fia Gánovská, 2. Sabina Cvengrošová; do 52 kg: 
1. Zuzana Hamborová. Kategória mladších žia-
kov: do 30 kg: 1. Luo Sha Jie; do 55 kg: 1. Martin 
Myšička, 2. Luo Wei Shan, 3. Michal Labáš; do 
60 kg: 3. Juraj Povec. Kategória starších žia-
kov: do 50 kg: 2. Luo Wei Jie; do 55 kg: 2. Matej 
Fabiny; do 66 kg: 3. Oliver Olšavský. Kategória 
dorasteniek a  dorastencov: do 57 kg: 1. Rose 
Gregoire; do 66 kg: 1. Michal Hambor, 3. Andrej 
Šperňák. Veľká cena Žiliny 2020 (1. 2.): Kategó-
ria mini: do 21 kg: 1. Rodan Pramuka; do 29 kg: 
2. Hugo Biganič. Kategória mladších žiačok: do 
44 kg: 1. Sabina Cvengrošová, 2. Barbora Gur-
číková; do 48 kg: 1. Sofia Gánovská; do 52 kg: 
3. Zuzana Hamborová. Kategória mladších žia-
kov: do 55 kg: 3. Martin Myšička.
BeH: Zimná bežecká séria – Grand Finále (8. 2., 
Tatranská Polianka, 7 km, +698 m): Ž 50  – 59: 
2. Zuzana Kartusková (SNV, 01:05:57). M 40 – 49: 
1. Štefan Summerling (Fitnesport SNV, 0:45:38).

úspechy našich karatistov na 
majstrovstvách európy
V Budapešti sa 7. – 9. 2. 2020 konali Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21. Naši karatisti 
opäť nesklamali a vybojovali dve medaily: striebornú Dominik Kešeľak a bronzovú Sára Krivdová.

Súťaže sa zúčastnilo celkom 55 krajín s  1 155 štar‑
tujúcimi. Zastúpenie mala aj reprezentácia Slovenskej 
republiky v počte štartujúcich 34. Naše mesto a Karate 
klub IGLOW Sp. Nová Ves na súťaži reprezentovali Zoja 
Zimnikovalová, Sára Krivdová, Jakub Černický 
a Dominik Kešeľak.
V kategórii Kumite kadeti ‑70 kg získal 2. miesto Do-
minik Kešeľak (33 pretekárov v kategórii). 1. kolo voľ‑
né, 2. kolo vyhral nad Siarhei Alkhimovich (BLR) 7 : 0, 3. 
kolo vyhral nad Yigit Osman Kosdere (TUR) 0 : 0, 4. kolo 
vyhral nad Gvidas Disle 0 : 0, 5. kolo vyhral nad Marko 
Mijajlovic (SRB) 3 : 0, vo finále prehral za stavu 0 : 0 na 
vlajky s Eduard Gasparian (RUS) a obsadil tak 2. miesto.
Vynikajúco sa darilo aj Sáre Krivdovej, ktorá v kategó‑
rii kata juniorky +59 kg obsadila 3. miesto (37 pre‑
tekárov v  kategórii). 1. kolo FREE, v  2. kole vyhrala 
Evangelia Kagia (CYP), v  3. kole prehrala so Sanya 
Petkova (BUL). V  repasáži v  1. kole vyhrala za stavu 

0 : 0 s Humay Hasanli (AZE), v 2. kole vyhrala na vlajky 
za stavu 0 : 0 s Katrin Tachker (ISR), v 3. kole vyhrala 
3 : 2 s Mia Greta Zorko (CRO) a obsadila tak 3. miesto.
V kategórii Kumite juniorky ‑59 kg obsadila Zoja Zim-
nikovalová 9. miesto.

Karate klub Iglow, foto: Pavol Uhrin

hviezDny hokej na ľaDe
V piatok 7. februára sa v Novoveskej Hute uskutočnil 
hokejový duel pod holým nebom na prírodnom ľade. 
Miestny hokejový klub ŠK ROHALS vyzval k vzájom‑
nému zápasu svojich rivalov zo susednej mestskej 
časti Ferčekovce. Zaujímavosťou duelu bola účasť 
bývalých majstrov sveta, ktorí si počas Kaufland 
Cupu v neďalekom Poprade nenechali ujsť príležitosť 
zahrať si reálny hokejový zápas s  amatérmi na prí‑
rodnom ľade.
„Opäť sme sa na chvíľku vrátili do detských čias. Hra-
lo sa bezkontaktne, mali sme iba korčule, rukavice 
a hokejku. Nasadenie bolo ale pravé, ako za starých 
detských čias. Hokej sa teda vracia ku koreňom a sme 
radi, že sme svojou účasťou mohli potešiť týchto hoke-
jových nadšencov,“ rozhovoril sa po zápase Miroslav 
Šatan, ktorý posilnil domáci celok ROHALS.

Tradícia prírodného ľadu v  Novoveskej Hute trvá už 
dlhé desaťročia, pričom aj z  nej vyšlo niekoľko ligo‑
vých hokejistov. Dlhoročných hokejových rivalov zo 
Športového klubu Ferčekovce (ŠKF) posilnil Róbert 
Petrovický a do útoku nastúpil aj Ján Lašák. Petrovic‑
ký sa tradične predviedol ako skvelý organizátor hry. 
„Vždy, keď nastúpime na zápas, nech je kdekoľvek, 
chceme hrať naplno. Máme to jednoducho v sebe. O to 
viac, keď sme videli nasadenie oboch tímov,“ komen‑
toval hru Róbert Petrovický.
Naopak, bývalý reprezentačný brankár Ján Lašák 
chcel tentokrát strieľať góly. „Chcem dať gól, mám 
z toho potom obrovskú radosť. Akciu sme si užili a už 
teraz sa tešíme na druhý ročník,“ ukončil hodnotenie 
zápasu reprezentačný tréner brankárov Ján Lašák.

Tomáš Repčiak
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rýchlokorčuliarky na zoh 
mláDeže a ms juniorov
Spišskonovoveská rýchlokorčuliarka Petra Rusnáková dosiahla vynikajúce výsledky na Zimných 
olympijských hrách mládeže a na Majstrovstvách sveta juniorov.

V  zaplnenej lausannskej korčuliarskej aréne sa na 
III. Zimných olympijských hrách mládeže uskutoč‑
nili prvé preteky v šortreku na 1 000 metrov. Slovensko 
v  švajčiarskom Lausanne reprezentovala Spišskono‑
vovešťanka Petra Rusnáková, ktorá o  sebe športo‑
vému svetu dala vedieť už pred rokom na Európskom 
olympijskom festivale mládeže 2019 v Sarajeve, kde 
získala dve zlaté a jednu striebornú medailu. V Laus‑
sane sa na ľad postavila proti oveľa silnejšej konku‑
rencii z  ázijských krajín, kde má tento zimný šport 
dlhšiu tradíciu. Rusnáková sa cez rozjazd, štvrťfinále 
i  semifinále z  prvých miest hladko prebojovala až 
do finále, kde ju čakali dve Kórejčanky, Kanaďanka 
a Ruska. V konkurencii 28 pretekárok z 25 krajín sveta 
Petra v disciplíne na 1 000 metrov napokon s časom 
1:30,221 minút obsadila výborné 5. miesto. Na prvú 
sedemnásťročnú Whi Min Seovú, ktorá je úradujúcou 
juniorskou majsterkou sveta, naša reprezentantka 
stratila 0,782 sekúnd. „Myslím si, že to boli úspešné 
preteky. Naším cieľom bolo dostať sa do finále. Vo fi-
nále je to potom buď – alebo. Určite mala na medailu, 
no nešla tak aktívne, ako mala a potom to nevyšlo. Bol 
tam jeden moment, keď ju predbehla Kanaďanka. Dala 
jej tam ruku, Petra musela zabrzdiť, a to ju stálo mno-
ho síl,” vyjadrila sa po pretekoch trénerka Kateřina 
Novotná. Petra si výborne viedla aj na 500 m trati, kde 
obsadila 6. miesto.
Výbornú formu dokázala Petra Rusnáková aj o  dva 
týždne neskôr na juniorských majstrovstvách sveta 
v  talianskom Bormiu, keď vo štvrťfinále na 1 500 m 
zaznamenala slovenský rekord 2:22,739, čím sa 
prebojovala do semifinále. Tento výsledok bol najrých‑
lejším časom celej súťaže a  dokonca by znamenal 

zlato na tohtoročných seniorských majstrovstvách 
Európy v Debrecíne. Zo semifinálovej jazdy postúpila 
stále ešte len 18‑ročná Slovenka do A‑finále, v kto‑
rom jej napokon patrilo 5. miesto. Preteky na 1 500 m 
vyhrala Kim Geonheeová z Južnej Kórey pred Floren‑
ce Brunellovou z Kanady a Li Xuanovou z Číny. Ďalšia 
spišskonovoveská rýchlokorčuliarka v  štartovom poli 
Lucia Filipová bola klasifikovaná na tejto trati na 28. 
pozícii. Preteky na 500 m ovládla Xandra Velzeboero‑
vá z  Holandska pred Florence Brunellovou z  Kanady 
a Corinne Stoddardovou z USA. Petra Rusnáková po‑
stúpila do finále „B“ a nakoniec figurovala na siedmej 
priečke, Lucii Filipovej patrilo 19. miesto. Tisícmetrová 
trať priniesla zlato Gilli Kimovej z Južnej Kórey, ktorá 
za sebou nechala Corinne Stoddardovú z USA a Annu 
Matvejevovú z Ruska. Petra Rusnáková bola 15. v po‑
radí a Lucia Filipová si pripísala 26. priečku.

Ján Magdoško

majstrovstvá sr hokejových veteránov
V Spišskej Novej Vsi sa 7. – 8. 2. 2020 uskutočnil hokejový turnaj veteránov za 
účasti 6 družstiev. Pekne zaplnené tribúny mali možnosť zhliadnuť kvalitné zápasy 
jednotlivých družstiev, veď v celkoch sa objavili také hokejové mená bývalých extra‑
ligových hráčov, dokonca hráčov, ktorí okúsili aj NHL ako Richard Zedník, Ľubomír 
Vaic, Jozef Hrubý, Pavol Hrubý a ďalší.

Víťazom turnaja sa stali hokejoví veteráni z  Banskej Bystrice, na druhom mieste 
skončili hokejisti zo Zvolena a na treťom mieste domáci veteráni Šimako Spišská 
Nová Ves.
Najlepším strelcom turnaja sa stal domáci Pavol Hrubý.

Ladislav Karabin

začína jarná 
Futbalová 
oDveta
Majstrovským stretnutím v  Lipanoch štartuje 
21. marca pre futbalistov Spišskej Novej Vsi jarná 
časť súťažného ročníka 2019/2020. So ziskom 
pätnástich bodov za štyri víťazstvá a tri remízy sú 
Novovešťania po jeseni v  tabuľke 3. ligy Východ 
na dvanástom mieste. Jarná časť bude ešte ná‑
ročnejšia ako jesenná. Postavenie klubov z výcho‑
du Slovenska v 2. lige neveští nič dobré, a tak hlav‑
ným cieľom bude vyhnúť sa záchranárskym bojom. 
Po odchode troch legionárov budú Novovešťania 
stavať hlavne na odchovancoch klubu. Mladí hráči 
tak dostanú veľký priestor nielen v zimnej príprave, 
ale aj náročných majstrákoch.
„Aj halová Miniliga Spišskej Novej Vsi bola pre nie-
ktorých hráčov dobrou zimnou prípravou. Tú sme 
odštartovali 7. januára a v pláne je odohrať deväť 
prípravných stretnutí,“ povedal pred štartom jarnej 
časti tréner A‑mužstva Spišskej Novej Vsi Štefan 
Markulík.

Zimná príprava 2020 FK Spišská Nová Ves
Sobota 11. 1. SNV – Spišské Vlachy 5 : 1
Sobota 18. 1. SNV – Medzev 5 : 1
Sobota 25. 1. SNV – Žilina B 0 : 3
Sobota 1. 2. SNV – Lipany 4 : 1
Sobota 8. 2. SNV – Kežmarok 0 : 1
Štvrtok 13. 2. Ružomberok B – SNV 3 : 0
Sobota 22. 2. SNV – TUKE Košice, 11.00 h
Sobota 29. 2. SNV – Liptovský Hrádok, 11.00 h
Sobota 7. 3. SNV – Rimavská Sobota, 11.00 h
Sobota 14. 3. SNV – Kechnec (generálka)

Jozef Petruška

Hokejoví veteráni Spišská Nová Ves „Šimako“ – 3. miesto. Horný rad: Augustiňaková, Vaic, Ondov, Sopkovič, Kottner, Polomský, Hosik, Hrubý J., Hrubý P., Brat, Lisoň, Fric, 
Ludányi, Kottner, Petrovič, Tarkovacz. Dolný rad: Svitana, Bednár, Pjontek, Hrubý M., Karabin, Krajňák, Griger, Dugas, Kacvinský, Filip, Pacák.
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poĎakovania a spomienky
Pán Boh zavolal a srdce, ktoré pre nás malo toľko lásky, dotĺklo 
navždy.
Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a  kveti‑
nové dary všetkým príbuzným, susedom a  známym, ktorí prišli 
27. 1. 2020 odprevadiť na poslednej ceste našu drahú mamičku, 
babičku a prababičku Annu ČABANíKOVÚ.
S láskou, úctou a vďakou dcéry a synovia s rodinami.
Odišla tíško, už nie je medzi nami, ostane v spomienkach a srd-
ciach tých, ktorí ju nesmierne milovali.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary všet‑
kým tým, ktorí sa prišli rozlúčiť s  našou zosnulou Karolínou 
HORVÁTHOVOU a zmiernili náš hlboký žiaľ.
Poďakovanie patrí Rím.‑kat. farskému úradu v  SNV za dôstojnú 
rozlúčku a charite ADOS za opateru.
smútiaca rodina

Dotĺklo srdiečko, prestalo biť. Zavreli sa oči Tvoje, nemôžeme na 
Teba zabudnúť. Osud je krutý, nevráti, čo vzal. Zostali iba spo-
mienky, v  srdci žiaľ. Už niet návratu a  ani nádeje, len cestička 
k hrobu nás k Tebe zavedie. Kytičku kvetov na hrob Ti môžeme 
dať, spokojný spánok Ti priať a s úctou spomínať.
V januári sme si pripomenuli prvé výročie, čo nás navždy opustila 
milovaná mama, stará mama, dcéra, sestra, švagriná a manželka 
Daniela DULOVIČOVÁ.
Spomíname na Teba stále s láskou.
manžel Ľudo, dcéra Emma, brat s rodinou a ostatná smútiaca rodina
Ďakujeme, Daniela.
… osem rokov pozeráme do neba a myslíme s láskou na Teba. Spi 
tichučko, keď dosnívala života si sen a cestou bolesti odišla si tam, 
kde je mier a láska len…
3. 2. 2020 sme si pripomenuli 8. výročie dňa, odkedy nás opustila 
moja manželka, naša drahá mamka, babička Veronika KUCHÁROVÁ.
Prosíme všetkých, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venuj‑
te jej spolu s nami tichú spomienku.
S  láskou a úctou spomínajú manžel Michal, dcéry Mária a Gitka 
s rodinami a syn Ladislav.

jubilanti

V prípade vášho záujmu o toto bezplatné individuálne alebo kolektívne prijatie jubilanta, prosíme, nahláste tento záujem telefonicky u Mgr. Kleinovej 053/417 66 25, 
resp. 0908 343 208 alebo osobne v Radnici mesta na 1. poschodí. Zmenu navrhovaného termínu prijatia je možné na základe dohody upraviť.
Aprílovým jubilantom mesta Spišská Nová Ves ponúkame možnosť prijatia 4. 4. alebo 25. 4. 2020.

Alžbeta Reichová
Anna Hrubá
Ján Labuda
Mária Šiserová
Vlasta Hromadová
Mária Kičáková
Anna Bučková
Veronika Jurašková
Mgr. Tibor Rudán
Ján Lacuš
Sabina Nováčková
Mária Ružinová
Mária Bačová
Jozef Fuker
Jozefína Jašková
Anna Brejková
Anna Drobná
Mária Dvorská

Ing. Ondrej Fábry
Jozef Hovanec
Ivan Hudran
Šarlota Košková
Mária Neuvirthová
Mária Stanková
Rudolf Biacovský
Anna Blahutová
Júlia Centková
Kristína Dobranská
Jozef Dovala
Mária Hrešková
Albina Hricová
Anton Karabin
Alžbeta Krajčovičová
Irena Krajňáková
Melánia Kraková
Aurélia Mikolajová

Melánia Mišendová
Juliana Sanetriková
Eva Sokoláková
Juliana Šefčíková
Ing. Milan Tréger, CSc.
František Vronč
Viera Bajtošová
Michal Cap
Mária Cvengrošová
Milan Fuker
Eliška Grofiková
Anna Hamráčková
Anna Hulíková
Anna Hyrošová
Vilma Kafková
Margita Kešeláková
Elena Koňaková
Pavol Kundra

Lýdia Lučivjanská
Róbert Ludányi
Viliam Neupauer
Mária Okresová
Ing. Miroslava Rothová
Mária Skalská
Gabriela Šmelková
Ing. Jozef Štofan
Dušan Tauber
Róbert Trebuna
Irena Vašková
Štefan Vojčík
Alžbeta Berniková
Ing. Mikuláš Boržík
Ondrej Buchla
Anna Compelová
Mária Dobošová
Katarína Dubjelová

Mgr. Lucia Džavanová
Mária Farkašová
Jozef Gaal
Mária Gardošíková
Dorota Geciová
Anna Glodžáková
Ján Horváth
Mária Horváthová
Mária Jakubišinová
Mária Jedináková
Michal Kaputa
Ján Korpala
Mária Kyseľová
Peter Leško
Milan Macej
Mária Majchrovičová
Michal Olejár
Milena Repaská

Jozef Slavkovský
Ivan Solčáni
Milan Stoličný
Anna Susová
Jozef Šmelko
Irena Šubová
Ján Tököly
Jozef Toporcer
Margita Truhanová
Miroslav Urich
Jozef Vytykáč
Ing. Božena Záhoráková
Emil Zekucia

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

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

oznam

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

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

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

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

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

Marcovým jubilantom mesta Spišská Nová Ves ponúkame možnosť slávnostného prijatia 14. 3. alebo 28. 3. 2020.
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spomienky

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
Úsmev na tvári, láskavé srdce, múdrosť ‑ takto si pamätáme 
a spomíname pri príležitosti 5. výročia úmrtia vzácneho človeka 
na nášho drahého Ing. Miroslava KOŠíKA, ktorý nás 15. 2. 2015 
náhle navždy opustil.
Ani čas nikdy nevymaže a  neutíši bolesť tých, ktorí Ťa milovali 
a mali radi.
Chýbaš nám veľmi, ale v srdci každého z nás je Tvoje miesto.
Všetko, čo žije po mne, v láske, v rodine i v práci, nech ma pripomenie.
S úctou a láskou spomína sestra Vlasta Patrícia Krišpinská s rodinou.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
Ani čas nezahojil ranu, ktorú nám osud nadelil.
24. februára 2020 uplynulo dlhých a  smutných 30 rokov, keď 
nás náhle opustil milovaný manžel a drahý ocko Karol ĎURČAN 
vo veku nedožitých 35 rokov.
Všetci, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu po tieto dni 
spolu s nami tichú spomienku.
manželka Viera, deti Mário a Deniska

28. 2. 2020 uplynuli 2 roky od úmrtia našej milo‑
vanej mamičky a babičky Emky KROHLÁKOVEJ 
a 2. 5. 2020 uplynie 8 rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný tati a dedo Ján KROHLÁK.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im spo‑
lu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

26. februára 2020 uplynulo 22 rokov od chvíle, kedy nás navždy 
opustila Margita ŠTRAUCHOVÁ.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srd‑
ciach navždy ostávajú.
dcéra Jana s rodinou

„Šťastie je väčšie ako nešťastie. Nešťastie neuhasí 
spomienku na šťastie, ale okamih šťastia dá mnoho-
krát zabudnúť na rok utrpenia.“
Toto bolo posledné venovanie, ktoré mamka napísala 
do knihy na Vianoce 2010.
Aj napriek toľkým rokom nám je stále smutno a veľ‑
mi nám chýbajú naši milovaní rodičia ‑ mamka Viera 
FEDÁKOVÁ a ocko Adolf FEDÁK.
Ale tie okamihy šťastia, ktoré sme s  nimi prežili sú 
nezabudnuteľné a ako ich dcéry môžeme s hrdosťou 
a láskou v srdci povedať, že tých okamihov šťastia bolo 
neúrekom.
S vďakou Zuzka a Janka.

„Neplačte nado mnou, len tichý sen mi prajte a peknú spomienku 
si na mňa v srdci uchovajte.“
1. marca 2020 si pripomenieme smutné prvé výročie odchodu 
do večnosti nášho milovaného Gabriela STEINHAUSERA.
Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci bolieť neprestáva…
smútiaca rodina

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
S tichou spomienkou v srdci si 2. 3. 2020 pripomenieme 10 ro‑
kov, kedy nás navždy opustil môj manžel, náš otec, svokor, dedko 
a strýko Šimon KLORUS.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Čas plynie, spomienky ostávajú…
S tichou spomienkou v srdci si 3. 3. 2020 pripomenieme 5 rokov, 
kedy nás navždy opustil môj manžel, náš otec, svokor, dedko, brat, 
strýko, švagor Ondrej GABONAY.
Tí, ktorí ste ho poznali, prosíme o tichú spomienku s nami.
manželka Magdaléna, syn Ján a dcéry Magdaléna a Dana s rodi‑
nami i ostatná rodina

Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spo-
mienkami.
4. 3. 2020 uplynie 14 rokov, čo nás navždy opustil milovaný man‑
žel, starostlivý otec, láskavý dedko, svokor, brat, švagor, priateľ 
Jozef JÁNOŠíK.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
Ďakujeme.
S úctou a láskou spomína manželka, dcéra a synovia s rodinami 
i ostatná rodina. Chýbaš nám…
Len ten, kto stratil, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. Bez 
Teba žiť musíme, no v našich srdciach Ťa stále nosíme. Ten, kto Ťa 
poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
4.  3.  2020 uplynie osem rokov, odkedy nás navždy opustil môj 
manžel, otec, svokor, dedko Ladislav BALÁŽ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a vďakou manželka Vierka, synovia Ladislav a Ľuboslav 
s rodinami.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš 
navždy žiť.
4.  3.  2020 si pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho drahého 
Romana MARIANČíKA.
Všetci, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
smútiaca rodina
Za všetko ďakujeme. Za lásku, aká bola, za život, aký bol.
5. 3. 2020 si pripomíname smutné 5. výročie, kedy nás navždy 
opustil milovaný manžel, starostlivý otec a starý otec Ing. Vladimír 
MATEJOVIE.
Spomíname na Teba a každý deň v modlitbách vyprosujeme neko‑
nečné Božie milosrdenstvo.
manželka a dcéry s rodinami
Čas plynie, no spomienky ostávajú.
5. 3. 2020 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, náš 
otec, dedko Ondrej KOTRADY.
S  láskou a  úctou spomínajú manželka Mária, dcéry Monika,  
Marienka, Adriana a syn Vladimír s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok na 
Teba myslíme…
6. 3. 2020 si so smútkom v srdci pripomíname piate výročie, kedy 
nás opustil náš syn a brat Ing. Peter PENCÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú rodičia a blízka rodina.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, okamihy, 
na ktoré denne spomíname. Čo nám bolo milé 
a drahé, osud nám vzal, ostali iba spomienky 
a v našich srdciach veľký žiaľ.
7. 3. 2020 si s hlbokým zármutkom v srdci pripo‑
míname 1. výročie úmrtia nášho drahého man‑
žela, ocka, dedka, brata, uja a švagra Miroslava 
BEZÁKA a 31. 3. 2020 uplynie smutných 5 ro‑
kov, čo nás navždy opustila naša milovaná mam‑
ka, babka, prababka a svokra Anna BEZÁKOVÁ.
S láskou a vďakou spomína smútiaca rodina.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
8. 3. 2020 uplynie 10 rokov od chvíle, kedy nás náhle opustil náš 
drahý manžel, starostlivý ocko a láskavý dedko Jozef BISKUP.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Mária, dcéry Milka a Majka s rodinami.

Odišiel… no v našich srdciach stále žije.
9. 3. 2020 uplynie 5 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil brat, 
ujo a švagor Anton UHARČEK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
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Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť v  srdciach, 
smútok a spomienky zanechal.
S tichou spomienkou v srdci si 10. 3. 2020 pripomíname 10 rokov, 
kedy nás navždy opustil môj manžel, otec, svokor, dedko a pra‑
dedko František GONDA.
S  láskou a  úctou spomínajú manželka Anna, syn František  
s rodinou, dcéry Renáta a Andrea s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá 
a ostatná smútiaca rodina.
12.  3.  2020 uplynie rok, keď nás navždy opustil môj milovaný 
manžel a otec Miroslav KOŠTÁL.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ho poznali a neza‑
budli.
S  úctou a  láskou spomínajú manželka Eva a  synovia Michal  
a Tomáš.

V  tmavej noci, keď začínal nový deň, odišla si snívať svoj več-
ný sen. Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc všetkých 
a všetko, čo si rada mala.
13. 3. 2020 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila milovaná man‑
želka a mamička Tonka DUDÁŠOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
Ďakujeme.
S  láskou a  úctou spomína manžel Peter, dcéry Petra a  Ivana  
a ostatná rodina.
13. 3. 2020 uplynie rok, keď nás navždy opustil brat, ujo, švagor, 
príbuzný a známy Richard FORNAI.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Čas tak rýchlo uplynul a nám zostali len rany v srdci, slzy v očiach 
a veľa nezabudnuteľných spomienok.
14. marca 2020 si pripomenieme 30 smutných rokov, čo nás 
bez slova rozlúčky opustil náš milovaný brat, švagor, otec, priateľ 
František MUCHA.
S  láskou a  úctou spomínajú súrodenci s  rodinami a  ostatná  
smútiaca rodina.
Čas ubieha, ale spomienky ostávajú.
15. marca 2020 si pripomenieme smutné piate výročie, čo nás na‑
vždy opustila milovaná manželka, mamka, babka a prababka Marta 
MAJERČíKOVÁ.
S láskou v srdci na Teba spomínajú manžel, syn a dcéry so svojimi 
rodinami a ostatná blízka rodina.
Tí, ktorí ste ju poznali a  nezabudli, venujte jej spolu s  nami tichú 
spomienku.
Ďakujeme.
Veľmi nám chýbaš.
16. 3. 2020 si pripomenieme 9 rokov od úmrtia môjho manžela, 
nášho ocka a dedka Rudolfa LAČNÉHO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, syn Jaroslav, syn Rudolf s rodinou 
a dcéra Anna s vnúčatami.

Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť, 
keď srdce stále bolí.
17. 3. 2020 uplynul rok od chvíle, keď nás navždy opustila naša 
milovaná manželka, dcéra, sestra, švagriná, krstná mama Janka 
LAPŠANSKÁ.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme.
Čas plynie, spomienky v našich srdciach zostávajú.
17. 3. 2020 si pripomenieme prvé smutné výročie, kedy nás na‑
vždy opustil môj manžel, otec, dedko Jozef KRUŠINSKý.
S láskou a úctou spomína manželka Anna, dcéry Sylvia a Denisa 
s rodinami, syn Ivan s rodinou, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

Odišli… no v našich srdciach stále žijú.
20. 3. 2020 si pripomíname smutné 5. výročie, 
čo nás navždy opustila naša milovaná mamka, 
babka, svokra, švagriná Valéria MILČÁKOVÁ.
Zároveň 5. 2. 2020 uplynulo už 36 rokov, keď nás 
navždy opustil náš drahý ocko Ľudovít MILČÁK.
S láskou, úctou a nekonečnou vďakou spomínajú 
dcéry Renáta a Katarína s rodinami.

Rýchlo ten čas letí, rýchlo uteká…
21. 3. 2020 uplynie 30 rokov, čo nás opustil náš milovaný otec 
Ladislav VALIGURA.
S láskou spomínajú synovia Ladislav, Milan a Peter s rodinami.

Zhasli Tvoje oči, stíchol Tvoj hlas, mal si rád prírodu, hory a všet-
kých nás. S  tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a  pri 
plamienku sviečky na Teba myslíme. Aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
22. 3. 2020 uplynie 5 smutných rokov, čo nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, drahý otec, svokor, dedko Štefan REVAY.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú manželka Magdaléna, syn Bo‑
huslav s manželkou, dcéry Jana a Renáta s manželmi, vnúčatá Mag‑
dalénka s manželom Marekom, Lukáško, Radka, Julko a Matejko.
Nie plač a slzy zanechávam. Nie bolesť, čo už dnes nebolí. Všetko, 
čo žije po mne v mojom mene, v práci i v láske, nech ma pripomenie.
27. 3. 2020 si pripomenieme 2. výročie, odkedy nás navždy opustil 
náš milovaný otecko a dedko Ján ŠTEFÁNIK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou v srdci spomína smútiaca rodina.
Napriek tomu, že nás 27. 3. 2018 opustil náš najbližší Mgr. Michal 
MUCHA, aj tak naďalej prichádza za nami. Podobne ako predtým, 
spolu so slnkom, so všetkými ránami.
manželka Helena so smútiacou rodinou

Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez tých, ktorých sme 
mali radi. Sviečka na hrobe tichučko zhasína a  kto ho mal rád, 
spomína.
30. 3. 2020 si pripomenieme 10. smutné výročie, kedy nás navždy 
opustil môj milovaný manžel, otec a dedko Alfonz HUDÁK.
S láskou a úctou na Teba spomíname. 
Manželka Marta, syn Ľuboš s rodinou a ostatná smútiaca rodina

Touto cestou by som sa chcel veľmi poďakovať za záchranu môjho života 7. 1. 2020 
záchranárom Gregorovi Gubašovi, Ľubomírovi Halečkovi z FALCK, a. s., Košice – 
RZP Sp. Nová Ves, taktiež doktorom a sestrám Urgentu, OAMIS Nemocnice Svet 
zdravia, a. s., Spišská Nová Ves, Leteckej záchrannej služby ATE, s. r. o., Košice 
a personálu VUSCH, a. s., Košice.
Špeciálne poďakovanie patrí môjmu bratovi Piťovi za rýchlu prvú pomoc.
Ďakujem.
Juraj Dz., SNV
Ďakujem kolektívu lekárov a zdravotných sestier z lôžkového interného oddele‑
nia a internej ambulancie NsP v SNV pod vedením primára MUDr. Jána Rajca, PhD., 
za úspešné vyliečenie mojej choroby.
Mgr. Viera Šucová

Matica slovenská v spolupráci 
s Mestom Spišská Nová Ves pozýva na

SPOmIENKOVú SLÁVNOSť
SPOJENú S KLAdENím VENCOV 

PRI PAmäTNíKU ObETIAm mALEJ VOJNy
(Radničné nám. – pred evanjelickým kostolom pri fontáne)

konanú pri príležitosti 81. výročia Malej vojny - 
bombardovania mesta maďarským letectvom

20. 3. 2020 (piatok) o 14.00 h
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predpredaj vstupeniek: 
Spišské divadlo, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves
053/417 32 75, 417 32 71, 0903 613 259  
prevadzka@spisskedivadlo.sk | www.spisskedivadlo.sk

… Čas sa tu zapil jedným aspirínom 
a čajník vzlykol zneuctený vínom. V poličkách 
stíchli rozhádané knižky Pánboh to vidí (z príliš 
veľkej výšky) Romány plné kladných hrdinov… 

(Jozef Puchala)
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov 

Slovenska v SNV a ZO JDS Harichovce 
pozývajú na 11. ročník

UMELECKÉHO SLOVA
venovaného tvorbe autorov, ktorých korene sú na 

Spiši i vlastnej tvorbe členov

19. 3. 2020 o 10. 00 h
v KD Harichovce

Súčasťou podujatia je výstava 6. ročníka 
ZLATÉ RUKY. Na podujatí sa budú vyhotovovať 

fotografie a video záznam.

Základná organizácia Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 

v SNV
pozýva členov a členky SZPB na

čLENSKú SCHôDZU
6. marca 2020 o 14.00 h

v zasadačke Okresného úradu - 
administratívna budova, 

Štefánikovo nám. 5

Členovia si môžu zakúpiť ročné známky 
a ročenku Odbojára na rok 2020. Členské 

poplatky a kontrola preukazov bude pri 
vstupe do zasadacej miestnosti.

Žiadame vás o účasť, je skutočne potrebná! 
Výbor ZO SZPB

športuj, 
beneFituj!
Vážení športovci a  priaznivci, množia sa nám žia‑
dosti od žiadateľov, ktorých vedúci klubov ne‑
chcú(?), nevedia(?), nemôžu(?), nie sú schopní(?), 
zabezpečiť svojím zverencom naše karty. Rozhodli 
sme sa teda aj pre individuálny prístup. Stačí len, 
ak si športovec na www.sport.gov.sk overí, či 
je zaregistrovaný a  následne doručí na STEZ 
fotografiu (môže byť aj v elektronickej podobe) 
a zaplatí poplatok 2,50 €. Ak zaregistrovaný nie je, 
kartu STEZ nevydá, v tomto prípade si musí športo‑
vec vyžiadať registráciu vo svojom materskom klu‑
be. Len pripomíname, že klub musí mať domovskú 
adresu v Spišskej Novej Vsi a karta platí pre mládež 
od 6 do 18 rokov. Zároveň prosíme záujemcov, aby 
rešpektovali prevádzkovú dobu v STEZe, ktorý sídli 
v Športovej hale. Tešíme sa na vašu účasť. Samo‑
zrejme, týmto krokom neodpadá možnosť podania 
žiadosti hromadne. Oliver Búza
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www.lintex.info

23. 4. 2020 (štvrtok) od 1500 hod. | SP. NOVÁ VES | HOTEL METROPOL 
24. 4. 2020 (piatok) od 1500 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR

finále: 12. 6. 2020, SPIŠSKÉ DIVADLO | viac info: 0903 904 645 | www.agenturastyl.sk   

2020

kasting 24. ROČNÍK SÚŤAŽE
NEVEREJNÝ VÝBER + KASTING MODELIEK 
A HOSTESIEK AGENTÚRY ŠTÝL
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PREDÁM / PRENAJMEM
 � Prenájom garáže pri židovskom cintoríne. Cena – 50 €/mesiac, príp. doho‑

da. T.: 0948 011 853.
 � Predám záhradku v dobrej lokalite Červený jarok – murovaná chatka 16 m2, 

pivnica, kuchyňa, podkrovie, balkónik, el. 220 W, 380 W. T.: 0908 084 093.
 � Predám záhradu 258 m2 v lokalite Brusník. Domček, ovocné stromy, kríky, 

časť na pestovanie zeleniny, v ZO rozvod vody, na pozemku parkovacie miesto 
pre auto s prívesným vozíkom. Cena – 11 450 € ‑ v prípade vážneho záujmu 
dohoda možná. T.: 0944 885 530.

 � Predám záhradku v záhradkárskej oblasti Smižany nad elektrovodom. Roz‑
loha 375 m2, na pozemku vodovodná a elektrická prípojka. T.: 0915 580 769.

 � Predám stavebný pozemok v  centre Novoveskej Huty  – Štyrpin. Vhodný 
pre kupca s dobrým vzťahom k prírode – les, voda, kameň, drevo; ku zviera‑
tám – chov psíka, ktorý chce stavať rodinný dom na tichom, slnečnom mieste. 
Rozloha podľa voľby kupca do 700 m2. Inžinierske siete – elektrika, voda, plyn 
a kanalizácia na hranici pozemku. Cena dohodou. Adresa vlastníka v redakcii. 
SMS na tel. č.: 0940 246 002.

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

 � Predám * funkčný DIADYNAMIC DD6 – 200 € a  * el. basgitaru – 100 €. 
T.: 0949 838 102.

HĽADÁM / PRÁCA
 � Hľadám osobnú asistentku. T.: 0911 335 744.
 � ZAMESTNÁM dlhodobo VŠEOBECNýCH LEKÁROV ‑ Poprad, Liptovský 

Hrádok. Výhodné platové podmienky. T.: 0911 115 676.
 � Hľadám spoločníka, ktorý by mal záujem zapojiť sa so mnou do chovu hydi‑

ny (vodnej, hrabavej), zajacov a pod. Vlastním oplotený pozemok cca 2 000 m2 
s jazierkom v SNV. T.: 0905 978 052 * e‑mail: gk683609@gmail.com

RôZNE
 � NEFUNGUJE POČíTAČ? Štrajkuje internet a  je práve nedeľa? Rozbi-

tý displej? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky u vás doma 
24 h/7 dní v týždni za prijateľné ceny. Inštalácia Windows! Opravy no-
tebookov! Inštalácia a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či 
zmazaných dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PRE-
HLIADKA U  VÁS ZDARMA! Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! 
E‑mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu

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

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

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

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

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

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

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

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

 � ELEKTRO a  VODOINŠTALÁCIE. OPRAVY A  MONTÁŽ. Pokazil sa vypí-
nač, kvapká z batérie? Neviete koho zavolať? Som tu pre vás. Serióz-
ne a  pohotovo. MONTÁŽ A  SERVIS DOMÁCICH VODÁRNí A  ČERPADIEL. 
T.: 0951 211 430, elektro.vodar@gmail.com

 � MONTÁŽ VŠETKýCH DRUHOV STREŠNýCH KRYTíN za rozumnú cenu. 
Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaručená. T.: 0902 249 396 
‑ Peter Ilašenko.

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

 � KOZMETIKA PASSAGE, Lipová 20, SNV (OD Družba, Tarča) ponú-
ka: komplexné kozmetické a  vizážistické služby * kurz samolíčenia * 
svadobné balíčky make‑up & účes. Viac info na: kozmetikasnv.sk * FB, 
@makeupby_bibiana * T.: 0905 388 917.

 � PREROBíME A  UPRAVíME VAŠE BýVANIE. Rekonštruujeme domy, 
byty a  ostatné interiéry a  exteriéry. Kompletné prerábky bytových ja-
dier, voda a  kúrenie, pokládka podlahy,  sieťkovanie, omietky, maľby. 
T.: 0907 421 043 * e‑mail: martinschlesinger2@gmail.com

 � DOUČUJEM MATEMATIKU pre ZŠ, SŠ, VŠ * FYZIKU pre ZŠ, SŠ. Pripra-
vím na skúšky, prijímacie pohovory. DOUČUJEM ŠTATISTIKU pre SŠ, VŠ. 
Pomôžem s prípravou výskumu, so štatistickými analýzami pri bakalár-
skych, diplomových, rigoróznych, kandidátskych a  docentských prá-
cach. T.: 0918 694 144.

 � Pomaly nám končí zima, jar už sa nám pripomína. So snehom to bola 
bieda, ale čistiť a upratovať opäť treba. PROFESIONÁLNY UPRATOVACí 
SERVIS je tu pre vás. T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891 * 
www.upratovaniesnv.sk

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

 � POSTREKY stromov * REGULÁCIA obťažujúceho hmyzu a hlodavcov * 
DERATIZÁCIA * DEZINSEKCIA * DEZINFEKCIA. Richard Klein – DDD asa-
načná služba, Pribinova 93, Smižany * T.: 0908 134 296, 0905 596 925.

 � VLHKÉ MURIVO * PLESNE * HUBY – zmeriam vlhkosť muriva a navrh-
nem riešenie. T.: 0904 865 262.

 � FELICITÁ – HOLIČSTVO PÁNSKE A DETSKÉ * OPRAVY dáždnikov, žalú-
zií, zipsov a ruksakov. Zimná 65, SNV (oproti kostolu). T.: 0911 981 549.

 � JANKA – ponúkame PORADENSTVO A POMOC v oblasti: zdravia, vzťa-
hu, práce * Choroby – ich príčiny a prevencia * Relax a dobíjanie energie 
minerálmi a iné: výklad kariet. Objednávky: 0950 606 740.

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

 � Túžite po krásnej záhrade, no neviete ako na to? PONÚKAM SLUŽBY 
ZÁHRADNÉHO ARCHITEKTA: poradenstvo * návrh * realizácia * zavlažo-
vanie * oplotenie * terasy * chodníky. T.: 0904 598 984.

SANIMED spol. s r.o.
Letná 46, 052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 053/44 10 711, 0905 961 490 

ŠPORTOVO-REGENERAČNÉ
CENTRUM

František Palušák 
0905 868 072

LEN NA OBJEDNÁVKY* klasická masáž
* re�exná masáž
* bátorička
* celotelová masáž
* masáž podľa vlastného výberu
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ON OFF

naša klimatizácia vykuruje alebo chladí
 MARCOVÁ ZĽAVA: 20%

zľavový kód: I0320Z20 | www.solidcorp.sk

-20%

S TEPLOMZACVIČTE

WWW.PORACPARK.SK
*

VEĽKÁ NOC

68 EUR - 2 DNI DOSPELÁ OSOBA/NOC
54 EUR DIEŤA /NOC

DOSPELÁ OSOBA/2NOCI
96 EUR DIEŤA/2NOCI

DOSPELÁ OSOBA/3NOCI
133 EUR DIEŤA/3NOCI

DOSPELÁ OSOBA/4NOCI
173 EUR DIEŤA/4NOCI

120 EUR - 3 DNI

166 EUR - 4 DNI

217 EUR - 5 DNI

V CENE POBYTU SÚ ZAHRNUTÉ:

UBYTOVANIE
POLPENZIA

VSTUP DO WELLNES

MINIGOLF
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE

TRADIČNÉ PORÁČSKE VEĽKONOČNÉ RAŇAJKY

* *
*

**

NA KONCI SVETA



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


