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Záver augusta (26. a 27. 8. 2022) bude patriť tradičným 
Dňom mesta a Trhu ľudových remesiel. V programe sa predstavia i šermiari 

Tovarišstva starých bojových umení a remesiel (TOSTABUR) z Bratislavy. Foto: Edita Gondová
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Vážení obyvatelia Spišskej Novej Vsi!
Celé Slovensko, nevynímajúc región Spiša, zasiahli tohtoročné suchá 
a nedostatok vody. Určite ste si aj vy položili otázku, čo robí vodá‑
renská spoločnosť, ktorá zásobuje Spišskú Novú Ves pitnou vodou, 
pre udržanie vodných zdrojov. Mesto má v dozornej rade Prvej pod‑
tatranskej vodárenskej spoločnosti,  a.  s., svoju účasť a  budúcnosť 
našej vody nás, samozrejme, zaujíma. V súčasnosti je prevažná časť 
vody, ktorú spotrebujeme, zabezpečovaná vodovodom z Liptovskej 
Tepličky. Strategický rozvoj zásobovacej sústavy je v súčasnosti ne‑
vyhnutný, preto je vytvorený rozvojový program na nasledujúce tri 
roky. V ňom figuruje prepojenie vodárenských sústav a prívod vody 
z  Levoče do vodojemu Blaumont, rozšírenie vodných zdrojov Hra‑
bušice ‑ Veľká Biela voda pre plánovaný rozvoj SNV, dobudovanie 
vodojemov a  vodovodov pre rozvojové lokality a  marginalizované 
skupiny. Zníženie strát vody zabezpečí meranie a regulácia prevádz‑
ky vodovodov, ale aj obnova vodovodných a kanalizačných potrubí. 
Ďalšie využitie vody vidím v dobudovaní dažďovej kanalizácie či za‑
chytávaní a využití zrážkových vôd, ale aj v obnove technologických 
zariadení čistiarne odpadových vôd.

V týchto dňoch sme zabezpečili Štúdiu rekreačného areálu Fľúder, kto‑
rá detailizuje možnosti obnovy vodných plôch na mieste bývalého prí‑
rodného kúpaliska. Dnes vieme, koľko by nás nový rekreačný areál stál 
a môžeme hľadať na jeho vybudovanie externé zdroje. Ďalšie možnosti 
vidím v areáloch základných škôl a mestských budovách, v ktorých by 

sme mohli využívať dažďovú vodu 
pre potreby mesta, polievanie zele‑
ných plôch a komunikácií. Zásadným 
riešením pre všetkých obyvateľov 
je ale dostupnosť k pitnej vode, do‑
budovanie vodovodu do všetkých 
častí mesta, v  marginalizovaných 
komunitách vyriešiť efektívny spô‑
sob platby za túto službu a  vybaviť 
MEPOS dostatkom techniky pre prí‑
pad výpadku pitnej vody v niektorej 
časti Spišskej Novej Vsi. Na spotrebu pitnej i úžitkovej vody sa musíme 
pozerať ako dobrý gazda. Tak ako šetríme vodu a energie doma, tak sa 
musíme správať pri správe verejných budov alebo školských zariadení.

Vydal som príkaz prísnejšie šetriť energiami na mestskom úrade 
a  vo  všetkých organizáciách, ktoré mesto spravuje. Hľadať možnosti 
úspory je náročná cesta, ale prináša dlhodobé pozitívne výsledky. Že‑
lám všetkým obyvateľom mesta, aby mali, nielen počas leta, ale po celý 
rok dostatok vody a budem sa snažiť o udržanie čo najprijateľnejších 
cien energií. Tak, ako všetky doterajšie výzvy, aj tieto zvládneme, keď 
spojíme sily pre prospech mesta Spišská Nová Ves, pre nás všetkých.

 z Pavol Bečarik, primátor Spišskej Novej Vsi

Schválené boli zmeny a doplnky 
územného plánu mesta
Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného 
plánovania a stavebného poriadku, ako orgán 
územného plánovania, začalo proces obsta‑
rávania návrhu Zmien a  doplnkov č.  6/2021 
Územného plánu mesta Spišská Nová Ves (ďa‑
lej len „ZaD 6/2021“) vo februári 2020 a v súla‑
de s uznesením mestského zastupiteľstva 
č. 714/2022 z 23. 6. 2022 ho schválilo.

Potreba jeho spracovania vyplynula z požiada‑
viek mesta a verejnosti zmeniť a doplniť schvá‑
lenú koncepciu rozvoja mesta, predovšetkým 
rozšírenia plôch pre funkciu bývania a s tým 
súvisiacich dopravných riešení a  rozšírenia 
technickej infraštruktúry. Žiadosti prichádzali 
na oddelenie územného plánovania a staveb‑
ného poriadku od roku 2009, spolu sa zozbie‑
ralo vyše 160 návrhov na zmenu územného 
plánu. Predložené návrhy boli podkladom pre 
zadanie ZaD č. 6/2021.

Spracovateľom návrhu je spoločnosť ARKA  – 
architektonická kancelária,  s.  r.  o., Košice, 
a odborne spôsobilá osoba na obstarávanie je 
Ing. Ján Kunák.

Verejné prerokovanie tohto návrhu ZaD č. 6/2021 

bolo zvolané na 8. 12. 2021 na Mestskom úrade 
v  Spišskej Novej Vsi. V  súlade s  usmernením 
Ministerstva dopravy a  výstavby SR zo dňa 
2.  12.  2021 na dodržanie platných zákonných 
ustanovení a opatrení v čase pandemickej si‑
tuácie stanovených Uznesením vlády SR č. 695 
z 24. 11. 2021 bolo prijaté opatrenie, že verejné 
prerokovanie návrhu s verejnosťou aj dotknu‑
tými orgánmi sa uskutočnilo v rovnakom čase 
on line formou. Oprávnené pripomienky k rie‑
šeniu boli v zmysle vyhodnotenia pripomienok 
v  čistopise územnoplánovacej dokumentácie 
zohľadnené.

Financovanie ZaD prebieha za spoluúčasti 
žiadateľov, ktorí boli súčinní. Spolu prispeli 
sumou vyše 40 000 €. Za príspevky žiada‑
teľov v mene mesta Spišská Nová Ves ďa‑
kujeme.

Jednotlivé podklady k  ZaD 6/2021 sú verej‑
nosti k  dispozícii na webovej stránke mesta 
www.spisskanovaves.eu ‑ Hľadám info ‑ 
Strategické rozvojové dokumenty ‑ Územ‑
ný plán.

 z Katarína Leskovjanská 
ved. referátu uzemného plánovania, MsÚ

BUĎTE VČAS 
INFORMOVANÍ

Vďaka mobilnej aplikácii mesta 
Sp. Nová Ves sa môžete včas 

dozvedieť informácie týkajúce sa 
napr. zmien MHD, odstávok vody 
či výpadkov distribúcie elektriny. 

V aplikácii nájdete aj:
z Tlačové správy z Aktuality 

z Monitoring médií 
z Úradné oznamy z MHD 
z TIC z Informátor 

z Pohotovostné služby 
z Podujatia 

z Dôležité kontaky 
z Čo robiť v prípade mimoriadnej 

udalosti

AKO SI NAINŠTALUJETE 
APLIKÁCIU?

Telefón s Androidom: 
Kliknete na ikonu „Obchod“ 

v telefóne, zadáte Spišská Nová Ves 
a potvrdíte.

iPhone, iPad: Kliknete na ikonu 
„App Store“ v telefóne, zadáte 
Spišská Nová Ves a potvrdíte.

SPOJTE SA 
SO SVOJÍM 
MESTOM
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Novým riaditeľom Mestského kultúrneho centra bude od 1. 9. 2022 Martin Kapusta. Schválené bolo odkúpenie časti 
pozemku do vlastníctva mesta za účelom realizácie novej autobusovej zastávky na Gemerskej ul. vo Ferčekovciach.

Poslanci sa stretli 23. júna na 27. zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, aby spoločne pre‑
rokovali pomerne rozsiahly program.

Plnenie uznesení MsZ

Splnených bolo 107 uznesení a 6 bolo naopak 
zrušených. V prípade 10‑tich poslanci schválili 
predĺženie termínu.

2. zmena rozpočtu

Schválenou 2. zmenou sa rozpočet mesta zni‑
žuje na čiastku 44 784 713 €. Zmena sa týka 
aj použitia rezervného fondu v  sume 74‑
tis. € na kapitálové výdavky pre ZŠ Lipová 
ul. na realizáciu multifunkčného ihriska. 
Rozpočet bol upravený aj o  transfery zo 
štátneho rozpočtu, z EÚ, o dary a zbierky 
celkovo v sume 356‑tis. €.
Domov dôchodcov znižuje vlastné príjmy 
o  161 650 €, čo súvisí s  požiarom a  násled‑
ným výpadkom príjmov zariadenia. Školstvo 
vlastné príjmy zvyšuje o  65 200 € a  mesto 
o 11 071 € na úroveň skutočného, príp. predpo‑
kladaného príjmu založeného na doterajšom 
vývoji.
Kapitálové príjmy ostali bez zmeny a  príj‑
mové finančné operácie sa navýšili o  74‑
tis. €, pričom ide o zapojenie finančných pro‑
striedkov rezervného fondu.
V prípade bežných výdavkov dochádza tiež 
k zníženiu o 199 879 €, z toho najvyššia čiastka 
sa týka spomínaného domova dôchodcov. 
Mesto znižuje bežné výdavky o 73‑tis. €. Táto 
zmena súvisí s  presunom rozpočtu do kapi‑
tálových výdavkov. Školstvo zvyšuje bežné 
výdavky o  59 700 €, na prevádzku svojich 
zariadení. 4‑tis. € je určených na spolufinan‑
covanie projektu výmeny podláh v ZŠ na Li‑
povej ul.
Kapitálové výdavky sa zvýšili o  188 500 €. 
Najvyššia čiastka 100‑tis. € je určená pre od‑
padové hospodárstvo na výstavbu stano‑
víšť na kontajnery. Zvýšenie rozpočtu v ob‑
lasti školstva o 83 500 € súvisí so spomínanou 
rea ‑lizáciou multifunkčného ihriska (74‑
tis. €) a odhlučnením školskej jedálne v ZŠ 
Ing. O. Kožucha.

Voľ by do orgánov samosprávy

Voľby do obecných (mestských) zastupiteľ‑
stiev, voľby starostov (primátorov), voľby do 
zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby 
predsedov samosprávnych krajov sa uskutoč‑
nia v sobotu 29. októbra 2022.
Mestské zastupiteľstvo v  tejto súvislos‑
ti schválilo dva volebné obvody, a  to JUH 
a SEVER, pričom deliacou čiarou je rieka Hor‑

nád. Zároveň určilo celkový počet poslancov 
mestského zastupiteľstva na celé funkčné 
obdobie, a to 19, z toho 10 poslancov vo vo‑
lebnom obvode JUH a 9 poslancov vo vo‑
lebnom obvode SEVER.
Vzhľadom na rozsah činností, ktoré primátor 
zabezpečuje, počet obyvateľov a rozlohu mes‑
ta Sp. Nová Ves mestské zastupiteľstvo určilo 
rozsah výkonu funkcie primátora mesta na 
plný úväzok, a to na celé funkčné obdobie vo 
volebnom období rokov 2022 – 2026.

Nový riaditeľ MKC

Riaditeľka Mestského kultúrneho centra 
Magdaléna Kráľová požiadala o  ukončenie 
pracovného pomeru ku 31.  8.  2022 z  dôvodu 
odchodu do starobného dôchodku.
Na základe uvedeného mesto vyhlásilo výbe‑
rové konanie na obsadenie tejto funkcie, do 
ktorého sa prihlásilo 5 uchádzačov. Výberová 
komisia navrhla primátorovi predložiť mest‑
skému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie 
Martina Kapustu, ktorý sa umiestnil vo výbe‑
rovom konaní na prvom mieste. Na základe 
uvedených skutočností poslanci jednohlas‑
ne schválili jeho menovanie s  účinnosťou od 
1. 9. 2022. Rozhovor s budúcim riaditeľom náj‑
dete na str. 11.

Zmena územného plánu mesta

Mestské zastupiteľstvo schválilo Zmeny 
a doplnky č. 6/2021 Územného plánu mes‑
ta Spišská Nová Ves. Bližšie informácie náj‑
dete v samostatnom článku na str. 3.

Urbanistická štúdia obytnej 
zóny Malé pole

Poslanci tiež vzali na vedomie informáciu 
o zámere spracovania Urbanistickej štúdie 
obytnej zóny Malé pole – časť sever, ktorá 
bude slúžiť ako územnoplánovací podklad pri 
spracovaní ďalších zmien a doplnkov Územné‑
ho plánu mesta Sp. Nová Ves.
V tejto súvislosti začalo mesto prípravné prá‑
ce, keďže žiadosti k  zmene územného plánu 
v  uvedenej lokalite boli vylúčené na základe 
stanoviska orgánu ochrany poľnohospodár‑
skej pôdy. Ten nesúhlasným stanoviskom na‑
vrhol lokalitu riešiť komplexne v nadväznosti 
na existujúce stavby a  racionálne využitie 
územia. Uvedené vyplýva aj zo záväznej čas‑
ti Územného plánu mesta Sp. Nová Ves, a to 
zabezpečiť funkčno ‑priestorové a  územno‑
‑technické využitie riešeného územia na zo‑
nálnej úrovni. Jedná sa o urbanistický okrsok 
4, územie od Tatranskej ul. po Jazdecký 
areál Mackovjak Sp. Nová Ves.

Urbanistická štúdia bude spracovaná pre 
viacero pozemkov, medzi ktoré patrí aj poze‑
mok v  majetku mesta, na základe rokovaní 
s  ich vlastníkmi. „Aktuálne prebieha výber 
spracovateľa a  obstarávateľa urbanistickej 
štúdie. Financovanie potrebných podkladov 
a štúdie je nutné za spoluúčasti nielen jednot-
livých vlastníkov pozemkov, ale aj žiadateľov. 
Prioritne bude urbanistická štúdia slúžiť ako 
podklad pre spracovanie ďalších zmien a do-
plnkov územného plánu mesta. Spracovaná 
bude na podklade odsúhlaseného a  schvá-
leného zadania mestským zastupiteľstvom. 
Verejnosť bude informovaná prostredníctvom 
internetovej stránky mesta a  zverejnením na 
úradnej tabuli. Výsledky a stanoviská k urba-
nistickej štúdii budú zapracované do návrhu 
zmien a  doplnkov územného plánu mesta,“ 
informovala počas rokovania vedúca refe‑
rátu územného plánovania MsÚ Katarína 
Leskovjanská.

Nové VZN

Mesto Sp. Nová Ves ako zriaďovateľ MŠ na 
Hviezdoslavovej ul. na základe uznesenia 
mestského zastupiteľstva požiadalo listom 
o jej vyradenie zo siete škôl a školských zaria‑
dení, ku ktorému dôjde k 31. 8. 2022 rozhod‑
nutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. Mestské zastupiteľstvo sa preto 
uznieslo na Všeobecne záväznom nariade‑
ní č. 3/2022 o zrušení MŠ Hviezdoslavova 
ul. a o zrušení Školskej jedálne ako jej sú‑
časti.

Vyradenie neupotrebiteľ ného 
majetku mesta

Poslanecký zbor ďalej schválil návrh na vy‑
radenie neupotrebiteľného majetku mes‑
ta v  správe ZŠ na Lipovej ul. (10 003,57 €) 
a  Správy školských zariadení (12 156,33 €). 
Zároveň bolo schválené aj vyradenie neupo‑
trebiteľného majetku mesta Sp. Nová Ves za 
rok 2022 nasledovne:

 z majetok v správe mesta v obstarávacej 
hodnote 96 699,22 €,

 z projektová dokumentácia v obstarávacej 
hodnote 459,79 €,

 z nevymožiteľné pohľadávky v hodnote 
25 560,93 €,

 z nevymožiteľné pohľadávky v správe 
Mestského kultúrneho centra v hodnote 
6 795,88 €.

Mestské zastupiteľstvo schválilo tiež vyra‑
denie neupotrebiteľného majetku Domova 
dôchodcov v Sp. Novej Vsi v celkovej obsta‑
rávacej hodnote 251 500,68 € z  dôvodu jeho 
zničenia požiarom.
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poriadok a Poriadok výstroja MsP

Mestská polícia k 1. 5. 2022 disponuje 27 mest‑
skými policajtmi a 9 zamestnancami orga‑
nizačne začlenenými k mestskej polícii, čo 
nezodpovedá potrebám pre plnenie zverených 
úloh. Je preto potrebné postupne navýšiť 
stav na 35 mestských policajtov v  pome‑
re 1 policajt na tisíc obyvateľov. Zvýšenie 
počtu policajtov v  priamom výkone služby 
by garantovalo ich pravidelnú prítomnosť vo 
všetkých mestských častiach, hlavne na síd‑
liskách a  v  okrajových, odľahlejších častiach 
mesta. V  tejto súvislosti mestské zastupiteľ‑
stvo schválilo organizačný poriadok mest‑
skej polície, ktorý reaguje na reálnu potrebu 
vytvorenia nových zmien, t. j. nevyhnutných 
a podstatných úprav, ktoré vyplývajú zo zme‑
ny legislatívneho prostredia, potreby efektív‑
neho plnenia zverených úloh a  prirodzeného 
reagovania na nové fenomény naviazané na 
vývoj mesta a celej spoločnosti. Realizácia na‑
vrhovaných organizačných zmien vznikne po‑
stupným navýšením súčasných počtov v rámci 
existujúcej štruktúry. „Zrušili sme napríklad 
priestupkový referát. Pri týchto rozhodnutiach 
sme zvažovali zaťaženosť. Po vykonaní analýzy 
by bol tento referát úplne zbytočný a  takisto 
miesto jeho vedúceho. Tieto ušetrené miesta 
sme dali priamo do výkonu služby, aby ľudia 
mestskú políciu viac videli,“ vysvetlil náčelník 
mestskej polície Ľubomír Chroust.
Zároveň bol schválený aj Výzbrojný poria‑
dok a Poriadok výstroja mestskej polície.

Správa o výsledkoch kontroly

Hlavný kontrolór mesta Peter Biskup predložil 
poslancom na vedomie Správu o výsledkoch 
kontroly hospodárenia obchodnej spoloč‑
nosti BIC Sp. Nová Ves, s. r. o., v ktorej má 
mesto vlastnícky podiel. Jej cieľom bolo pre‑
verenie hospodárenia za rok 2021 a  kontrola 
splnenia prijatých opatrení z poslednej vyko‑
nanej kontroly. Ukončená bola z 2 kontrolnými 
zisteniami. V návrhu správy z kontroly hlavný 
kontrolór navrhol kontrolovanému subjektu 
odporúčania na nápravu zistených nedostat‑
kov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Mestské zastupiteľstvo schválilo Návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na 2. polrok 2022. Vykonané budú 4 kon‑
troly, a to:

 z plnenia uznesení prijatých mestským 
zastupiteľstvom v roku 2021,

 z plnenia opatrení prijatých kontrolovanými 
subjektmi na odstránenie zistených nedo‑
statkov z následných kontrol vykonaných 
hlavným kontrolórom mesta Sp. Nová Ves 
v roku 2021,

 z efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti 
vynaložených finančných prostriedkov 

na rekonštrukciu vybraných komunikácií 
a spevnených plôch v meste v rokoch 
2020 – 2021,

 z poskytovania kapitálových transferov 
príspevkovej organizácii mesta v kontrolo‑
vanom období.

Plán zasadnutí MsZ

Poslanci sa počas 2. polroka 2022 stretnú na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva 22.  9., 
24. 11. a 13. 12. 2022.

Vysporiadanie vzťahov 
k nehnuteľ nostiam

Na rokovací stôl sa po predošlom schválení zá‑
merov opätovne dostali 2 žiadosti o odkúpe‑
nie pozemkov. V oboch prípadoch bol využitý 
inštitút osobitného zreteľa, nakoľko išlo o poze‑
mok tvoriaci jediný možný prístup k nehnuteľ‑
nostiam žiadateľov a zároveň tiež pozemok dl‑
horočne užívaný ako dvor pri stavbe žiadateľov.
Ďalej už poslanci prerokovávali 17 nových žia‑
dostí. Z nich 7 sa týkalo predaja alebo nájmu 
pozemkov z  dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. Medzi nimi bola, okrem iného, aj 
žiadosť spoločnosti PALAGRO,  spol.  s  r.  o., 
s majetkovou účasťou mesta o prenájom po‑
zemkov v celkovom rozsahu 961 565 m2, ktoré 
plánuje využívať pre vlastné poľnohospodár‑
ske aktivity, za celkovú cenu nájmu vo výške 
1 923,13 €/rok. V ďalšom prípade išlo o vzájom‑
né majetkovoprávne usporiadanie pozemkov 
formou zámeny medzi mestom a  spoločnos‑
ťou STAVCENTRUM SPIŠ, s. r. o. Mesto tak 
získa do svojho majetku pozemky, ktorými 
pre vlastníkov nehnuteľností Drobnochova‑
teľskej osady Ferčekovce zabezpečí prístup 
k autobusovej zastávke. Pozemok, ktorý zá‑
menou prejde do vlastníctva uvedenej spoloč‑
nosti, je pre svoj tvar a umiestnenie mestom 
nevyužiteľný. Prerokovaná bola aj žiadosť OO 
CR Slovenský raj & Spiš o výpožičku časti 
pozemkov na Grajnári, kde plánuje vybu‑
dovať dve ekotoalety v rámci projektu Eko‑
logické toalety v národnom parku.
V  prípade ďalších 4 žiadostí bol schválený 
priamy predaj pozemkov v  prospech žia‑
dateľov, nakoľko išlo o  pozemky zastavané 
ich stavbami. Poslanci zároveň schválili 4 žia‑
dosti o uzatvorenie zmluvy o zriadení vec‑
ného bremena, a to za účelom realizácie:

 z úpravy NN siete na uliciach Duklianska 
a Vajanského,

 z NN prípojky záhradky na sídl. gen. Svobo‑
du (Tarča),

 z Bytového domu REVIT 3 na Rybárskej ul.,
 z vodovodu, splaškovej a dažďovej kanali‑

zácie pre IBV 6 rodinných domov v Novo‑
veskej Hute.

Nadpolovičnou väčšinou prítomných poslan‑
cov bolo schválené odkúpenie časti po‑
zemku do vlastníctva mesta za účelom 
realizácie novej autobusovej zastávky na 
Gemerskej ul. vo Ferčekovciach.

Interpelácie

V  rámci interpelácií, okrem iného, poslanec 
Adnan Akram požiadal, aby mesto prostred‑
níctvom oddelenia správy majetku zistilo sku‑
točný stav klasifikácie domov na území 
mesta, či je správne zapísaný do listov vlast‑
níctva druh stavby. „Porovnaním jednotlivých 
druhov stavieb s reálnym stavom by sme zistili, 
či zo strany vlastníkov nechtiac alebo úmyselne 
nedošlo ku kráteniu daňovej povinnosti, keďže 
sadzby na bývanie a  podnikanie sa dosť líšia. 
Tým by sme zefektívnili výber daní v prospech 
mestského rozpočtu. Ako štartovací bod sa na-
vrhujem sústrediť na námestie a širšie centrum, 
keďže je tam koncentrácia komercie,“ uviedol 
počas rokovania A. Akram.
Pri príležitosti odchodu do starobného dô‑
chodku sa prítomným prihovoril riaditeľ do‑
mova dôchodcov Štefan Šiška. Poďakoval 
všetkým za doterajšiu spoluprácu a  zároveň 
informoval o  aktuálnom stave v  tomto za‑
riadení. V  priebehu troch mesiacoch sa do 
obývateľného stavu podarilo uviesť prvé tri 
poschodia, do ktorých sa znovu nasťahovali 
klienti tohto zariadenia. Vedenie mesta mu 
poďakovalo za jeho dvanásťročné úspešné 
pôsobenie vo funkcii. Poverená vedením bola 
doterajšia zástupkyňa Tatiana Mesarčíková. 
Bližšie informácie nájdete v  samostatnom 
článku na str. 6.
Ďalej pred poslancov predstúpila obyvateľka 
lokality Hájik Jaroslava Kotlárová so žia‑
dosťou o vypočutie a pomoc pri riešení prob‑
lémov od občanov z tejto časti mesta. Počas 
osláv MDD na Hájiku zorganizovalo OZ Spolu 
Slovensko diskusné fórum v  rámci projektu 
Toto je aj naše mesto na tému Problémy detí 
a mládeže. Z neho na základe skúseností a po‑
znatkov vyplynula výrazná potreba zmeny, 
ktorá sa týka hlavne nasledovných bodov:

 z zadefinovať územie Hájik tak, aby malo 
jasné hranice a aby bolo jasné, že patrí 
k mestu;

 z vybudovať pre Hájik a Podskalu komunit‑
né centrum aj s materskou školou;

 z vybudovať detské ihriská, dodať športové 
náradie a potreby pre zmysluplné trávenie 
voľného času;

 z využiť zatiaľ dobrovoľníkov, ktorí sa deťom 
budú venovať a zároveň zabezpečia 
ochranu materiálu.

Ako následne informoval primátor mesta P. Be‑
čarik, v tejto súvislosti má mesto vypracovanú 
štúdiu na vybudovanie materskej školy na 
Podskale. Zároveň je vytypované územie na 
zriadenie malého detského ihriska a  v  sú‑
časnosti prebieha aj verejné obstarávanie 
na niektoré jeho prvky. Ak sa podarí vytypo‑
vať územie, kde by mohol byť postavený byto‑
vý dom, bude sa tomu vedenie mesta venovať. 
Využiť chce pritom externé zdroje.

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hla‑
sovanie poslancov, zvukový záznam nájdete na 
www.spisskanovaves.eu  – Hľadám info  – 
Samospráva – MsZ.

 z Edita Gondová
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veľkých graffiti jamov, ktoré sa konajú kaž‑
doročne v spolupráci s mestom Sp. Nová 
Ves aj menšie graffiti akcie na vlastné ná‑
klady. Tentokrát zorganizovali 5. 6. Juniál 
Graffiti Villa Nova džemík. Vďaka povo‑
leniu od 3 majiteľov rodinných domov sta‑
ronová legálna plocha v exteriéri na plote 
bývalých kasární pri rieke Hornád skrášľu‑
je nová graffiti galéria pozdĺž cyklistické‑
ho chodníka. Na ploche cca 40 m nového 
betónového plota tvorili domáci writeri zo 
Spiša. Projektový manažér Martin Hlavatý 
zároveň týmto pozýva všetkých na toho‑
ročný veľký Graffiti Villa Nova džem pod 
záštitou mesta SNV, ktorý sa uskutoční 
v termíne 3. – 4. 9. 2022 na Tarči.

Celoslovenské podujatie firemného dob‑
rovoľníctva pod názvom Naše mesto ten‑
to rok prebiehalo 10.  6. prostredníctvom 
viacerých aktivít v rôznych mestách a ob‑
ciach. V Sp. Novej Vsi sa do akcie zapojilo 
OZ PRO MEMORY s  aktivitou skrášlenia 
areálu Židovského cintorína. Do aktivity 
sa prihlásili zamestnanci viacerých firiem, 
ktorí tu spoločnými silami vyčistili prí‑
stupovú cestu a  vyrovnali terén pre vy‑
sypanie kamienkami. Zároveň vo vnútri 
cintorína vyčistili náhrobky od machu, 
špiny a buriny. Organizátorom podujatia je 
Nadácia Pontis.

Pri príležitosti 100. výročia dychovej 
hudby Železničiar primátor mesta Pavol 
Bečarik privítal jej členov 10. 6. v obradnej 
sieni Radnice. Zaželal im veľa úspechov 
a  aby sa im darilo získavať medzi seba 
mladých ľudí, aby táto pekná tradícia v Sp. 
Novej Vsi nezanikla.

Na Spiši 14.  6. odštartoval pilotný projekt 
s názvom Misia 1000. Práve toľko dní od 
počatia dieťaťa pomáhajú ženám v domá‑
com, ale aj nemocničnom prostredí školené 
pôrodné asistentky. Babice sa starajú o no‑
vopečené mamičky v  marginalizovaných 
skupinách a svoje uplatnenie našli aj v spiš‑
skonovoveskej nemocnici. Jej riaditeľka 
Renáta Šuláková hodnotí projekt veľmi po‑
zitívne. Ako zdôraznila, primárne je to be‑
nefit pre samotné ženy, ale aj pre ich deti, 
s  ktorými hovoria po rómsky a  vytvárajú 
tak u nich pocit bezpečia a istoty. Iniciáto‑
rom aktivít je Asociácia pre kultúru, vzde‑
lávanie a  komunikáciu, ktorá na projekt 
získala grant vo výške 199 000 € z nórskych 
fondov, sumou 30 000 € prispel aj štát.

Správa školských zariadení, v  spolupráci 
so STEZ, Lesmi mesta SNV, firmou MEPOS 
a ZOO SNV pripravili 14. 6. pre predškolá‑
kov tretí ročník podujatia Spolu deťom. 
Deti z dvanástich materských škôl v meste 
sa stretli v tunajšom Sade mládeže a užili 
si predpoludnie plné hier, zábavy, interak‑
tívneho vzdelávania či športových aktivít.

Tri priority novej riaditeľ ky 
domova dôchodcov
Po dvanásťročnom pôsobení vo funkcii riadi‑
teľa tunajšieho domova dôchodcov (DD) končí 
Štefan Šiška a jeho miesto zaujala doterajšia 
zástupkyňa a  vedúca ekonomického úseku 
Tatiana Mesarčíková. „Do domova dôchod-
cov som nastúpila v roku 2008 do funkcie ve-
dúcej ekonomického úseku. V  roku 2009 som 
sa stala aj manažérom kvality a  organizácia 
tak v roku 2010 získala Certifikát manažérstva 
kvality podľa normy ISO 9001. Od roku 2021 som 
zastávala funkciu zástupcu riaditeľa, a  teda 
do mojej pracovnej náplne pribudla aj starost-
livosť o technický stav budovy,“ hovorí T. Me‑
sarčíková. Svoje nasledujúce plány s rozvojom 
domova, ktorý bol zasiahnutý nedávnym 
požiarom, rozdelila do troch oblastí: „Prvou je 
doriešiť technický stav budovy tak, aby sme sa 
dostali na úroveň pred požiarom. Je potrebné 
ešte opraviť spoločenské priestory po zatečení, 
vymaľovať ich hygienickou maľovkou a opraviť 
slaboprúdové rozvody. Potom nás čaká v spo-
lupráci s  mestom Spišská Nová Ves prekrytie 
strechy a  následné vybudovanie štvrtého od-
delenia, ktoré malo predtým kapacitu 43 lô-
žok. Potom nastane čas na dokončenie opravy 
terasy, vybudovanie chodníkov a skaliek, ktoré 
mali byť počas tohto leta hotové. Samozrejme, 
budem spolupracovať aj pri budovaní nového 
zariadenia, kde sa ráta s kapacitou 40 miest.“

Druhou,  veľmi dô‑
ležitou oblasťou 
rozvoja DD, je prá‑
ca s  prijímateľmi 
sociálnej služby. 
„Spoločne so všet-
kými zamestnan-
cami organizácie sa 
budem snažiť o za-
bezpečenie spokoj-
nosti a  bezpečnosti 
prijímateľov sociál-
nych služieb. Tí pre-
šli od požiaru veľmi 
zložitým obdobím, 
kedy sa z  hodiny 
na hodinu ocitli 

niekde inde. Či už na našich troch dočasných 
pracoviskách alebo v iných zariadeniach, ktoré 
nám ponúkli pomoc. Preto sa po návrate späť 
snažíme obnovovať aktivity - literárne dopo-
ludnia, duchovné bohoslužby v našej kaplnke, 
blahoželanie jubilantom, športové a  iné akti-
vity,“ približuje situáciu T. Mesarčíková.

Treťou oblasťou je starostlivosť o  zamest‑
nancov a  vytváranie priaznivých pracov‑
ných a sociálnych podmienok. Vedenie chce 
umožniť zamestnancom vzdelávať sa, aby 
mohli najnovšie trendy v sociálnych službách 
aplikovať v praxi. Veľkou výzvou po požiari 
bude koncom roka recertifikačný audit podľa 
normy ISO  9001. Spoločne so všetkými za‑
mestnancami urobí vedenie domova všetko 
pre to, aby ho obhájili.

„Chcem sa poďakovať vedeniu mesta, všet-
kým spolupracujúcim firmám a jednotlivcom, 
všetkým zamestnancom, ktorí nám pomáhali 
v čase požiaru a aj potom po požiari. Veľmi si 
vážime ich podporu a verím, že sa nám podarí 
spoločne zlepšovať život a  činnosť v  našom 
domove dôchodcov pre čo najväčšiu spokoj-
nosť našich klientov i zamestnancov,“ dodala 
T. Mesarčíková.

 z Tomáš Repčiak

Dekontaminačný prístroj zlepší 
ochranu životného prostredia
Firma Embraco podporila prostredníctvom 
Nadačného fondu Embraco nákup dekon‑
taminačného prístroja pre tunajší domov 
dôchodcov v  celkovej výške 13 358 €. Zís‑
kaný prístroj bude slúžiť na dekontaminá‑
ciu odpadu (predovšetkým použitých inkon‑
tinenčných pomôcok) a  zároveň na redukciu 
jeho objemu. „V našom zariadení sa nachádza 
z  celkového počtu viac ako polovica klientov 

čiastočne imobilných a imobilných, ktorí použí-
vajú inkontinenčné pomôcky. Používaním tohto 
prístroja prispejeme k ochrane životného pros-
tredia, redukciou odpadu dôjde zároveň k zníže-
niu poplatkov za vývoz a likvidáciu odpadu, čo je 
v súčasnej dobe po požiari zariadenia vzhľadom 
na finančnú situáciu dôležité,“ uviedla riaditeľ‑
ka domova Tatiana Mesarčíková.

 z Tomáš Repčiak
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Od 14. 6. do 15. 7. prebiehala v priestoroch 
Spišského kultúrneho centra a knižnice na 
Zimnej ul. výstava Amfo 2022. Prezento‑
vaných na nej bolo 103 najlepších fotogra‑
fií od 31 autorov, ktorým sa podarilo uspieť 
v  krajskom kole 50. ročníka celoštátnej 
postupovej súťaže amatérskej fotografic‑
kej tvorby. Zároveň sa 14. 6. konal seminár 
s  profesionálnym fotografom Dušanom 
Holovejom. Večer vyvrcholil vernisážou 
a  o  hudobný zážitok sa postarala semi‑
finalistka Superstar Katarína Pustaiová. 
Projekt z verejných zdrojov finančne pod‑
poril Fond na podporu umenia.

Ferrata Kyseľ je od 15. 6. opäť prístup‑
ná verejnosti. Táto roklina ako jediná 
v Slovenskom raji má totiž zimnú uzáveru. 
Dôležitou pomôckou pri zdolávaní Kyseľa 
je ferratový set, prilba a  rukavice. Jeho 
terén je zvlášť pre vrtuľníkovú záchranu 
veľmi ťažký. Do exponovaného terénu sa 
preto vybrali profesionálni i  dobrovoľní 
záchranári, aby prešli potrebnou prípra‑
vou. Vyskúšali si transport fingovaného 
zraneného z  Kaplnkového vodopádu za 
pomoci lanoviek. Z  rokliny následne pa‑
cienta vyťahovali pomocou motorového 
navijaku na Kláštorisko.

Návštevníci Kina Mier si 15.  6. užili večer 
plný zábavy na Talkshow Petra Marcina 
s názvom Neskoro večer.

Spišské kultúrne centrum a knižnica v spo‑
lupráci s MC Dietka otvorilo 16. 6. v parku 
v  centre mesta už 3. ročník úspešného 
projektu pod názvom Rande s leporelom.

Z  iniciatívy Ľuboša Šucu zavítal 17.  6. na 
spišskonovoveskú radnicu štátny tajom‑
ník Ministerstva dopravy SR Jaroslav 
Kmeť, aby primátorovi mesta Pavlovi Be‑
čarikovi oznámil dobrú správu – minister‑
stvo zrealizuje štúdiu realizovateľnosti 
diaľničného privádzača za Harichov‑
cami, ktorá je predpokladom zaradenia 
do zoznamu projektov, ktoré bude vláda 
realizovať. Privádzač o  dĺžke 1,3 kilomet‑
ra bude prvým predpokladom ďalšieho 
posunu v možnostiach obchvatu za Hari‑
chovcami, ktorý by sa mal realizovať s po‑
mocou KSK a  obce. Predpoklad začiatku 
verejného obstarávania stavby privádzača 
je v roku 2024.

V Novoveskej Hute pod hlavičkou Sloven‑
skej asociácie zlatokopov 17.  – 19.  6. pre‑
biehala súťaž v ryžovaní zlata pod názvom 
Spišská Karbidka.

Letné kúpalisko otvorilo 18.  6. svoje 
brány pre verejnosť. Počas horúcich let‑
ných dní spríjemňujú návštevníkom pobyt 
rôzne aktivity, či už sú to animátorky pre 
deti, precvičovateľky vodného aerobiku 
alebo akcie mestských mládežníckych or‑

Preventívna činnosť mestskej 
polície
Policajti Mestskej polície Sp. Nová Ves vy‑
konávajú pri plnení svojich úloh aj služobnú 
činnosť na úseku užívania a  prechovávania 
psychotropných a  omamných látok. Výkon 
hliadkových služieb je situovaný do riziko‑
vých lokalít a  služobná činnosť je vykoná‑
vaná aj v  spolupráci s  policajtmi Policajné‑
ho zboru SR. V tejto súvislosti je za účelom 
predchádzania a eliminovania vývoja drogo‑
vej problematiky dôležitý výkon preventív‑
nych aktivít.

V priebehu dvoch mesiacov od môjho meno‑
vania do funkcie náčelníka Mestskej polície 
Sp. Nová Ves vykonali dvaja policajti pred‑
nášky na tému drogy a iné návykové lát‑
ky. Spolu bolo vykonaných 25 prednášok, 
z  toho 6 zameraných na drogy. Cieľovou 
skupinou bola prevažne mládež a prednášky 
boli vykonané prevažne v školských zariade‑
niach v rámci mesta Sp. Nová Ves. Ich samot‑
ný výkon bol  počas pracovnej doby, takže 
na ich vykonanie neboli vynaložené žiadne 
finančné prostriedky navyše. Súčasťou pred‑
nášok je aj diskusia, názorné ukážky a  sú 
vykonané v spolupráci s Policajným zborom 
SR. Užívanie drog je nežiaducim javom nielen 
v rámci nášho okresu a je dôležitá spolupráca 
obyvateľstva a polície.

Policajti Mestskej polície Sp. Nová Ves sa 
spolupodieľajú na odhaľovaní drogovej scé‑
ny aj počas priameho výkonu hliadkovej 
služby. Posledný prípad spoločnej realizácie 
podozrenia z požívania a prechovávania ná‑
vykových látok policajtmi mestskej polície 
a  Obvodného oddelenia Policajného zbo‑
ru  bol realizovaný 7.  7.  2022 pred Zimným 

štadiónom v Sp. Novej Vsi. Zistené podozre‑
nie zo spáchania drogovej trestnej činnosti 
následne realizuje vecne a miestne príslušná 
súčasť Policajného zboru SR. Zaistený mate‑
riál z motorového vozidla bol zaslaný na ex‑
pertízne skúmanie. Následne po zaslaní zna‑
leckého posudku bude vo veci rozhodnuté.

Preventívna činnosť je vykonávaná aj osade‑
ním technických prostriedkov do rizikových 
lokalít v  rámci mesta. Prítomnosť kamero‑
vých systémov je požiadavkou pri vypra‑
covaní projektov v  rámci výstavby nášho 
mesta.

Po pracovnom stretnutí s vedúcim odd. vnú‑
tornej správy a vedúcim odd. komunálneho 
servisu mestského úradu v priestoroch mest‑
skej polície budú aj za účelom predchádzania 
drogovej problematiky osadené kamery 
v  lokalite detského ihriska na Topoľovej 
ul., kde obyvatelia v minulosti našli ihly a in‑
jekčné striekačky. Kamera bude súčasťou 
aj detského ihriska na Triede 1. mája, 
ktoré je vo výstavbe. Požiadavky na osade‑
nie kamerových systémov značne prevyšujú 
reál ne ekonomické možnosti a problematic‑
ká je aj materiálno ‑technická vybavenosť 
v požadovaných lokalitách.

Cieľovou skupinou preventívnych aktivít 
a výkonu hliadkových služieb mestskej polí‑
cie je prevažne mládež. Touto cestou chcem 
požiadať aj rodičov, aby venovali pozor‑
nosť voľnočasovým aktivitám svojich 
detí počas letných prázdnin.

 z Ľubomír Chroust 
náčelník MsP v SNV

B Y T O V É   D R U Ž S T V O                                                                 
S P I Š S K Á  N O V Á  V E S 

Kamenárska 5,   052 01 Spišská Nová Ves 
 

 

 

PRENÁJOM 

KANCELÁRSKYCH 
PRIESTOROV 

v budove  
Bytového družstva SNV 

- rozloha priestoru 25,12 m2 
- priestor sa nachádza na 3. poschodí 
- možnosť parkovania v areáli  
- pre bližšie informácie, cenové 

podmienky kontaktujte Ing.Maršaleka 
tel. 0917576550, Mgr.Dunčkovú 
tel.0915992484 

- voľné ihneď 

B Y T O V É   D R U Ž S T V O                                                                 
S P I Š S K Á  N O V Á  V E S 

Kamenárska 5,   052 01 Spišská Nová Ves 
 

 

 

 

 

 

 

POHOTOVOSTNÁ 
A HAVARIJNÁ SLUŽBA  

V prípade vážnej poruchy volajte 

v čase  od 15.00 – 7.00 hod. 

VODO ÚK   0915 937 389 
VÝŤAHY    0915 938 118 
ELEKTRO  0915 938 909 

 

053/41 66 504  od 7.00 do 15.00 hod. 
053/41 66 501 od 15.00  do 22.00 hod. 

POZOR ZMENA 
OD 01. 09. 2022 
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Vyhliadková veža
Iste je vám všetkým známe ‑

vyhliadkovú vežu máme
a kto má odvahy trochu
nájde ju na Šulerlochu.

Žiari bielou a červenou
a čnie nad horou zelenou.

Vzal som manželku aj vnuka
nech si ju obzrieme zdnuka.

Veľa schodov – a sme hore,
verte, netreba nám more.

Tatry, mesto, Slovenský raj,
tie výhľady sú vskutku ‑ naj...!

Nová dominanta mesta
je veru z iného cesta,

nech nám priláka turistov
tá vyhliadková veža snov.

O. Kozák
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KY ganizácií. V dôsledku rastúcich cien energií 
a ďalších okolností sa však cena vstupného 
tento rok zvýšila o 1 €. Dospelí tak zaplatia 
5 €, vstupné pre deti od 3 do 15 rokov je 
4 € a pre osoby nad 62 rokov a držiteľov 
preukazu ZŤP‑S 3 €. Využiť je však možné 
aj rodinné vstupné. Pre rodinu s 1 dieťaťom 
je cena 13 € a pre rodinu s 2 deťmi 16 €.

Milovníci rockovej hudby si v sobotu 18. 6. 
v  Madaras parku prišli na svoje na tra‑
dičnom hudobnom festivale pod názvom 
Spiš Rock Fest 2022. V  rámci neho sa 
publiku predstavilo množstvo kapiel.

Športový klub Rohals pripravil 18. 6. Prvý 
ročník súťaže vo varení Rohalská va‑
reška. V rámci neho svoje kulinárske ume‑
nie predviedli družstvá zložené z 3 gene‑
rácií rodín. Nechýbali rôzne súťaže pre deti 
aj dospelých, tetovačky, penová show, 
tombola a večer aj tradičné Jánske ohne.

Rezort vnútra otvoril 20. 6. nové Klient‑
ske centrum Okresného úradu v  Sp. 
Novej Vsi na Markušovskej ceste (bývalý 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra).

Vystúpenie plné hudby, tanca a umelecké‑
ho slova s názvom Kráľovstvo harmónie 
prilákalo 20. júna do Kina Mier množstvo 
ľudí. Tí mali možnosť prostredníctvom 
hudby a tanca prežiť deň Lesany, plný poci‑
tov a emócií. Predstavenie pripravili žiačky 
spolu s učiteľkami zo Záujmového útvaru 
Crea, ZŠ Hutnícka. Jeho súčasťou bola aj 
výstava fotografií a maľby na plátno.

Park v  centre mesta sa v  júni zmenil na 
veľké športovisko. Gymnastky z  klubu 
RTVŠ Mix predvádzali pred verejnosťou 
ako vyzerá ich tréning a zároveň propago‑
vali krásu tohto športu.

Spišské osvetové centrum a  knižnica po 
2 rokoch prestávky 25.  – 26.  6. zorgani‑
zovalo v poradí už 48. ročník Spišských 
folklórnych slávností v nezameniteľnom 
prostredí Spišského salaša v  Spišskom 
Podhradí.

Spišským hradom sa 26.  6. niesli neza‑
budnuteľné skladby legendárnej švédskej 
hudobnej kapely na podujatí pod názvom 
ABBA Symphonic show.

Po 2 rokoch pandémie odštartovala 26. 6. 
tradičná Mariánska púť, ktorá vyvrcholi‑
la počas víkendu 2. a 3. 7.

Embraco Slovakia v dôsledku vojnového 
konfliktu a globálneho ekonomického vý‑
voja pristúpilo 29. 6. k ďalšej odstávke 
výroby. Firma pritom na pár dní obme‑
dzila výrobu aj začiatkom mesiaca, ako 
dôvod uviedla problémy s  plynulosťou 
logistických tokov z Ázie do Európy.

Prvá rozhľadňa nad mestom 
ponúka výhľad na Tatry aj Spiš
Spišská Nová Ves 28. júna sprístupnila verej‑
nosti prvú mestskú rozhľadňu na Schulerlo‑
chu. Konštrukciu rozhľadne získalo mesto da‑
rom od Slovenskej elektrizačnej prenosovej 
sústavy, a. s.
Celkové náklady na rozhľadňu dosiahli výš‑
ku 190‑tisíc €, na jej realizáciu prispela spo‑
ločnosť Nidec Embraco v  Spišskej Novej Vsi 
sumou takmer 53‑tisíc €. „Sme veľmi radi, že 
ju majú pred prázdninovým obdobím k  dis-
pozícii nielen obyvatelia mesta, ale stane sa 
ďalšou atrakciou pre návštevníkov metropoly 
stredného Spiša,“ hovorí P. Bečarik.
K rozhľadni sa dostanete po zelenej znače‑
nej trase buď z Novoveskej Huty (zaparko‑
vať môžete pri pohostinstve Poľovník) alebo 
od Tarče (domova dôchodcov). 
Obe trasy majú približne 4,5 km 
(cca 1 hod. chôdze). Prejsť sa mô‑
žete aj zo Sadovej ulice (BMZ) 
‑ po červeno značenej trase 

(trasa prechádza okolo Kaplnky Panny Má‑
rie Karmelskej). Prosíme návštevníkov, aby 
autá parkovali na konci Sadovej ulice a ďalej 
pokračovali peši. Cesta vedúca smerom ku 
kaplnke a strelnici je úzka a prašná a dochá‑
dza k stretu s cyklistami a pešími turistami. 
V  súčasnosti prebieha v  lokalite Schu‑
lerloch príprava značenia ďalších turis‑
tických a cyklistických trás. „Okolie nášho 
mesta ponúka veľa turistických zážitkov, ne-
hovoriac o tom, že sme bránou do Slovenské-
ho raja. Rozhľadňa bude lákadlom pre tých, 
čo chcú uvidieť naše mesto zvrchu a zároveň 
sa môžu pokochať výhľadom na Vysoké Tatry 
a stredný Spiš,“ dodal Pavol Bečarik.

 z Tomáš Repčiak
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Oprava ciest
Lesy mesta SNV opravili viacero menších 
úsekov cesty pod Tepličkou v celkovej dĺžke 
350 metrov (25 681,92 € bez DPH) a 600‑met‑
rový úsek cesty Lanovka / Novoveská 
Huta – Rybníky (25 723,14 € bez DPH). V rám‑
ci reklamácie Štátne lesy opravili 300‑metrový 
úsek v šírke 3 m asfaltovým betónom v hrúb‑
ke v  priemere 50 mm. Nakoľko Lesy mesta 
usúdili, že hrúbka 50 mm asfaltu v priemere 
a  šírka 3 m je dosť málo a  mohlo by sa to 
rýchlo zničiť, rozhodli sa cestu rozšíriť na 3,5 m 
a zvýšiť hrúbku ešte o 35 mm. Z dôvodu veľkej 
prašnosti v  blízkosti obyvateľov sa rozhodli 
aj tento úsek predĺžiť ešte o 300 m v hrúbke 
v priemere 80 mm a vyzametať zvyšok betó‑

novej cesty. Na komplexnú opravu cesty pod 
Tepličkou (k chatovej osade) chcú Lesy mesta 
SNV získať financie z pripravovaného grantu 
európskych fondov.  z Tomáš Repčiak
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trémne vysokými teplotami. Na zmier‑
nenie horúčav preto mesto zaviedlo 
niekoľko opatrení. Cesty sú pravidelne 
kropené vodou. Na námestí je k  dispo‑
zícii 6 pitných fontánok a  verejnosť sa 
môže  osviežiť aj pod bránou s  vodnou 
hmlou. Zároveň po vzore susedného Po‑
pradu zriadilo mesto pri Levočskej bráne 
vodný bar.

Múzeum Spiša 30.  6. sprístupnilo 1. časť 
novej expozície s názvom Príroda Spiša. 
Jej súčasťou sú aj interaktívne 3D prvky.

Na mape záchrany sú už aj mestskí 
policajti zo Sp. Novej Vsi. Hoci automa‑
tickým externým defibrilátorom dispo‑
nujú už pár rokov, doteraz o nich operač‑
né stredisko záchrannej služby nevedelo. 
Zmena nastala po inventarizácii týchto 
prístrojov v  rámci východného Sloven‑
ska. Zaradením na mapu AED‑čiek ich 
tak môže operačné stredisko kedykoľvek 
požiadať o pomoc, keď nebude v rýchlom 
dosahu záchranárska posádka. Takýto 
model sa osvedčil napríklad aj v Čechách, 
kde sú AED‑čkami vybavené aj hliadky 
štátnej polície.

Od 1. 7. bola vymenovaná za riaditeľku 
Spišského kultúrneho centra a  knižnice 
Mgr. Monika Tkáčová. V kultúrnej orga‑
nizácii pracuje už od roku 2013 a aktívne 
sa venuje príprave a realizácii festivalov, 
súťažných prehliadok a  vzdelávacích 
aktivít. Poverená riadením organizácie 
s  krátkou prestávkou bola už od 1. 10. 
2019. Úspešne sa jej podarilo rozbehnúť 
fungovanie a smerovanie novovzniknutej 
organizácie Spišského kultúrneho centra 
a knižnice. 

V piatok 1. 7. 2022 sa v kaviarni Mlynček 
konala diskusia na tému život človeka 
v  rámci celosvetového projektu pod ná‑
zvom Tvorivá spoločnosť. Cieľom dob‑
rovoľníckeho projektu je mierovou ces‑
tou zmeniť formát spoločnosti na taký, 
kde je ľudský život najvyššou hodnotou.

V obradnej sieni radnice sa 2. 7. niesli tóny 
ranobarokovej hudby v podaní súboru Le 
nuove musiche na koncerte pod názvom 
Sonetti e lamenti. Organizátorom kon‑
certu bolo OZ Človek a umenie.

Začiatkom júla 4.  7. odštartovali denné 
tábory organizované Centrom voľné‑
ho času. V prvom týždni bol zameraný na 
športovo‑turistické aktivity.

Skupina turistov s deťmi uviazla 5.  7. 
podvečer v  Slovenskom raji, pomáhať 
im museli horskí záchranári. Počas ná‑
vratu z túry vo Veľkom Sokole na vrchu 
Suchej Belej ich zastihla búrka, čo im 
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Pomaly sa končí ďalšie volebné obdobie samo‑
správy na úrovni komunálnej i vyšších územných 
celkov. Aké bolo z pohľadu skúseného politika?
Veľmi špecifické a náročné. Jeho podstatnú časť sme 
prežili v mimoriadnom režime, ktorý pred samosprá‑
vu postavil ďalšie úlohy, ktoré sme v  minulosti ne‑
museli riešiť. Som rád, že sme v našom meste i kraji 
zvládli všetky povinnosti – tradičné, nové i tie, ktoré 
na nás na poslednú chvíľu preniesla vláda.

Počas vášho pôsobenia vo funkcii primátora za‑
znamenalo mesto nebývalý rozvoj. Investície do 
mestského majetku, získané prevažne z externých zdrojov, zvýšili jeho hodnotu 
dvojnásobne, čo sa asi nikomu nepodarí zopakovať… Rozkvet zažilo školstvo, 
kultúra, šport a ďalšie oblasti verejného života, stúpala zamestnanosť, podstat‑
ne sa zvýšili nákupné možnosti v meste.
Nejde o prekonávanie rekordov, ide o schopnosť využiť možnosti, ktoré sú v danej chvíli 
k dispozícii. Tri volebné obdobia, súčinnosť vlády a tvorivý potenciál spolupracovníkov 
tvorili základ pre tieto úspechy. Ešte aj teraz sa dokončujú niektoré zámery, ktoré začali 
v spolupráci s predchádzajúcou vládou. Niektoré naše projekty sa snažili „odkopírovať“ 
aj iné samosprávy, napríklad rozsiahlu rekonštrukciu ciest za mimoriadne výhodných 
podmienok. Dnes by to stálo podstatne viac, ak by sa takýto projekt vôbec dal rea‑
lizovať. Ale aj v  posledných rokoch vďaka iniciatíve súčasného pána primátora Pavla 
Bečarika sa v trende investovania do majetku mesta úspešne pokračuje a verím, že aj 
v budúcnosti pokračovať bude.

Niekoľko volebných období ste aj poslancom Košického samosprávneho kraja. 
Ako hodnotíte spoluprácu s jeho terajším vedením?
U pána predsedu Rastislava Trnku sme vždy našli porozumenie pre potreby nášho okre‑
su. Najmarkantnejšie to v Spišskej Novej Vsi môžeme vidieť pri ukončenej rekonštrukcii 
ciest v centre mesta, ale aj vstupe KSK do rekonštrukcie Reduty či investovaní do špor‑
tovej infraštruktúry v meste.

Pozn.: rozhovor nebol realizovaný redakciou Ička.

Nové ihrisko na Mieri
Na Triede 1. mája v blízkosti Ul. P. Jilemnic‑
kého pribudlo v mesiaci júl nové detské ihris‑
ko. „Pri výbere lokality sme brali do úvahy od-
porúčanie Mestského výboru číslo 4 - Mier, ktorý 
zasadal 23. mája. Na novom detskom ihrisku 
bolo spolu umiestnených 9 prvkov, dominantou 
je 5 metrov vysoká lanová pyramída, pribudli 
aj ďalšie prvky, ktoré sú v našom meste novin-
kami  – trampolína 
na skákanie, lanový 
kolotoč a  mostíková 
preliezková zostava. 
Samozrejmosťou sú 
prevažovacie hojdač-
ky, pružinová hojdač-
ka a  lanová trojhoj-
dačka pre menšie aj 
väčšie deti,“ priblížil 
vedúci oddelenia ko‑
munálneho servisu 
MsÚ Peter Hamrák.
Na ihrisku bude 
v  blízkej dobe osa‑
dená aj bezpeč‑
nostná kamera na‑

pojená na mestskú políciu. Celkové náklady 
na výstavbu tohto ihriska dosiahli sumu 
35 000 €.
Oficiálne otvorenie tohto ihriska prebehne 
3. augusta o 16.00 hod. Súčasťou otvorenia 
bude minidisko rozprávkových maskotov 
‑ dvojičiek Tárajka a Popletajky.

 z red.
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zaparkované auto. Záchranári ich našli 
pod prístreškom, turisti boli premočení 
a uzimení. Po zateplení ich terénnym au‑
tomobilom zviezli na parkovisko na Píle 
a odtiaľ už pokračovali samostatne.

Múzeum Spiša pripravilo počas prázdnin 
pre deti a mládež letné štvrtkové popo‑
ludnia s rôznymi aktivitami pod názvom 
Hravé remeslo či Hravá príroda.

V piatok 8. 7. boli v obradnej sále spišsko‑
novoveskej radnice ocenení dobrovoľní 
darcovia krvi. Celkovo 60 darcov z náš‑
ho mesta a  40 darcov z  troch okresov 
Spiša si prišlo po ocenenia a  Jánskeho 
plakety. V  spišskonovoveskej nemocnici 
Svet zdravia na hematologicko‑trans‑
fuziologickom oddelení rovnako ocenili 
6 dlhoročných elitných darcov krvi.

Od obnovenia skautingu v  Sp. Novej 
Vsi ubehlo už 30 rokov. Pri tejto príleži‑
tosti skauti zorganizovali stretnutie v tá‑
bore v Nižných Repašoch, na ktorom toto 
výročie oslávili.

Galéria umelcov Spiša oslávila 13.  7. 
svoje 35. výročie štvoricou výstav, kto‑
ré sa konajú pod záštitou predsedu KSK 
Rastislava Trnku. Dokumentačná výstava 
Artis Monumentum, 1987 – 2022 je re‑
trospektívnym pohľadom na komplexnú 
činnosť galérie. Výstava Roba Kočana 
zas ponúka obrazové Príbehy v depozi‑
tároch, ktoré tvoria „trináste komnaty“ 
galérií. Medzinárodný projekt Human 
Animal  II / Vlk sýty, ovca celá, prasa 
vysmiate mapuje trojicu zvierat spätých 
nielen s lokálnou agrárnou tradíciou, ale 
aj s  pridruženými symbolickými, myto‑
logickými a  náboženskými významami 
v dielach 20‑tich autorov z 5‑tich krajín. 
Cyklus výstav Profily predstavuje autor‑
ku Editu Vološčukovú prostredníctvom 
výstavy Laboratórium.

Spišská Nová Ves sa po dvoch rokoch  
14. – 17. 7. opäť stala dejiskom Spišského 
trhu. Centrum mesta tak na 4 dni ožilo 
typickou jarmočnou atmosférou. Pri tejto 
príležitosti bol pre občanov mesta a náv‑
števníkov pripravený bohatý kultúrny 
program. Po celom námestí v  približne 
400 stánkoch ponúkali svoj tovar rôzni 
predajcovia. Typickú trhovú atmosféru 
už tradične dotváralo okolo 20 stánkov 
s  občerstvením s  rôznymi špecialitami. 
Malí aj veľkí i  priaznivci adrenalínu si 
tento rok mohli vyskúšať jazdu na cca 41 
kolotočov rôzneho druhu.

Spišské divadlo ocenilo 
herečky a hercov
V nedeľu 26. júna sa v Spišskom divadle ko‑
nal prvý ročník galavečera Zlatá labuť, kto‑
rý bol venovaný oslave 65. výročia vzniku 
prvého profesionálneho divadla v  Spišskej 
Novej Vsi a vyhodnoteniu uplynulej divadel‑
nej sezóny. Záštitu nad podujatím prevzal 
predseda Košického samosprávneho kraja 
Rastislav Trnka.

Odovzdaných bolo spolu osem ocenení. 
Umelecká rada Spišského divadla zastúpená 
predsedníčkou PhDr.  Hanou Kolbašskou 
Rodovou udelila cenu za najlepší ženský 
herecký výkon Márii Brozmanovej a cenu 
za najlepší mužský herecký výkon Pavlo‑
vi Gmucovi za postavu Šepkára v inscenácii 
Štúr. Najlepšou inscenáciou sa na základe 
hodnotenia Umeleckej rady Spišského di‑
vadla stala inscenácia Štúr v réžii Michala 
Babiaka. Ocenenia Zlatá labuť si odniesli ví‑
ťazi diváckej ankety, ktorá prebiehala počas 
celej uplynulej sezóny. Z rúk hereckej divy Idy 
Rapaičovej si cenu v kategórii Najobľúbenej‑
šia herečka prevzala Mária Brozmanová 

a  v  kategórii Najobľúbenejší herec Dávid 
Szöke. Najobľúbenejšou inscenáciou se‑
zóny sa stala komédia Zdrhni pred svojou 
ženou v  réžii Anny Šoltýsovej. Riaditeľ 
Spišského divadla zároveň odovzdal dve oce‑
nenia Igricov prsteň za celoživotné dielo 
a  prínos rozvoju Spišského divadla, a  to 
Mgr.  Emilovi Spišákovi, ArtD., bývalému 
riaditeľovi Spišského divadla, a  Albínovi 
Medúzovi, dlhoročnému členovi herecké‑
ho súboru Spišského divadla.

K  vytvoreniu jedinečnej atmosféry počas 
podujatia prispelo viacero umelkýň a umel‑
cov. S  baletným číslom z  Labutieho jazera 
sa predstavili študentky tanečného odboru 
Konzervatória Jozefa Adamoviča v  Koši‑
ciach. Prítomných svojou tvorbou potešila 
aj známa slovenská speváčka Mária Čírová. 
Divácke ceny odovzdala herecká diva Ida 
Rapaičová a podujatie moderovala Bibiana 
Ondrejková.

 z Mgr. Sofia Skokanová 
lektorka dramaturgie Spišského divadla

VERBUM BONUM, o. z.
Otvárame zrekonštruované priestory

KOVÁČSKEJ VYHNE A SÝPKY
z 2. polovice 19. storočia v centre obce Spišské Tomášovce

Pozývame verejnosť na prehliadku 
každý piatok od 12. 8. do 28. 10. 2022 v čase od 9.00 do 16.00 h.

V priestoroch vás čakajú zážitkové ukážky/kurzy spracovania ovčej vlny.
Adresa: Spišské Tomášovce, Slovenského raja 7

Viac informácií na: 0907 405 652, e ‑mail verbumbonum.oz@gmail.com

Foto: zľava Albín Medúz, Dávid Szöke, Mária Brozmanová a Pavol Gmuca
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kultúrnych podujatí
Vo výberovom konaní na riaditeľa Mestského 
kultúrneho centra sa stretli skúsení i  menej 
skúsení kandidáti, ktorí prezentovali svoje pro‑
jekty na rozvoj kultúry v našom meste. Najviac 
z  nich zaujal komisiu mladý Spišskonovoveš‑
ťan, ktorý nie je v umeleckej sfére neznámym 
menom. Martin Kapusta je absolventom EF 
UMB v Banskej Bystrici, tento tridsiatnik však 
dlhé roky pôsobí v  oblasti moderného tanca 
a  hip ‑hopu, je organizátorom a  manažérom 
tanečných skupín a podujatí. Jeho výber priví‑
tal s nádejou i primátor mesta Pavol Bečarik, 
ktorý nezabúda na to, ako sa rozvíjala domáca 
kultúra v predchádzajúcich rokoch: „Chcem po-
ďakovať doterajším riaditeľom Emilovi Labajovi 
a  Magdaléne Kráľovej, ktorí vykonali pre našu 
kultúru obrovský kus práce a postavili latku kul-
túry v Spišskej Novej Vsi veľmi vysoko. Zároveň 
chcem zaželať novému riaditeľovi veľa invencie, 
životného elánu a dobrý tím.“

Martina Kapustu sme sa opýtali na jeho dote‑
rajšie skúsenosti a vízie do budúcna:

Od septembra sa stanete novým riadi‑
teľom MKC, ale nie ste novou tvárou kul‑
túrnej scény v  našom meste. Mnohí vás 
poznajú ako človeka, ktorý sa roky venuje 
tancu a umeniu ako takému. Mohli by ste 
svoju doterajšiu činnosť predstaviť bližšie 
našim čitateľom?
Už viac ako 15 rokov pôsobím v oblasti kultúry. 
Som organizátorom, scenáristom a dramatur‑
gom viacerých kultúrno ‑spoločenských podu‑
jatí a tanečných súťaží. Od roku 2010 vediem 
jednu z najlepších tanečných škôl na Sloven‑
sku, ako občianske združenie zamerané na po‑
hyb, zdravý životný štýl, vzdelávanie a organi‑
zovanie. Ekonomické a manažérske vzdelanie 
som získal na UMB v Banskej Bystrici. Svojou 
prácou som sa vždy snažil a budem snažiť pri‑
spieť k pozitívnemu rozvoju spoločnosti v mo‑
jom milovanom meste.

Ako vnímate kultúrny život v SNV a čo by 
ste na ňom menili? Ako by ste chceli rozví‑
jať spoluprácu s  inými organizáciami a čo 
sú vaše priority pri rozvoji MKC?
Kultúrny život v  Spišskej Novej Vsi má hlbo‑

ké korene. Sme veľmi vyspelé kultúrne 
mesto s  bohatým priestorom na tak‑
zvané kultúrne vyžitie. Moje priority 
budú hlavne o  spájaní všetkých kul‑
túrnych, profesionálnych aj neprofe‑
sionálnych možností. To predstavuje 
organizácie, priestory i  ľudský poten‑
ciál. Chcem prinášať kultúru nielen me‑
dzi tých, ktorí sa s  kultúrou aktívne 
stretávali doteraz, ale aj medzi širokú 
verejnosť. Ďalšou mojou prioritou je 
efektívny marketing, či už z  hľadiska 
ekonomickej efektívnosti, alebo efek‑
tívnosti. Ide o účinok z hľadiska pocitov, 
nálad, možno aj hodnôt ľudí.

Stanete sa jedným z  najmladších 
riaditeľov mestských organizácií, čo 
je vnímané aj ako šanca nastupujú‑
cej generácie. Aké možnosti ponúka 
váš vek a chápanie mladých pri roz‑
voji činnosti a tvorby MKC?
Mladej generácii sa venujem dlhé roky 
a verím, že stále do nej aj patrím. Som, 
a naďalej budem, v kontakte s mladými. 
Som stále aktívny umelec, ktorý sa snaží 
neustále aktívne a  kreatívne premýšľať 
a byť prínosom pre kultúru. Chcel by som 
svojou činnosťou pomáhať a  prinášať 
kultúru medzi mladých a  aj pomocou 
MKC môžem pomôcť pri výchove novej 
umeleckej generácie. Táto ge‑
nerácia bude neskôr naďalej 
podporovať kultúru alebo 
vlastnou činnosťou pomôže 
prispieť ku kultúrnemu obo‑
hateniu širokej verejnosti. Ne‑
robí mi problém orientovať sa 
v nových trendoch, ale aj star‑
ších kultúrnych hodnotách. Vo 
voľnom čase ma baví sledo‑
vať novinky z  oblasti kultúry, 
aj preto by som chcel svoje 
organizačné a  marketingové 
skúsenosti preniesť do tohto 
sektoru ako súčasť tímu.

Ďakujeme za rozhovor.

Z projektu M. Kapustu
 z Nadviazať na kultúrne renomé mesta
 z Zmena spôsobu propagácie – sociálne 

siete, reklama, podpora predaja, PR, direct 
marketing

 z Zber dát ‑ prieskum spokojnosti a preferencií
 z Zvýšiť záujem o záujmovo ‑umeleckú činnosť
 z Kultúra otvorená všetkým bez ohľadu na 

ekonomický status
 z Multižánrovosť
 z Kultúrny kalendár ‑ so všetkými kul. inštitú‑

ciami v meste (nekonkurovať si)
 z Inkubátor mladých umelcov
 z Literárna tvorba
 z Spišské parky ‑ na vyváženie centrálnych, 

veľkých hromadných podujatí využiť ďalší ve‑
rejný priestor a decentralizovať von z centra

 z Amfiteáter Madaras
 z Ceny za kultúrny počin
 z Podpora medzigeneračnej spolupráce
 z Nájsť a používať kultúrnu značku mesta
 z Prepájať kultúru a cestovný ruch
 z Viaczdrojové financovanie
 z Spolupráca s mládežou
 z Budovanie MKC tímu ‑ podpora vzdelávania 

zamestnancov, postupné budovanie nového 
kolektívu – vzhľadom na vekovú štruktúru 
súčasných zamestnancov

 z Vzdelávanie a podpora všetkých vekových 
skupín

Váš Lekár ľuďom a Spišskí Rytieri vás pozývajú na

BENEFIČNÝ 
BASKETBALOVÝ ZÁPAS,

ktorý sa uskutoční 
v nedeľ u 28. 8. 2022 o 17.00 h v Športovej hale v SNV

Výťažok zo zápasu bude venovaný  
Domovu dôchodcov Spišská Nová Ves.

 z Tomáš Repčiak

Nové Klientske centrum 
Okresného úradu v Sp. Novej Vsi

na Markušovskej ceste (bývalý Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra)

poskytuje na jednom mieste pracoviská 
okresného úradu a jeho súčasťou je aj 

agenda polície, a to oddelenie dokladov 
a evidencia vozidiel.
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Poverený príslušník Okresného do‑
pravného inšpektorátu OR PZ v  SNV 
5.  6.  2022 začal trestné stíhanie vo veci 
prečinu Ohrozenie pod vplyvom návy‑
kovej látky. V uvedený deň v čase okolo 
00.18 hod. došlo k  dopravnej nehode za 
železničným priecestím na sídl. Západ I 
smerom od centra mesta. Vodička osob‑
ného motorového vozidla sa nevenovala 
plne jeho vedeniu, nesledovala situá‑
ciu v  cestnej premávke a  viedla vozidlo 
po požití alkoholu alebo inej návykovej 
látky. Zišla mimo vozovku, narazila do 
ihličnatého stromu patriaceho mestu 
Sp. Nová Ves, ktorý s vozidlom prerazila 
a  zlomila. Potom s vozidlom pokračova‑
la až k chodníku pre chodcov vedúcemu 
popri objekte ZŠ na Hutníckej ul., kde po 
náraze do okraja chodníka ostala s vozid‑
lom stáť. Po príchode hliadky polície bola 
o 00.29 hod. podrobená dychovej skúške 
na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu 
s pozitívnym výsledkom 1,10 mg/l, čo po 
prepočte predstavuje 2,33  ‰ alkoholu 
v  krvi. Pri opakovanej dychovej skúške 
v  čase o  00.48 hod. s  výsledkom mera‑
nia 1,13 mg/l alkoholu v  dychu (2,39  ‰ 
alkoholu v  krvi) a  pri ďalšej opakovanej 
dychovej skúške o  1.06 hod. s  výsled‑
kom merania 1,05 mg/l alkoholu v dychu 
(2,22 ‰ alkoholu v krvi). Dopravnou ne‑
hodou vznikla na vozidle odhadovaná 
hmotná škoda v sume 2 500 € a na ihlič‑
natom strome mestu Sp. Nová Ves dopo‑
siaľ presne nezistená škoda, k  zraneniu 
osôb nedošlo.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície 
OR PZ v SNV začal 8. 6. 2022 trestné stíha‑
nie vo veci prečinu nedovolené ozbrojova‑
nie a obchodovanie so zbraňami. Nezná‑
my páchateľ si od presne nezistenej doby, 
najneskôr však do 8.00 hod. uvedeného 
dňa nezisteným spôsobom bez príslušné‑
ho povolenia a oprávnenia zadovážil 47 ks 
nábojov typu „bxn 63“, neznámej značky 
a kalibru. Tie neoprávnene držal v priesto‑
roch skladu budovy Správy národného 
parku Slovenský raj v Sp. Novej Vsi, pričom 
na držanie tohto streliva nemal príslušné 
povolenie a ani oprávnenie.

Poverený príslušník OO PZ SNV začal 
10. 6. 2022 trestné stíhanie vo veci preči‑
nu nedovolenej výroby omamných a psy‑
chotropných látok, jedov alebo prekur‑
zorov, ich držania a obchodovania s nimi. 
Páchateľ od presne nezistenej doby až do 
9. 6. 2022 do 21.45 hod., kedy bol hliadkou 
pohotovostnej motorizovanej jednotky 
KR PZ v Košiciach kontrolovaný na Ul. od‑
borárov, neoprávnene pre vlastnú potrebu 
prechovával neznámu látku vykazujúcu 
znaky rastliny rodu Cannabis (konope), 
ktorých držanie a výroba je zakázaná.

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ
29. 8. 2022

8.00 - 18.00
Lekáreň NA STAROSASKEJ, Starosaská 528/1, 

T.: 053/441 35 79
OSTATNÉ DNI:

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

Dovoľ te mi 
predstaviť sa…
Od 4. júla som bol ustanovený o. biskupom 
Mons. Jánom Kubošom za rímskokatolíckeho 
farára do Spišskej Novej Vsi. Keďže sa ešte 
nepoznáme, chcem sa i touto formou krátko 
predstaviť.

Volám sa Ján Záhradník. Pochádzam z Lip‑
tovskej Osady, kde žijú moji rodičia. Mám 
šiestich súrodencov, jedného brata a  päť 
sestier. Všetci už majú svoje rodiny. Do kňaz‑
ského seminára som nastúpil r. 1995 a v roku 
2001 som bol na Spišskej Kapitule o. bisku‑
pom Mons. Františkom Tondrom vysvätený 
za kňaza. Spišská Nová Ves nie je pre mňa 
úplne neznámym mestom. V  seminári som 
mal z tohto mesta dvoch spolužiakov: Antona 
Ziolkovského a Romana Šemráka. Katecheti‑
ku nám prednášal pán dekan Jozef Škantár. 
Ako bohoslovci sme v  čase voľna niekedy 
chodili do Spišskej Novej Vsi. Už vtedy zane‑
chal vo mne silný dojem pohľad na rozľahlé 
námestie a kostol s mohutnou vežou, ktorá 
svojou majestátnosťou a  výškou upriamuje 
náš duchovný pohľad na skutočnosti, ktoré 
presahujú rozmer viditeľného sveta.

Po vysviacke som nastúpil na kaplánske 
miesto do Popradu. Po troch rokoch nakrátko 
do farnosti Vysoké Tatry. Šesť rokov som bol 
správcom farnosti v Ždiari. Odtiaľ ma o. bis‑
kup poslal do Lomničky. Päť rokov v  tejto 
rómskej farnosti bolo pre mňa novou a krás‑
nou skúsenosťou. Od r. 2015 som bol farárom 
v rázovitej goralskej farnosti Lendak. V máji 
ma o. biskup požiadal, aby som sa zriekol 
úradu farára v Lendaku. Urobil som tak v du‑
chu poslušnosti, ktorú som biskupovi sľúbil 
pri vysviacke.

Za niekoľko dní, ktoré som zatiaľ strávil v no‑
vej farnosti, som zistil, že byť farárom v meste 

je spojené s  množstvom administratívnych 
povinností, ktoré môžu kňaza úplne pohltiť. 
Ale kňaz nie je v prvom rade manažér a úrad‑
ník a cirkev nie je firma či nezisková organizá‑
cia. Ježiš ju založil ako rodinu, ktorá je na ceste 
k večnej spáse. Pápež František nám pripomí‑
na, že Cirkev je „dom s otvorenými dverami“, 
„matka s otvoreným náručím“, je ako „poľná 
nemocnica“, vždy pripravená obviazať rany 
a vychádzať na periféria, teda k tým, ktorí sa 
cítia odsunutí na okraj spoločnosti. Zaiste nie 
je náhoda, že sa pri mojej inštalácii v nedeľu 
čítalo Evanjelium o milosrdnom samaritánovi. 
Ježiš na záver hovorí zákoníkovi: „Choď a rob 
aj ty podobne.“ Nadviazať na obetavú prácu 
svojich predchodcov a denne prinášať do toh‑
to mesta lásku Milosrdného Samaritána, Ježi‑
ša Krista, vnímam ako svoje poslanie.

Vyprosujem požehnanie všetkým Novoveš‑
ťanom a to nielen tým, ktorí sa hlásia k rím‑
skokatolíckej cirkvi.

 z Ján Záhradník, farár

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves

Od 1. 8. do 19. 8. klub bude zatvorený (dovolenka)

24. 8. Autobusový zájazd Bojnice a vyhliadková veža 
Prihlásiť sa môžete na tel. č.: 0911 968 950. 
Poplatok - 13 €. Zaplatiť je potrebné prísť 
do klubu 22. 8. 2022. Odchod autobusu 

zo stanovišťa pri COOP Jednota o 6.00 h.
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KOPoverený príslušník OO PZ SNV začal 
24.  6.  2022 trestné stíhanie pre prečin 
poškodzovania cudzej veci. Doposiaľ ne‑
známy páchateľ v dobe od 23. 6. 2022 od 
20.00 hod. do 24. 6. 2022 do 10.00 hod. na 
Ul. Z. Nejedlého postriekal bielou a čier‑
nou farbou v spreji sivú fasádu bytového 
domu. Poškodenému Spoločenstvu vlast‑
níkov bytov spôsobil predbežnú škodu vo 
výške 150 €.

Z činnosti MsP v SNV

Hliadky zabezpečili 18.  6.  2022 verejný 
poriadok v amfiteátri Madaras parku po‑
čas koncertu Spiš Rock Fest podľa vyda‑
ných pokynov náčelníka MsP SNV.

Hliadky asistovali 18.  6.  2022 o  13.00, 
14.00 a  15.00 hod. personálu letného 
kúpaliska pri zabezpečení verejného 
poriadku podľa vydaných pokynov ná‑
čelníka MsP.

Počas hliadkovej činnosti odchytila 
hliadka MsP 21. 6.  2022 o  12.50 hod. na 
Radlinského ul. voľne sa pohybujúce‑
ho psa plemena československý vlčiak 
bez dozoru majiteľa. Telefonicky bola 
vyrozumená pracovníčka SPOTZ, aby 
uvedeného psa prevzala a umiestnila na 
odchytovú stanicu. Pred jej príchodom 
sa na miesto dostavil jeho majiteľ, kto‑
rému bol pes následne odovzdaný. Uve‑
dený pes bol počas hliadkovej činnosti 
odchytený hliadkou MsP aj 22.  6.  2022 
o  11.50 hod. na Harichovskom chodní‑
ku. Hliadka kontaktovala jeho majiteľa, 
ktorý si ho následne prevzal. Majiteľ psa 
bol riešený za priestupok, nakoľko ho 
nedostatočne zabezpečil. Ako priestup‑
ca bol stotožnený B. F.

Pre potreby Okresného dopravné‑
ho inšpektorátu OR PZ SNV bol odo‑
vzdaný kamerový záznam mestského 
kamerového systému za účelom ob‑
jasnenia okolností dopravnej nehody 
z 30. 6. 2022 na Hviezdoslavovej ul.

Záchranná zdravotnícka služba 1. 7. 2022 
o 18.30 hod. telefonicky požiadala o sú‑
činnosť na Elektrárenskej ul., kde na 
parkovisku pri OC Billa ležal na zemi 
muž. Na miesto bola vyslaná hliadka 
MsP. RZS si muža prevzala na odborné 
vyšetrenie.

Hliadka MsP riešila 4. 7. 2022 o 23.40 hod. 
v prevádzke na Ul. Za Hornádom zistený 
priestupok proti verejnému poriadku, 
ktorého sa dopustili B. L. a V. K. Menova‑
né nedodržali záverečné hodiny vydané 
v  rozhodnutí do 22.00 hod. a  prevádz‑
kovali aj po záverečnej. Priestupky boli 
vyriešené v kompetencii MsP.

19.  7.  2022 bol odovzdaný nález cyklo‑
komputera „Sigma“ a  ovládača brány 
s karabinkou. IC 493/2022

16.  7.  2022 počas Sp. trhu sa pri nafuk. 
šmýkačke Dinosaurus na Letnej ul. 45 
našla zabudnutá detská ružová (svietia‑
ca) kolobežka. IC 492/2022

1. 7. 2022 oznamovateľka odovzdala ovlá‑
dač autorádia, ktorý našli ešte 2. 6. 2022 
na Bezručovej ul. IC 425/2022

30. 6. 2022 o 16.50 hod. bol na zemi náj‑
dený mobilný telefón zn. Samsung, tele‑
fón mal poškodený displej. IC 424/2022

28.  6.  2022 o  10.10 h bol pri žel. stanici 
nájdený mobilný telefón zn.  Samsung 
v čiernom plastovom obale. IC 414/2022

25. 6. 2022 bol odovzdaný nález finanč‑
nej hotovosti nájdenej na sídlisku v SNV. 
IC 398/2022

21.  6.  2022 sa našlo oblečenie (kraťasy, 
tričko, športová obuv) na zastávke MHD 
na sídl. Za Hornádom v blízkosti športo‑
vej haly. IC 378/2022

20.  6.  2022 o  11.30 h bol na sídl. Mier, 
Tr. 1. mája nájdený zväzok 3 ks kľúčov. 
IC 373/2022

 z Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2
MESTSKÁ POLÍCIA ⬤ STRATY A NÁLEZY

Dajme čítaniu dlhodobú 
pridanú hodnotu
Knižnica v Spišskej Novej Vsi každoročne vy‑
pracováva projekt na  poskytnutie dotácie 
na nákup novej literatúry. Aj v roku 2021 bol 
spracovaný projekt s názvom „Dajme čítaniu 
dlhodobú pridanú hodnotu“. Žiadosť o dotá‑
ciu bola zaslaná Fondu na podporu umenia. 
Projekt bol úspešný a FPU ho v rámci progra‑
mu Knižnice, podprogramu Akvizícia knižníc, 
schválil. Knižnici bola pridelená finančná 
dotácia vo výške 4 000 € z FPU so spolu‑
financovaním Košického samosprávneho 
kraja vo výške 487,40 €.
Použitím finančných prostriedkov knižnica 
doplnila knižničný fond o novú, aktuálnu li‑
teratúru. Skvalitnili sa knižnično ‑informačné 
služby vo výpožičkách a  tiež realizácia 
kultúrno ‑výchovných podujatí s  použitím 
novej literatúry.
Cieľovou skupinou boli všetci používatelia 
knižnice, všetkých vekových kategórií. Výber 
literatúry sa tak obohatil o  458 nových 
knižničných jednotiek všetkých žánrov, 
ktoré boli rozdelené na jednotlivé úseky 

knižnice a na Pobočku Mier. Pre deti a mlá‑
dež je to 164 zv. krásnej a náučnej literatúry, 
pre dospelých 190 zv. krásnej literatúry a 104 
zv. náučnej literatúry.
Návštevníci knižnice z radov detí a mládeže 
si v  ponuke nájdu nové príbehy, rozprávky, 
básne i  populárno ‑náučnú literatúru. Belet‑
riu pre dospelých doplnili romány, povied‑
ky, poézia, detektívky i  životopisy. Náučná 
literatúra bola obohatená o  tituly z  oblasti 
spoločenských vied, humanitných vied, lite‑
ratúry, matematiky, športu, medicíny a pod., 
a to vo forme monografií, encyklopédií, slov‑
níkov, učebníc, príručiek, populárno ‑náučnej 
a faktografickej literatúry.
Informácie o  nových publikáciách sa pravi‑
delne uverejňujú v  regionálnom mesačníku 
Informátor, v  online katalógu na webovej 
stránke a  tiež na sociálnych sieťach (Face‑
book, Instagram) v sekciách s názvom Knižné 
novinky.

 z Mgr. Andrea Kavatsiuk 
Spišské kultúrne centrum a knižnica

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v SNV
pozýva svojich členov na aktivity

Turistická vychádzka Blajzloch (náučný chodník)
9. august 2022 (utorok) | Odchod z AS 9.25 h BUS cez Hrabušice

Prehliadka Dobšinskej ľadovej jaskyne
16. august 2022 (utorok) | Odchod z AS 9.25 h cez Hrabušice, Kopanec

Prosíme členov, ktorí sa prihlásili na pobyt „Harmony rezort Piešťany“ 
od 14. do 20. 9. 2022, aby si zakúpili cestovný lístok na deň 14. 9. 2022 - 

odchod vlaku 8.54 h. Pobyt končí 20. 9. 2022 po raňajkách. Lístok si zakúpte 
podľa vlastného uváženia. Odchody z Piešťan do SNV - 11.07, 13.07 h 

a 15.07 h. Ďakujeme za porozumenie.
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Dobrodružstvo po nemecky
V druhej polovici júna, už takmer na konci školského roka, sme sa sedemnásti študenti prvého a druhého roč-
níka pod vedením našich učiteliek Silvie Kozubovej a Mariany Čujovej zúčastnili výmenného pobytu v mestečku 
Clausthal ‑Zellerfeld v Nemecku. Cieľom bolo prehĺbiť spoluprácu s partnerskou školou v meste bohatom  
na banícku históriu.

V nedeľu podvečer sme s plnými kuframi vyra‑
zili smerom na sever. Kvôli hlbokej noci v sebe 
niesla naša cesta nádych tajomnosti. V  pon‑
delkové ráno nás prebudilo klopkanie dažďa 
na okná autobusu, a hoci sa okolité prostredie 
ponášalo na Twilight ságu, žiadnych upírov 
sme nestretli. Namiesto toho nás v Škole Ro‑
berta Kocha v  meste Clausthal ‑Zellerfeld 
privítali ústretoví učitelia a priateľskí žiaci. Za‑
viedli nás na vyučovanie a ukázali nám ich zau‑
jímavý školský systém. Po‑
obede sme sa prechádzali 
po okolí a vnímali čaro toh‑
to malebného mestečka. 
Na druhý deň sme sa vcítili 
do kože baníkov a preskú‑
mali sme tmavé zákutia 
najväčšieho banského die‑
la Rammelsberg. Neskôr 
nám šarmantný sprievodca 
opísal historické pamiat‑
ky mesta Goslar. A  že ich 
bolo naozaj dosť! Príslovie 
o  krízovom treťom dni sa 
v  našom prípade neuplat‑
nilo. Vlak nás odviezol do 
Berlína, veľkomesta plného 
pamätihodností. Pouliční 
hudobníci predvádzali svoj 
talent na každom kroku 

a pamäťové karty našich mobilov sa zapĺňali 
jedna radosť. Prezreli sme si známe pamiatky 
Berlína – Alexanderplatz, Pamätník holo‑
kaustu, Brandenburskú bránu, Bundestag 
i Kaiser ‑Wilhelm ‑Gedächtniskirche na naj‑
známejšej ulici Kudamm. Počas cesty naspäť 
sme zaspali pohrúžení do nových pocitov, 
ktoré v  nás Berlín vyvolal. Vo štvrtok sme 
navštívili banícke múzeum s replikami dô‑
kladne premyslených strojov a  vzácnych 

kameňov v  Clausthal ‑Zellerfelde. Osviežili 
sme sa v jazere a zviezli na bobovej dráhe. Na 
rozlúčkovej párty s nemeckými študentmi sme 
si pochutili na grilovanom jedle a konverzovali 
o všakovakých témach. V posledný deň nášho 
dobrodružstva nás privítali Drážďany. Pre‑
zreli sme si mesto a jeho nádherné historické 
pamiatky – barokový zámok Zwinger, Sem‑
peroper a Frauenkirche.

Náš výlet si vyžadoval vý‑
stup z komfortnej zóny, ur‑
čite áno. Ponúkol nám však 
záchvaty smiechu, rozto‑
milé suveníry, zlepšenie 
jazykových zručností, nové 
priateľstvá či zážitky.

V  jeseni, keď nemeckí štu‑
denti zavítajú do našich 
končín, bude toto dob‑
rodružstvo pokračovať. 
Dúfajme, že sa do Sloven‑
ska zamilujú a  prejedia sa 
bryndzových halušiek. A čo 
nasleduje ďalej? Och, pred‑
sa Auf Wiedersehen!

 z Kristína Karchňáková, 
Gymnázium, Školská 7

Stredná odborná škola drevárska, 
Filinského 7, SNV

ponúka v školskom roku 2022/2023 
nadstavbové štúdium

študijný odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách

(2‑roč. štúdium pre absolventov všetkých trojročných učebných odborov)

 z prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi školy 
do 15. augusta 2022

 z spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu vysvedčenia o záve‑
rečnej skúške a kópiu výučného listu

 z externá večerná forma štúdia, 2 dni týždenne (zvyčajne v pon‑
delok a v stredu) v rozsahu 10 vyučovacích hodín (45 minúto‑
vých) v popoludňajších hodinách 

 z štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou skúškou zo slovenského 
jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej časti odbornej 
zložky a praktickej časti odbornej zložky

 z štúdium je bezplatné

Uplatnenie: Absolvent počas štúdia získa teoretické i praktické ve‑
domosti o založení a vedení malého a stredného podniku. Vie tvorivo 
využívať moderné marketingové techniky pri rešpektovaní podni‑
kateľskej etiky. Je schopný viesť účtovnú evidenciu a vykonávať iné 
administratívne práce, stáva sa zručným pri využívaní výpočtovej 
techniky a  jej uplatňovaní v praxi, pri prevádzkovaní vlastného sú‑
kromného podniku.

Bližšie informácie na t. č.: 053/442 42 46, 0902 904 810, resp. na 
www.sosdsnv.sk
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celoročné kurzy pre deti od 10 rokov, študentov a dospelých
4 hodiny týždenne popoludní

prípravné kurzy na maturitné skúšky B1, B2 a C1
2/4 hodiny týždenne popoludní

prípravné kurzy na základnú B2
a všeobecnú C1 štátnu jazykovú skúšku

4 hodiny týždenne popoludní
prekladový seminár

2 hodiny týždenne popoludní
Ponuka jazykov

• anglický • francúzsky • japonský** • nemecký 
• poľský** • ruský • španielsky • švédsky* • taliansky
(prezenčne s lektorom, *online s lektorom,** online s rodeným hovoriacim)

ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA
KONVERZAČNÉ KURZY

JAZYKOVÉ KURZY PRE FIRMY PODĽA POŽIADAVIEK
ZÁPIS POSLUCHÁČOV na nový školský rok 2022/2023 

august - september 2022
POBOČKY: ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch 

ZŠ Palešovo námestie v Spišskom Podhradí
ONLINE TEST NA URČENIE JAZYKOVEJ ÚROVNE

ONLINE PRIHLÁŠKY
www.jssnv.sk

Kontakt: e ‑mail: js@jssnv.sk • tel.: 0905 727 558 * 0917 801 457

Učenie je radosť. 
Radi (sa) učíme.

DNI MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
TRH ĽUDOVÝCH REMESIEL 2022

26. 8. 2022, piatok
Radničné námestie
9.00 Féder Teáter: O príšerne krásnej princeznej

Rozprávka pre všetky generácie, pri ktorej sa zabavia aj deti aj dospelí

10.00 Vystúpenie sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Ban. Štiavnice
10.30 Féder Teáter: Cutrettola

Dvorské tance 15. storočia

11.00 MiOLI
Medvedík MiOli so svojimi kamarátmi zaspievajú a zatancujú svoje hity 
a porozprávajú o svojich túžbach a šibalstvách…

12.00 Féder Teáter: Tanečná škola pre publikum
12.30 Vystúpenie sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Ban. Štiavnice
13.00 Tostabur: Recitál stredovekej hudby a poézie

Próza a poézia v podaní šermiarskeho majstra Petra Kozu 
s hudobným podkladom

14.00 Féder Teáter: Výlet do renesancie alebo O Rómeovi a Júlii
Interaktívne predstavenie o láske, hrdinstve a cti nielen pre deti

15.00 Tostabur: Ruže a meč
Rozprávka z obdobia stredoveku pre deti i dospelých

15.30 Vystúpenie sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Ban. Štiavnice
16.00 Féder Teáter: Predstavenie módy
16.30 Tostabur: Landsknechti

Zábavné aj zaujímavé nahliadnutie do 16. storočia, keď európske polia križovali 
bojovníci Landsknechti sprevádzaní nie menej bojovo naladenými ženami

17.00 Féder Teáter: Cutrettola
Dvorské aj ľudové tance 15. a 16. storočia

17.30 Exhibičné vystúpenie Skupiny historického šermu JAGO
18.30 Tostabur: Ukážky turnaja z obdobia stredoveku

Ukážka rytierskeho turnaja, 2 rytieri so svojimi tátošmi bojujú o priazeň 
publika v skúškach šikovnosti, ale aj odvážnych stretoch v rytierskom klaní

19.30 Divadlo teatrálnej skratky: Spomienky na cisárovnú
Predstavenie pri príležitosti 185. výročia narodenia cisárovnej Alžbety 
Bavorskej, nazývanej Sisi. Scenár a réžia: Peter Karpinský

20.30 Historický sprievod za zvuku bubnov a poľníc, 
vlajúcich zástav a spevu
Tostabur – Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel, Jago ‑ skupina 
historického šermu Spišská Nová Ves, Féder Teáter, Sokoliarska skupina 
sv. Bavona z Banskej Štiavnice, Divadlo teatrálnej skratky

21.00 Pavol Hammel, gitarista Juraj Burian,
 Koncert

POČAS DŇA:
Radničné námestie
Tostabur: Historický dobový tábor
Féder Teáter: Výklad o divadle a živote šľachty v dobovom stánku
Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Bábky v parku

Kultúrne centrum ATTICO, Zimná 68
18.00 Prázdninový Hokerlik

Poeticko ‑hudobno ‑prozaický večer 
Spišského literárneho klubu

27. 8. 2022, sobota
Radničné námestie
10.00 Féder Teáter: Nech žije kráľ

Dielo renesančného Shakespeara pre veľkých aj malých. 
Zábavné i poučné. Horor i komédia

11.00 Vystúpenie sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Ban. Štiavnice
11.30 Féder Teáter: Cutrettola

Dvorské tance 15. storočia

12.00 Féder Teáter: Tanečná škola pre publikum
13.00 Vystúpenie sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Ban. Štiavnice
14.00 Féder Teáter: Zlatý hrdina

Prvkami pouličného a bábkového divadla sa aspoň na chvíľu 
ocitnete v rozprávkovom svete…

15.00 Teáter Komika: Príbeh rytiera
Divadlo o rytierovi hľadajúcom to najobyčajnejšie ľudské šťastie

16.00 Tostabur: Ruže a meč
Rozprávka z obdobia stredoveku pre deti i dospelých

16.30 Vystúpenie sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Ban. Štiavnice
17.00 Féder Teáter: Predstavenie módy
17.30 Féder Teáter: Cutrettola

Dvorské aj ľudové tance 15. a 16. storočia

18.00 Tostabur: Landsknechti
Zábavné aj zaujímavé nahliadnutie do 16. storočia, keď európske polia križovali 
bojovníci Landsknechti sprevádzaní nie menej bojovo naladenými ženami

18.30 Divadlo teatrálnej skratky: Spomienky na cisárovnú
Predstavenie pri príležitosti 185. výročia narodenia cisárovnej Alžbety 
Bavorskej, nazývanej Sisi. Scenár a réžia: Peter Karpinský

19.30 Tostabur: Ukážky turnaja z obdobia stredoveku
Ukážka rytierskeho turnaja, 2 rytieri so svojimi tátošmi bojujú o priazeň 
publika v skúškach šikovnosti, ale aj odvážnych stretoch v rytierskom klaní

21.00 Katarína Knechtová s kapelou

POČAS DŇA:
Radničné námestie
Tostabur: Historický dobový tábor
Féder Teáter: Výklad o divadle a živote šľachty v dobovom stánku
Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Bábky v parku
11.00, 17.00 Teáter Komika: Obrí komedianti

Kultúrne centrum ATTICO, Zimná 68
18.00 Skúšobná jazda

Spomienka na humoristický kabaret zúfalých mužov Pánska jazda, 
slovo a piesne

Výstavná plocha pri Radnici, Radničné nám. 7
10.30 Čo kvitne okolo nás

Vernisáž výstavy fotografi í kvetov Spiša: Múzeum Spiša, 
Erika Gibalová a Mišo Buza

Basket klub – Športová hala, Za Hornádom 15
17.00 Premiéra kníh 

Dvanásť príbehov z banskej klopačky
a Novejša podľa Miša Buzu
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publika v skúškach šikovnosti, ale aj odvážnych stretoch v rytierskom klaní

21.00 Katarína Knechtová s kapelou

POČAS DŇA:
Radničné námestie
Tostabur: Historický dobový tábor
Féder Teáter: Výklad o divadle a živote šľachty v dobovom stánku
Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Bábky v parku
11.00, 17.00 Teáter Komika: Obrí komedianti

Kultúrne centrum ATTICO, Zimná 68
18.00 Skúšobná jazda

Spomienka na humoristický kabaret zúfalých mužov Pánska jazda, 
slovo a piesne

Výstavná plocha pri Radnici, Radničné nám. 7
10.30 Čo kvitne okolo nás

Vernisáž výstavy fotografi í kvetov Spiša: Múzeum Spiša, 
Erika Gibalová a Mišo Buza

Basket klub – Športová hala, Za Hornádom 15
17.00 Premiéra kníh 

Dvanásť príbehov z banskej klopačky
a Novejša podľa Miša Buzu
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4. 8. 2022 o 17.00 h
KÚZELNÍK GABI

Interaktívny, zábavný kúzelnícky 
program pre deti a rodiny s deťmi, 

balónová šou.

11. 8. 2022 o 18.30 h
DUO FARSA

Jedinečný hudobný projekt, 
kde sa spája gitarové umenie 

s ozajstnými emóciami.

18. 8. 2022 o 17.00 h
Divadlo Portál z Prešova:

PYŠNÁ PRINCEZNÁ
Rozprávka pre deti

25. 8. 2022 o 18.30 h
3NÁSŤ CIEST

Koncert známej country skupiny,  
ktorá hrá osvedčené hity.

PRIPRAVUJEME
21. – 24. 9. 2022

DNI OBCE SMIŽANY
Dni plné kultúry, športu, zábavy 

a dobrého jedla.

Informácie a predpredaj: 0918 590 123, 
kultura@smizany.sk, www.okcsmizany.sk

www.facebook.com/okc.smizany

Stále výstavy a expozície:
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI,

MERAČSKO–GEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA

ZBIERKA NERASTOV JITKY BOHOVICOVEJ
A INÝCH ZBERATEĽOV

TVORBA INSITNÉHO UMELCA TIBORA GURINA
pondelok – piatok od 8.00 do 16.00 h

Privítame vás v zmodernizovanej expozícii, 
kde sme pre vás pripravili nové aplikácie, 

nové výstavy, nové exponáty... Všetko v novom šate.

BANSKÁ MÚZEJNÁ EXPOZÍCIA 
Spišská Nová Ves 

Multicentrum, Nábr. Hornádu 14, 
SNV, www.banskyspis.sk 

053/415 29 16, +421 948 625 165, 
banicke.centrum.snv@gmail.com

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
https://vo.spisskanovaves.eu/ 
potrebné je uviesť adresu 
poruchy a č. stĺpa
PLYNOVÉ ZARIADENIA:
nepárne týždne - 0905 534 800 
párne týždne - 0905 241 080
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MESTA
EMKOBEL, a. s., dispečing:
0917 949 656, tu@emkobel.sk
KANALIZÁCIA – HAVARIJNÁ SLUŽBA
KANAL SERVIS, s. r. o.: 
0914 153 003
VÝŤAHY • VODA, ÚK • ELEKTRO 
BYTOVÉ DRUŽSTVO
dispečing: 053/41 66 504, 
mob. 0905 499 881

IN
ZE

RC
IA



KULTÚRNE
LETO

2022

LEPŠEJŠÍ DEŇ
6. 8. ⬤ 15.00 ‑ 21.00 ⬤ Park, Radničné námestie

OZ Mladí ľudia a život a Klub mladých pozývajú na 
oslavu Dňa mládeže. Predstavia sa tanečníci, hudobníci 
a speváci a kapela Sám sebou, www.mladiludiaazivot.sk, 
FB: Mladí ľudia a život, Klub mladých SNV

DNI MESTA A TRH ĽUDOVÝCH
REMESIEL
26. – 27. 8. ⬤ Radničné námestie

KOTLÍKOVÝ FESTIVAL
28. 8. ⬤ Ferčekovce, detské ihrisko na Inoveckej ul.

ROZPRÁVKOLAND
1. 9. ⬤ 10.00 ⬤ Madaras park

Nová exkluzívna show: Máša a Medveď, Fíha Tralala, 
Paci Pac, Bambuľka a Dedo Jozef, Mioli, Mango, Maliny 
Jam, Hopi, Tárajko a Popletajka, DJ Smajlík, Talenty 
Rozprávkolandu, www.rozpravkoland.sk

ČO KVITNE OKOLO NÁS
27. 8. ⬤ Výstavná plocha pri Radnici, Radničné námestie 7

Výstava fotografií kvetov Spiša: Múzeum Spiša, Erika 
Gibalová a Mišo Buza, vernisáž 27. 8. o 10.30 hod.

PREMIÉRA KNÍH
27. 8. ⬤ 17.00 hod. ⬤ Basket klub – Športová hala,  

Za Hornádom 15
  Dvanásť príbehov z banskej klopačky
  Novejša podľa Miša Buzu

Kultúrny program, hudba, pivo, guláš

GRAFFITI VILLA NOVA
3. – 4. 9. ⬤ Sídl. gen. Svobodu – Tarča (zadná stena garáží)

UMENIE V PARKU
do 22. 8. ⬤ park pred Evanjelickým kostolom

Výstava výtvarných diel a fotografií realizovaná 
OZ Život v meste SNV a SKCaK

KONCERTY Z VEŽE
19.15  Rímskokat. farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
5. 8. ⬤ MARIANA KACVINSKÁ ‑ husle
12. 8. ⬤ TOMÁŠ CVENGROŠ ‑ saxofón
19. 8. ⬤ TOMÁŠ ZAVACKÝ ‑ gitara

KOMORNÉ VEČERY
18.00 ⬤ Obradná sieň Radnice
27. 8. ⬤ LE NUOVE MUSICHE – Madrigali

Päť fenomenálnych spevákov predvedie madrigal vo 
všetkých jeho podobách od päťhlasu až po modernú 
jednohlasnú monódiu v doprovode barokovej harfy 
a chitarrone. Účinkujú: H. Gulyás – soprán, E. Šušková 
‑ soprán, J. Kukal – altus, I. Hajdu – tenor, J. Kuchár – 
tenor, V. Jeřábek – bas, M. Schultheiss ‑ baroková harfa, 
J. Mitrík ‑ chitarrone, umelecký vedúci. Vstupné: 8 € na 
mieste alebo cez ticketportal

KONCERT DYCHOVEJ HUDBY
17.15 ⬤ pódium pred Redutou
21. 8. ⬤ DH ŽELEZNIČIAR

KONCERT 3NÁSŤ CIEST
17.30 ⬤ Novoveská Huta, Pohostinstvo Poľovník
10. 9. ⬤ Koncert obľúbenej kapely konaný v rámci 

podujatia Beh Novoveskou Hutou

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA
15. 8. ⬤ Marek Koterski: Nenávidím
19.00 One man show, pri ktorej budete plakať 

od smiechu. 
Vstupné: 6 €. Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, 
rezervácie na t. č. +421 53 417 46 21

26. 8. ⬤ Conor McPherson: Rum a vodka
19.00 Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou… 

začiatok šialeného víkendu… 
Vstupné: 6 €. Kaviareň Mlynček Terasa, 
rezervácie na t. č. +421 902 122 313

NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ
PREDSTAVENIA
7. 8. ⬤ BÁBKOVÉ DIVADLO SPOD SPIŠSKÉHO 

HRADU: O KAČIČKE
16.00 ⬤ Pódium pred Redutou
17.30 ⬤ Sídl. Mier, pred DK Mier
14. 8. ⬤ DIVADLO CILILING: SOĽ NAD ZLATO
16.00 ⬤ Pódium pred Redutou
17.30 ⬤ Sídl. Západ, priestor pred CVČ
21. 8. ⬤ DIVADLO NA PREDMESTÍ: 

JOHANKA SPIEVANKA A JEJ KAMARÁTI
16.00 ⬤ Pódium pred Redutou
28. 8. ⬤ DIVADELNÝ SVET: LESNÉ VÍLY
16.00 ⬤ Ferčekovce, detské ihrisko na Inoveckej ul.
10. 9. ⬤ DIVADLO NA PREDMESTÍ: 

JOHANKA SPIEVANKA A JEJ KAMARÁTI
15.00 ⬤ Novoveská Huta, Pohostinstvo Poľovník

LETNÉ KINO PRED REDUTOU
21.15 ⬤ Radničné námestie 4
6. 8. ⬤ ŽENSKÁ POMSTA

ČR, komédia, 88 min., česká verzia, MP 15
Komédia rozpráva príbeh o podvedených ženách, 
ktoré spojí pomsta neverným manželom… Hrajú: Jana 
Paulová, Mahulena Bočanová a Eva Vejmělková

13. 8. ⬤ VLK A LEV
FRA, rodinný, dobrodružný, slov. dabing, 99 min.
V kanadskej divočine zvedie osud dokopy mladé dievča 
s mláďatami dvoch obávaných šeliem a na svete je 
priateľstvo, aké nemá páru. Snímka je výnimočná tým, 
že sa opäť natáčala so skutočnými zvieratami a bez 
digitálnych trikov.

20. 8. ⬤ SRDCE NA DLANI
ČR, komédia, česká verzia, 95 min., MP 12
Komédia od tvorcov hitu Ženy v behu. Láske na veku ani 
mieste nezáleží. Nikdy nevieme, kedy a kde nás stretne. 
Môžeme sa zamilovať v škôlke, na dôchodku, na ulici, 
v parku. Kedykoľvek a kdekoľvek…
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MATERSKÉ 
CENTRUM 
DIETKA
Šafárikovo nám. 3, 
sídl. Mier, budova 
zdravot. strediska
FB MATERSKÉ CENTRUM DIETKA
Messenger: Materské centrum ‑ DIETKA
*Nahlasovanie na aktivitu najneskôr deň vopred.

POSTARÁME SA O VAŠE 
RATOLESTI POČAS 
LETNÝCH PRÁZDNIN
1. – 31. 8. 2022 (okrem víkendov a sviat-
kov) každý deň od 8.00 do 16.00 h
zabezpečíme program pre vaše detičky 
vo veku 2,5 ‑ 8 rokov.
Viac info messenger (Materské centrum‑
Dietka) alebo 0911 64 74 09

2. 8./9. 8./16. 8./23. 8./30. 8. o 16.30 h
FIT BABY SO ZUZKOU
Cvičenie zamerané na rozvoj pohybu, 
motoriky a postupnú socializáciu detí od 
útleho veku.
Veková kategória: 4 mesiace +
Príspevok: 4 €
Zuzka: 0902 225 798

1. 8./8. 8./15. 8./22. 8. o 17.00 h
TABATA
Cvičenie pre všetky mamičky a oteckov,  
ktorí chcú byť fit.
Možnosť prísť s dieťaťom.
Príspevok: 5 €
Marcela: 0915 937 167

3. 8./10. 8./17. 8./24. 8./31. 8. o 17.00 h
OBJAVUJEME RÚČKAMI
Aktivita zameraná na tvorivosť a podporu 
kreativity detí.
Veková kategória: 3+
Príspevok: 5 €
Lucia: 0911 647 409

Na mesiac september 
pripravujeme nové 
krúžky pre deti,  
sledujte facebook 
Materské centrum-Dietka 
Spišská Nová Ves
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

MOŽNOSŤ PRENÁJMU PRIESTOROV

V Múzeu Spiša môžeme počas letnej 
sezóny obdivovať novú zbierku
V  Stálej expozícií História Spiša pribudol 
nový zreštaurovaný zbierkový predmet, 
ateliérové plátno, ktoré slúžilo ako pozadie 
pri fotografovaní. Pochádza z  prestížneho 
ateliéru G. Matz a spol. a patrí medzi jedi‑
nečné autentické kusy, ktoré priblížia exis‑
tenciu spomínaného ateliéru v  našom meste 
v  období konca 19. storočia a  prvej polovice 
20. storočia. Účelom a  prínosom nášho pro‑
jektu reštaurovania tejto zbierky je ochrana 
kultúrneho dedičstva a  zatraktívnenie našej 
ponuky novej Historickej expozície, v  ktorej 
plánujeme počas leta aj množstvo interak‑

tívnych produktov pre našich návštevníkov. 
Reštaurovanie zbierkového predmetu pod‑
poril z  verejných zdrojov Fond na podporu 
umenia. Odborným garantom projektu bola 
reštaurátorka akad. mal. Ľuba Wehlend, člen‑
ka komory reštaurátorov SR, ktorej špeciali‑
záciou je reštaurovanie závesných obrazov. 
Odborným ošetrením zbierkového predmetu 
z  odboru histórie sme zabezpečili nielen es‑
tetickú stránku, ale aj umeleckú a  historickú 
hodnotu kultúrneho dedičstva.

 z Autorka projektu Táňa Stašiková
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Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

KULTÚRNO ‑OSVETOVÁ ČINNOSŤ

MUŠKY OSVETUŠKY
1. – 5. 8. 2022

Denný tábor pre deti od 7 do 12 rokov
Súčasťou denného tábora budú školičky tanca a spevu, detské ľudové 
hry, výtvarné workshopy, turistický výlet do Šulerlochu, Graffiti džem – 

tvorba originálneho graffiti trička a maľovanie na stenu, výroba vlastného 
herbára, literárne aktivity v knižnici, výlet do ZOO, pikniky, súťaže 

a mnoho ďalších aktivít.
V cene: desiata, obed, olovrant, pitný režim, workshopy a vstupné

Cena: 80 €
Prihlásenie a info: Bc. Viktória Čolláková  

053/44 25 250, collakova@skcak.sk
Počet miest je limitovaný.

RANDE S LEPORELOM*
4. 8. 2022 o 10.00 h | park pred evanjelickým kostolom, Radničné nám.

Čítanie rozprávkových príbehov v podaní hercov 
Spišského divadla Kristíny Kotarbovej a Pavla Gmucu 

spojené s tvorivou dielňou pre deti. 
Realizované v spolupráci s MC DIETKA.

KROK ZA KROKOM DO ROZPRÁVKY
17. 8. 2022 o 9.00 h | Knižnica, Letná 28

Čitateľský miniklub o knihách pre deti do 6 rokov.
Bližšie informácie a prihlásenie na ceslova@skcak.sk 

alebo na 053/41 50 304.

ATELIÉRY – VEDUTA
25. 8. 2022 o 16.00 h | SKCaK, Zimná 47

Štvorhodinový workshop v exteriéri určený pre neprofesionálnych 
výtvarníkov a širokú verejnosť. Vstupné: 5 €

Potrebné nahlásiť sa vopred (vlasicova@skcak.sk) tel. 053/442 52 50

Prebiehajúce výstavy

UMENIE V PARKU
do 22. 8. 2022 | park pred evanjelickým kostolom

Výstava výtvarných diel a fotografií.

RETRO OSVETA
do 31. 8. 2022 | foyer a výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47
Spomienková výstava na dlhoročné fungovanie osvety na Spiši.
* Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

KNIŽNICA / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI

Iva Procházková: Myši patria do neba
Dobrodružstvá malej myšky Šupito, ktorá sa, ako každá správna myš, 
dostane do zvieracieho neba a tam ju čaká veľa kamarátov. Kniha bola 

preložená do cudzích jazykov, viackrát ocenená a stala sa predlohou pre 
rovnomenný film.

PRE DOSPELÝCH - beletria

Paula Hawkins: Pomalý oheň
Tri ženy a jedna brutálna vražda. Čo sa stane, keď sa človek ocitne 

v nesprávnom čase na nesprávnom mieste? Krv obete na šatách ešte 
neusvedčuje vraha.

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Peter Wohlleben: Dlhý dych stromov
Sú stromy schopné učiť sa? Vedia sa prispôsobiť stúpajúcim teplotám 

a suchému počasiu, aby prežili? Stromy nezaťažuje iba klimatická zmena. 
Lesy ohrozujú predovšetkým zásahy človeka…

Pobočka MIER – beletria

Renáta Názlerová: Osudová žena
Anna, žena v zrelom veku, je nielen nebezpečne príťažlivá, ale aj 

nebezpečne úspešná. Mužov využíva, ženy podceňuje, úspech povyšuje 
na najvyššiu životnú métu. Príde však deň…

Letná 28, Sp. Nová Ves | tel.: 053/415 03 01 | www.skcak.sk

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

PRIPRAVUJEME
9. september o 18.00 h | Dom kultúry Mier

ZAHRÁTE MI MANŽELA?
Brilantná divadelná komédia alebo MALIAR IZIEB, v réžii 

Ľubomíra Vajdičku, patrí k najlepším svetovým komédiám. 
Milostné zápletky, dynamické napätie, pestrofarebný 

humor a excelentné výkony Zdeny Studenkovej, 
Zuzany Fialovej a Romana Poláčika.

Vstupné: 19 €

INFORMÁCIE A PREDPREDAJ VSTUPENIEK
MKC – Reduta, 053/442 32 49 

MKC – Dom kultúry Mier, 053/442 87 66 
TIC – Letná 49, 053/442 82 92

Kapacita je 30 miest. Je potrebné si rezervovať miesto vopred!
Rezervácie: 0907 908 986

25. august o 19.00 h | Vstupné: 6 € 
Galéria umelcov Spiša (rezervácie: 053/417 46 21)

Marek Koterski „Nenávidím”
Čerstvé ocenenie! Najlepšie predstavenie 

36. Stretnutí divadiel jedného herca v Toruni (PL) 
- Cena Akreditovaných Novinárov. 

Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža 
a zlostí? Ak áno, nie si sám! Uletene zábavná jazda 

o našej nie veľmi zábavnej každodennosti. 
One man show, pri ktorej budete plakať od smiechu.

26. august o 19. 00 h | Vstupné: 6 € 
Kaviareň Mlynček Terasa (rezervácie 0902 122 313)

Conor McPherson „Rum a vodka”
Mix, čo aj „mŕtveho postaví na nohy“. Už viac ako 

600 repríz! 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. 

Svokry a mamy radšej nechajte doma!

PRIPRAVUJEME NOVÚ HRU!
SLOVENSKÁ PREMIÉRA UŽ KONCOM AUGUSTA!
Martin McDonagh: Lebka z Connemary
Na celom svete mimoriadne obľúbený – ako u divákov, 

tak aj hercov - Martin McDonagh - hviezda a enfant 
terrible divadla a filmu - znovu na scéne Kontry! 

Mick Dowd má problém: niekto ušiel s jeho ženou. Na 
tom by nebolo nič divné, keby nie to, že jeho žena už 

7 rokov nie je medzi živými… Leenane, idylická dedinka 
v západnom Írsku, kriminálna zápletka spred rokov 

a megadávka najčiernejšieho humoru, aký si len viete 
predstaviť. V postave Maryjohhny Rafferty sa predstaví 

herečka Nitrianskeho divadla - Gabriela Dolná.

DOSKY NAJOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO
KONTRA

Dom Matice slovenskej, Zimná 68
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ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

1. 8. pondelok, 4. – 5. 8. štvrtok, piatok o 17.00 h vstupné: 6 € / 5 €
8. 8. pondelok o 17.00 h
DC LIGA SUPERZVIERAT
USA, animovaná dobrodružná komédia, 105 min., MP

11. – 12. 8. štvrtok, piatok o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
PRINCEZNÁ REBELKA
Fra., animovaná rodinná komédia, 89 min., MP

18. – 19. 8. štvrtok, piatok o 17.00 h vstupné: 4 €
JEŽKO SONIC 2
USA, animovaný/komédia, 120 min., slovenský dabing, MP 12

22. 8. pondelok o 17.00 h vstupné: 4,50 €
MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA
USA, animovaná komédia, 88 min., MP

25. 8. štvrtok, 31. 8. streda o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
LABKY V AKCII
USA/Čína, akčná animovaná komédia pre celú rodinu, 97 min., MP
DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE O 10.30 h

1. 8. pondelok, 10. 8. streda, 12. 8. piatok o 10.30 h vstupné: 4,50 €
MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA
USA, animovaná komédia, 88 min., MP

3. 8. streda o 10.30 h vstupné: 3,50 €
NEZLOMNÁ
Fra./Kan., animovaný, rodinný, komédia, 92 min., MP

5. 8. piatok o 10.30 h vstupné: 4,50 €
BUZZ LIGHTYEAR - RAKEŤÁK
USA, animovaný film, sci ‑fi, dobrodružný, 120 min., MP 7

8. 8. pondelok, 19. 8. piatok o 10.30 h vstupné: 3,50 €
ENCANTO: ČAROVNÝ SVET
USA, animovaná komédia, MP, 108 min.

17. 8. streda o 10.30 h vstupné: 4,50 €
NÁMESAČNÍCI
Nem., 85 min., 90 min., MP

15. 8. pondelok, 24. 8. streda o 10.30 h vstupné: 4,50 €
PRINCEZNÁ REBELKA
Fra., animovaná rodinná komédia, 89 min., MP

22. 8. pondelok o 10.30 h vstupné: 4,50 €
DC LIGA SUPERZVIERAT
USA, animovaná dobrodružná komédia, 105 min., MP
FILMOVÝ KLUB vstupné: členovia a ZŤP: 4 € / nečlenovia: 5 €

2. 8. utorok, 30. 8. utorok o 19.00 h
VEĽA ŠŤASTIA, PÁN VEĽKÝ
GB, komédia, 97 min., titulky, MP 15

1. 8. pondelok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
STRIEDAVKA
CZ, komédia, 90 min., MP12

4. – 5. 8. štvrtok, piatok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
ARTHUR PREKLIATIE
Fra., horor, 87 min., české titulky, MP 15

8. 8. pondelok, 15. 8. pondelok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
18. 8. štvrtok o 19.00 h
BULLET TRAIN
USA, akčná komédia, 127 min., slovenské titulky, MP 12

11. – 12. 8. štvrtok, piatok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
DIEVČATÁ Z DUBAJA
Poľ., erotický, dráma, krimi, triler, 146 min., český dabing, MP 18

19. 8. piatok, 22. 8. pondelok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
VITAJ DOMA, BRATE!
SK, ČR, Srb., komédia zo slovenského Balkánu, 104 min., MP 12

25. 8. štvrtok, 31. 8. streda o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
AFTER: PUTO
USA, romantická dráma, 100 min., české titulky, MP 15

Informácie a predpredaj vstupeniek pol hodiny pred začiatkom 
filmového predstavenia. Kino Mier 053/442 87 66

Šafárikovo námestie 7, SNV 
facebook.com/Kino.Mier.SNV | T.: 053/442 87 66
www.mkc.snv.sk

VÝSTAVA: 
SPIŠSKÁ FOTOGRAFIA

LETNÉ KÚPALISKO ⬤ 053/416 63 53
V prípade zlého počasia bude letné kúpalisko zatvorené!

Parné a fínske sauny budú počas otvorenia kúpaliska zatvorené!

pon - ned 9.00 - 19.00

KRYTÁ PLAVÁREŇ ⬤ 053/416 63 53
Ranné plávanie Verejnosť

pon 6.30 - 8.00 SANIT. DEŇ 
13.00 - 19.00

uto 9.00 - 19.00
str 9.00 - 19.00
štv 6.30 - 8.00 9.00 - 19.00
pia 9.00 - 19.00
sob 9.00 - 19.00
ned 9.00 - 19.00

ŠPORTOVÁ HALA ⬤ 053/416 63 35
Cenník 
prenájmu:

športová 
príprava

pon - pia 7.00 - 14.00 20 €/h
14.00 - 22.00 40 €/h

sob - ned 8.00 - 20.00 40 €/h
podujatie nešportového charakteru 960 €/deň

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN ⬤ 0903 405 466
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 130 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 170 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 50 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 80 €

KOLKÁREŇ ⬤ 0907 428 935
Cenník prenájmu: 22 €/h/4 dráhy

TENISOVÁ HALA ⬤ 0903 403 459
Vstupné
verejnosť

pon - pia 9.00 - 14.00 5 €/h/kurt
14.00 - 21.00 8 €/h/kurt

sob - ned 9.00 - 21.00 8 €/h/kurt

permanentka 70 €/10 hodín
200 €/neobmedzená

ZIMNÝ ŠTADIÓN ⬤ 053/446 10 86
6. 8. sob 18.00 Nová éra - Stará éra, exhibičný zápas
9. 8. uto 18.00 HK SNV - HC Prešov, prípravný zápas muži
16. 8. uto 17.30 HK SNV - HC Košice, prípravný zápas muži
23. 8. uto 18.00 HK SNV - HK Martin, prípravný zápas muži
26. 8. pia 18.00 HK SNV - DVTK, prípravný zápas muži
30. 8. uto 18.00 HK SNV - HK Poprad, prípravný zápas muži

HOTEL PREVEZA ⬤ 053/416 63 01 ⬤ 0911 669 863
svadby * stužkové * posedenia * školenia * ubytovanie

DENNÉ MENU 4,70 €/porcia na LETNEJ TERASE
Stravovanie DÔCHODCOV od 3,20 €/porcia

Zrekonštruovaný SALÓNIK ‑ školenia * porady (TV, WIFI)
www.hotel ‑preveza.sk * recepcia@hotel ‑preveza.sk

www.facebook.com/hotel.preveza.snv

Aktuálne informácie nájdete: www.stez.sk
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Úspešní kolkári
V  Podbrezovej sa 11. a  12.  6. konali Maj‑
strovstvá Slovenska žiakov a žiačok v kol‑
koch (mládež do 14 rokov). Naše mesto na 
tomto podujatí rezprezentovali 3 žiačky 
a  3  žiaci Telovýchovnej jednoty Tatran 
SNV. Práca s  mládežou sa odzrkadlila vo 
výsledkoch.

Žiaci U‑14 jednotlivci:
1. miesto ‑ majster SR ‑ Hugo Jakubov 
(foto)
3. miesto ‑ Dávid Samuel Mikolaj
4. miesto ‑ David Šteiner
Žiaci U‑14 kombinácia:
2. miesto ‑ Hugo Jakubov
3. miesto ‑ Dávid Samuel Mikolaj
9. miesto ‑ Dávid Šteiner
Žiaci U‑14 jednotlivci:
5. miesto ‑ Lenka Geciová
7. miesto ‑ Viktória Šubová
9. miesto ‑ Karin Šteinerová
Žiaci U‑14 kombinácia:
6. miesto ‑ Lenka Geciová
7. miesto ‑ Viktória Šubová
9. miesto ‑ Karin Šteinerová
Družstvá:
1. miesto ‑ majstri SR ‑ Hugo Jakubov,  
Viktoria Šubová, Dávid Samuel Mikolaj
4. miesto ‑ Karin Šteinerová, Lenka Gecio‑
vá, Dávid Šteiner
Dvojice:
3. miesto ‑ Dávid Samuel Mikolaj a Lenka 
Geciová

 z Dana Klubertová

Po dovolenke exhibícia
V sobotu 6. augusta o 18.30 hod. nás čaká hokejový sviatok, 
keď sa v exhibičnom zápase stretnú proti sebe v súboji o pre-
stíž dve éry spišskonovoveského hokeja.

„S radosťou vám chceme oznámiť, že sa vede-
niu klubu podarilo zorganizovať výnimočný 
exhibičný zápas, v ktorom si zmerajú sily cha-
lani, ktorí sa pričinili o postup nášho klubu po 
jedenástich rokoch do extraligy a  A -mužstvo 
Rysov. Exhibičný zápas bude sprevádzať množ-
stvo sprievodného programu, ktorý vám bude 
predstavený priebežne v  nasledujúcich týž-
dňoch. Hlavným dôvodom organizácie zápasu 
je dať možnosť fanúšikom poďakovať a  tiež 
aj naposledy vidieť v akcii hráčov, ktorí nemali 
možnosť zažiť skvelú divácku atmosféru a užiť 
si historický postup medzi elitu v elektrizujúcej 

atmosfére. Pozvánku na zápas neodmietol ani 
jeden hráč, čo nás veľmi teší. Zároveň veríme, že 
sa nám spoločne podarí naplniť štadión a spo-
ločne si ešte raz, naposledy zaspievame: ‚Volá, 
volá, Extraliga volá!‘,“ uvádza sa v oficiálnom 
vyhlásení klubu HK Spišská Nová Ves.
Po exhibícii bude nasledovať séria príprav‑
ných zápasov a postupne sa bude pripravo‑
vať káder na nový súťažný ročník. V  nasle‑
dujúcej sezóne súčasťou tímu nebudú Hannu 
Kuru, Otto Nieminen, Michal Chatrnúch, Ró‑
bert Džugan, Filip Vrábeľ, Arvin Atwal, Tobias 
Ahström.  z Jozef Petruška

Bez druhej ligy
Úspešný futbalový treťoligový ročník 2021/2022 zakončili 
futbalisti Spišskej Novej Vsi derby zápasom v Rudňanoch. 
Konečný výsledok 1 : 1 už nič nezmenil na definitívnom dru-
hom mieste Novovešťanov za postupujúcim Tatranom Prešov.

„Chlapci ukázali, čo nikto nečakal. V  jarnej 
časti to už bolo o niečom inom a súperi sa na 
nás inak pripravovali. Druhé miesto hodno-
tíme veľmi pozitívne. Je to skvelý výsledok,“ 
spokojne skonštatoval člen správnej rady FK 
Spišská Nová Ves Tomáš Cehlár.
Za určitých okolností mohlo byť aj druhé 
miesto postupové. Veľa sa o  možnosti opäť 
hrať druhú ligu hovorilo. „Áno, hovorilo sa 
o reálnej možnosti postupu aj z druhého mies-
ta. V  hre bolo neprihlásenie sa Slovana B do 
II. ligy, čím by sa otvorila možnosť aj pre kluby 
z druhých miest. Keďže nárok by mal aj klub zo 
stredu, tak by sa hral barážový zápas. Slovan sa 
ale prihlásil, a tak naša nádej skončila,“ povedal 
člen správnej rady FK Spišská Nová Ves Tomáš 

Cehlár a  dodal: „Teraz sa sústredíme na novú 
III. ligu, keďže aj tá bude mať svoju kvalitu.“
Futbalové leto je u Novovešťanov veľmi krátke 
a už v prvý augustový víkend začínajú novú 
sezónu 2022/2023. „Počas prázdnin bude ih-
risko patriť trom turnusom letných kempov 
pre deti. Prijímame nových trénerov, plánujeme 
tréningový proces celej mládeže, stále hľadá-
me nových partnerov pre klub, dorábame nové 
trávnaté ihrisko a chceme ďalej skrášľovať celý 
areál. Ani počas letnej prestávky nie je v klube 
nuda,“ dodal T. Cehlár.
Domáce zápasy FK Spišská Nová Ves:
13. august: Sp. Nová Ves – Poprad
27. august: Sp. Nová Ves – Snina

Zlato zo Svätého Petra
Predposledný májový víkend 21.  5.  2022 sa 
v  malebnej dedinke Svätý Peter na juhu Slo‑
venska uskutočnili Majstrovstvá SR mládeže 
v  streľbe zo vzduchových zbraní. Z  nášho 
mesta si kovy najcennejšie, zlaté medaily, pri‑
niesli členovia dvoch novoveských športo‑
vo‑streleckých klubov.
Za Klub spišských strelcov a Športovo‑strelec‑
ký klub Rušňové depo bolo celkom nominova‑
ných 9 strelcov v dvoch kategóriách, mládež do 
14 rokov a mládež do 16 rokov.
Veronika Pachingerová zo  Športovo strelec‑
kého klubu Rušňové depo Spišská Nová Ves 
sa v  kategórii dorastenky stala Majsterkou 
Slovenska v  disciplíne VzPi 40 suverénnym 
náskokom s  počtom bodov 341 pred druhou 
s 329 bodmi. Rovnaký titul Majster Slovenska 

získal mladučký Filip Nuber z  Klubu spiš‑
ských strelcov v disciplíne VzPi 40 do 14 rokov 
s nástrelom 337 bodov.
Zlato získalo aj zmiešané družstvo zlože‑
né z  troch strelcov: Ryana Piepersa, Borisa 
Bučeka z  Klubu spišských strelcov a  vynika‑
júcej Veroniky Pachingerovej z  ŠSK Rušňo‑
vé depo SNV. V disciplíne VzPi 40 do 16 rokov 
obsadil Ryan Piepers z Klubu spišských strelcov 
tretie miesto, no pri vyhodnocovaní vzduchov‑
kovej oneline ligy za sezónu 2021 ‑ 2022 si pri‑
niesol zlato zo Svätého Petra aj on. Boris Buček 
sa umiestnil v tejto celoslovenskej lige na tre‑
ťom mieste. Za veľký úspech považujú kluby aj 
umiestnenie nášho najmladšieho športového 
strelca zo vzduchovej pištole Branislava Dut‑
ka s nástrelom 330 bodov, aj keď sa v celkovom 

poradí na Majstrovstvách Slovenska v kategórii 
do 14 rokov umiestnil na 4. mieste.
Naša mládež svojimi výsledkami zúročila vyni‑
kajúce podmienky na športovú streľbu v Spiš‑
skej Novej Vsi, zodpovednú prácu trénerov 
a svoj celoročný zodpovedný prístup k výkon‑
nostnému športu, ktorý si vybrali a ktorí majú 
radi. Sebaovládanie, disciplína, fyzická i men‑
tálna kondícia bola vo Svätom Petri ocenená 
podľa skutočných zásluh. Športovo‑strelecké 
kluby sú na nich právom hrdé a za vzornú re‑
prezentáciu im ďakujú.

 z Jozef Borz, tréner športovej streľby

 z Jozef Petruška
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Majstrovský tréner je späť
V letnom prípravnom období basketbalisti Spišskej Novej Vsi postupne skladajú mužstvo na novú 
sezónu. Funkcionárom sa však podaril jeden obrovský prestup. Teo Hojč je späť!

Tréner, pod ktorého vedením Spišiaci dosiahli 
historicky najúspešnejšiu sezónu, kývol na po‑
nuku spišskonovoveských funkcionárov.
„Po skončení sezóny sme sa po obojstran-
nej dohode rozlúčili s  trénerom Svitekom 
a museli sme začať hľadať nového kouča. 
Ako prvý nás napadol Teo Hojč. Vedeli sme, 
že nie je pod zmluvou, vedeli sme o  jeho 
kvalitách, a  tak sme skúsili ‚nahodiť há-
čik‘. Po týždňoch náročných rokovaní sa 
nám to nakoniec podarilo a  v  klube sme 
všetci šťastní a plní očakávania, ako jeho 
comeback dopadne. Veľkou výhodou je, že 
už vieme, čo môžeme vzájomne od seba 
očakávať a ja pevne verím, že Teove kva-
lity posunú náš klub opäť o  level vyššie. 
Teo vítaj na Spiši!,“ opísal príchod trénera 
generálny manažér klubu Michal Búza.

„Po sezóne v  Spišskej som mal  ponuky 
z Poľska a Maďarska. Urobil som chybu a roz-
hodol som sa ísť do Maďarska. Neurobil som si 
prieskum o klube tak dobre, ako som mal, takže 
som nevedel, že klub mal najnižší rozpočet za 
posledných 20 rokov, nehrali sme v našom mes-
te, pretože aréna bola v rekonštrukcii a najlepší 
dvaja maďarskí hráči v  lete odišli inam. Tiež 
som urobil niekoľko zlých rozhodnutí pri nábore 
hráčov. Prehrali sme niekoľko zápasov v  rade, 
čo sa dalo očakávať, klub nebol spokojný 
s výsledkami a rozhodol sa, že potrebuje zme-
nu. Následne som mal ponuky z Čiech, Slovinska 
a Ukrajiny. V januári som sa rozhodol podpísať 
na Ukrajine. Zmluvu sme napokon  rozviazali, 
pretože sa mi nepáčilo, ako sa prezident klubu 
správa, a nakoniec som tam ani nevycestoval. 

Potom som mal blízko k jednému tímu z Poľska, 
ale na poslednú chvíľu to nevyšlo,“ opísal tré‑
nerskú cestu po odchode zo Spiša Teo Hojč.

„Dostal som ponuku od jedného slovinského 
klubu, ktorý hráva aj druhú ABA Ligu, a oslovil 
ma aj jeden tím zo severu Európy. Boli to dobré 
basketbalové destinácie a veľmi dlho som zva-
žoval ich akceptáciu. No potom sa ozvali Spi-
šiaci a napokon som sa rozhodol pre nich. Nie-
kedy je život viac ako len biznis, niekedy to, ako 
sa cítiš, zvíťazí nad pár eurami navyše. Ľudia od 
Rytierov ukázali veľkú túžbu, aby som sa vrátil, 
niektorí za mnou vycestovali do Slovinska a aj 
takýmto spôsobom mi preukázali rešpekt, čo 
si nesmierne vážim a určite to zavážilo pri mo-
jom rozhodovaní. V Spišskej som sa cítil super, 
klub má na slovenské pomery veľmi dobré pod-
mienky na trénovanie. Navyše cítim, že im ešte 
niečo dlhujem, pretože po úspešnej sezóne som 

ja zrušil  zmluvu a  odi-
šiel,“ okomentoval svoj co‑
meback Hojč.

Teo je už mysľou plne pri Rytieroch, no oča‑
kávania fanúšikov krotí. „Bolo by nereálne 
čakať zasa nejakú rozprávkovú sezónu, tak 
ako tomu bolo v sezóne 2020/2021. To bolo 
niečo, čo sa nestáva často, veď za pár rokov 
sa klub dostal z nelichotivej série 52 prehier 
v rade až ku zisku double. To je doslova ná-
met na veľkofilm pre Hollywood. Myslím si, 
že klub potrebuje mať reálne ciele a spraviť 
všetko preto, aby sme na konci boli všetci 
spokojní,“ uviedol staronový tréner Spiš‑
ských Rytierov.

„Chcem urobiť svoju prácu najlepšie ako 
viem a  dať do toho všetko. Keď to spra-
vím, a to isté urobia aj všetci zaintereso-

vaní v  klube, budem spokojný s  akýmkoľvek 
výsledkom. Samozrejme, že sa pokúsime hrať 
o špicu ligy, no je to dlhá a náročná cesta. A veľ-
mi dôležité bude aj to, aby sme po sezóne boli 
na tom všetci lepšie ako na začiatku prípravy. 
Teším sa na atmosféru v hale, teším sa na nové 
zážitky a na nové spomienky, ktoré určite prídu. 
Spravím všetko pre to, aby mohli byť spišskí fa-
núšikovia na nás hrdí a aby mali pocit šťastia 
z našej hry. Ešte raz, na Spiš sa teším, mám rád 
Slovenský raj, Tatry, mesto, ľudí v  ňom. Prišiel 
som však sem robiť basket a  pevne verím, že 
to bude dobrá sezóna,“ uviedol na oficiálnej 
stránke klubu T. Hojč.

Naša cyklistka majsterkou Slovenska
Koncom júna 23. – 25. 6. 2022 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike 2022. Keďže sa pravidelne 
konajú spolu s majstrovstvami Českej republiky, tento rok pripadla organizácia na okolie českého mesta Tábor.

Časovka jednotlivcov prebiehala 23.  6., kde 
naša cyklistka Nora Jenčušová obhajovala 
minuloročný titul, čo sa jej aj v dosť náročnom 
teréne podarilo. Hromadný štart, ktorý sa ko‑
nal 25.  6., dôkladne preveril aktuálnu formu 
jednotlivých pretekárok. Za daždivého poča‑
sia a takisto v náročnom horskom teréne Nora 
vybojovala prvé miesto aj v  tejto disciplíne 
cestnej cyklistiky, a  teda priniesla na Spiš 
obidva tituly.

Výsledky:
Časovka jednotlivcov (19 km) – ELITE – 1. miesto
Hromadný štart (76 km) – ELITE – 1. miesto

Výsledkom Nora potvrdila aktuálne dobrú for‑
mu, ktorú sa pokúsila zúžitkovať za podpory 
Slovenského zväzu cyklistiky 7.  –  10.  7.  2022 
na Majstrovstvách Európy kategórie U23 

v cestnej a dráhovej cyklistike v Portugalsku.

Časovka jednotlivcov sa pretekala 7.  7.  2022 
v  náročnom horúcom slnečnom počasí 
a  v  technicky náročnom teréne. Následne 
Nora absolvovala 10.  7.  2022 hromadný štart, 
ktorý sa pretekal na piatich 20 km okruhoch. 
V už spomínanom teplom počasí a vo zvlne‑
nom teréne boli v priebehu pretekov viaceré 
selekcie pelotónu. Nore sa v  okruhoch darilo 
jazdiť v  prvej skupine, ktorá úspešne pokrý‑
vala všetky nástupy pretekárok. V poslednom 
kole si však nechala odlep od vedúcej skupiny 
a do cieľa prišla v menšej skupine pretekárok.

Výsledky:
Časovka jednotlivcov (22 km) – 15. miesto
Hromadný štart (104 km) – 34. miesto

 z red.

 z Jozef Petruška
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Pekný úspech mladých hasičov 
z Hutníckej
Mladí hasiči zo ZK IMA ZŠ Hutnícka opäť 
potvrdili príslušnosť k  najlepším kolektívom 
z  celého Slovenska. Na celoslovenskom 
kole hry „Plameň“, ktoré sa konalo 2. 7. 2022 
v  Hurbanove, v  kategórii chlapcov obsadili 
3. miesto. Celoslovenské kolo sa kvôli prob‑
lémom s Covidom‑19 konalo až po dlhých šty‑

roch rokoch. Táto situácia spôsobila to, že deti 
nemohli počas „covidovej pauzy“ vykonávať 
kolektívne disciplíny, čo malo za následok, že 
na okresnom kole sme mali iba 3 družstvá. 
Chlapci si postup do Hurbanova vybojovali 
víťazstvom na krajskom kole v  Poproči. Na 
celoslovenskom kole bolo naše družstvo naj‑

mladším zo zúčastnených. 
Aj táto neskúsenosť spôso‑
bila drobnú chybu, ktorá nás 
stála víťazstvo. Vek tohto 
tím je však do budúcnosti 
veľkou výhodou. Je na čom 
stavať,  zlepšovať sa a  urči‑
te deti čakajú v budúcnosti 
pekné úspechy. Ale dôleži‑
tejšie ako víťazstvá je, že 
deti sa po skončení športo‑
vej činnosti aktívne zapájajú 
do práce v zboroch a vyko‑
návajú tak potrebnú prácu 
dobrovoľných hasičov pre 
spoločnosť.

KARATE: Výsledky KK Iglow SNV: Maj‑
strovstvá Slovenska detí a žiakov v Ko‑
šiciach (11. 6.): kumite dievčatá 6 ‑ 7 rokov 
do 20 kg: 2. Veronika Vysopalová; agility 
chlapci 6‑roční: 3. Alexander Dubravec; 
kumite mladší žiaci 8 ‑ 9 rokov do 30 kg 
začiatočníci: 1. Leonard Dubravec; kumi‑
te chlapci 6 ‑ 7 rokov nad 30 kg: 2. Tobias 
Hlaváč. Svetový pohár mládeže a detí 
v  Poreči v  Chorvátsku (30.  6.  –  3.  7.): 
WKF U12 & U21 CUP: kumite U21 ‑68 kg: 
2. Sára Krivdová. Slávnostné otvore‑
nie Majstrovstiev Slovenska (1.  6.): Pri 
slávnostnom otvorení majstrovstiev bol 
Jaroslav Javorský ocenený Slovenským 
olympijským a športovým výborom za dl‑
horočný prínos olympionizmu. Majstrov‑
stvá Tatranskej únie karate v Kežmar‑
ku (4.  6.): Agility 6‑ročné: 2.  Veronika 
Vysopalová; agility 10‑ročné: 2. Vivian 
Duračinská, 2.  Zoja Vartovníková; agi‑
lity 6‑roční: 3. Robert Kerita, 1. Alexan‑
der Dubravec; agility 7‑roční: 2.  Tobias 
Hlaváč; agility 9‑roční: 1. Leonard Dub‑
ravec; agility 10‑roční: 3. Matúš Jurčák. 
Kata 10 – 11‑ročné: 3. Vivian Duračinská; 
kata 10 – 11‑roční: 3. Matúš Jurčák; kata  
12  – 13‑roční: 2. Dominik Antoš. Kumite 
dievčatá 6 – 7‑ročné do 20 kg: 2. Veronika 
Vysopalová; kumite dievčatá 10 – 11‑ročné 
nad 40 kg: 3. Vivian Duračinská; kumite 
chlapci 6 – 7‑roční do 26 kg: 2. Alexander 
Dubravec; kumite chlapci 6 – 7‑roční nad 
30 kg: 1. Tobias Hlaváč; kumite chlapci  
8 – 9‑roční do 34 kg: 1. Jakub Vysopal; ku‑
mite chlapci 10 – 11‑roční do 30 kg: 2. Ma‑
túš Jurčák; kumite chlapci 12 – 13‑roční do 
55 kg: 1. Dominik Antoš; kumite chlapci 
12  – 13‑roční do 55 kg: 3. Andrej Špičuk; 
kumite chlapci 12  – 13‑roční do 55 kg: 
3. Andreas Hlaváč.

DŽUDO: 50. ročník Medzinárodnej 
veľkej ceny mesta Michalovce v  judo 
žiakov a  žiačok (25.  6.): Výsledky Džudo 
klubu SNV: kategória WU11‑27: 3. Domini‑
ka Biganič; kategória MU11‑46: 1. Šimon 
Sivačko; kategória MU13‑38: 3. Michal 
Zgodava; kategória MU13‑60: 2. Jakub 
Krištof; kategória WU15‑63: 2. Zuzana 
Hamborová a  3. Barbora Gurčíková;  
kategória WU15‑57: 3. Sofia Gánovská.

Š
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Gymnastický klub SPIŠ Spišská Nová Ves sa od nového  
roku 2022 po uvoľnení pandemických opatrení zúčastnil 
12. februára tímovej súťaže Mini Teamgym v Závažnej Porube, kde  
v kategórii najmladšie žiačky 2014 - 2015 získali 3. miesto a v kategórii 
mladšie žiačky 2012 - 2013 sa im ušlo 5. miesto.

Táto tímová súťaž je pre členov Sloven‑
skej gymnastickej federácie v  zjednoduše‑
nej forme s  využitím obsahu veľkej súťaže 
Team gym, v  ktorej sa konajú Majstrovstvá 
Slovenskej republiky. Zjednodušená forma 
Mini Teamgymu pozostáva z  akrobatické‑
ho radu zloženého z  dvoch akrobatických 
prvkov priamou väzbou alebo s jedným me‑
dzikrokom a skoku z malej trampolíny bez 
preskokového náradia.
Počas májových sobotných dopoludní 
10 dievčat z nášho klubu poctivo nacvičovalo 

pohybovú skladbu na hudbu z filmu Kučera‑
vá Sue na Festival pohybových skladieb v Tr‑
nave, ktorý sa konal v sobotu 25. júna 2022. 
V kategórii Mládež A, 7 ‑ 10 rokov (10 a viac 
pretekárov) našu pohybovú skladbu s jedno‑
duchými prvkami gymnastiky ocenili bronzo‑
vou medailou a diplomom.
Festivalu sa môžu zúčastniť od detí do 6 rokov 
až po zlatý vek 50+. Tento ročník festivalu sa 
pýšil najväčším počtom skladieb 61 a počtom 
účastníkov 548 z 23 tímov z troch európskych 
krajín. Atmosféra v hale bola vynikajúca a tri‑

búny boli plné divákov.
Týmto sa chcem poďako‑
vať všetkým zúčastneným 
gymnastkám nášho klubu 
za ich výkony a  ich rodi‑
čom za pomoc a trpezlivosť. 
Zároveň pozývam deti vo 
veku 7  ‑  10 rokov na zápis 
do nášho gymnastického 
klubu v  septembri 2022. 
Bližšie info: 0910 314 309  – 
J.  Hromadová, trénerka 
gymnastiky.

 z jhr

 z Jozef Strela 
vedúci ZK IMA ZŠ Hutnícka

RTVŠ MIX oznamuje, že
zápis 5-ročných detí do 

Gymnastického klubu SNV 
sa bude konať 30. 8. 2022 

(pondelok) o 17.00 h 
v telocvični ZŠ nad Medzou.

kolektív trénerov
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Milí Spišskonovovešťania, aj v  tomto čísle prinášame krížovku o  zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s  adresou posielajte najneskôr  
do 15. augusta na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Doprajme si doma úchvatnú dovolenku.

Mesto Spišská Nová Ves 
pozýva pri príležitosti 

78. výročia SNP na

SPOMIENKOVÚ 
SLÁVNOSŤ

spojenú s kladením vencov
25. 8. 2022 o 14.00 h
pred Pamätníkom osloboditeľov 

na Radničnom námestí 
v Spišskej Novej Vsi



25august 2022 SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

A
U

G
U

S
TO

V
Í J

U
B

IL
A

N
TI

P
O

Ď
A

K
O

V
A

N
IA

 A
 S

P
O

M
IE

N
K

Y

Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť individuálneho (príp. kolektívneho) slávnostného prijatia jubilanta alebo individuálneho 
(príp. kolektívneho) slávnostného prijatia novorodenca v obradnej miestnosti Radnice. V prípade vášho záujmu o toto bezplatné prijatie si, 
prosíme, nahláste váš záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej 053/417 66 25, resp. 0908 343 208 alebo osobne v Radnici, I. posch.

Mária Olejníková
Agnesa Grinvalská
Mária Krupinská
Júlia Tauberová
Mária Bajtošová
Štefan Bubeník
Štefan Furman
Zdeněk Jeřábek
Lýdia Bačová
Jolana Dojčanská
Irena Kováčová
Vilma Salajová
Mária Stachová
Štefan Dančo
Pavlína Klubertová
Mária Majerníková
Valéria Nováková
Regina Furíková
Božena Hofericová

Mária Horváthová
Katarína Istvaníková
Anna Kacvinská
Hildegárda Lešková
Angela Olekšáková
Monika Sopkovičová
Mária Škerlíková
Angela Tomášová
Ladislav Cmorej
Gertrúda Dudinská
Mária Hatalová
Mária Hlopková
Anna Kočtuchová
JUDr. Erika Romanová
Mária Suchá
Helena Židlíková
Jozef Benik
Augustin Čambal
Emil Dorocák

Viktor Gonda
Anna Gregorová
Ján Hrebenár
Natália Jendrálová
Mária Kapustová
Ing. Ján Karchňák
Stanislav Karchňák
Mária Kolačkovská
Michal Kollár
Kornélia Koperdáková
Soňa Kozáková
Terézia Kubíková
Mária Luptáková
Agnesa Macejová
Vlasta Nagyová
Anna Olejárová
Michal Sebő
Ondrej Smorada
Štefan Valovič

Alexander Vaňo
Anna Vavrová
Ján Bagin
Ladislav Bosák
Klára Čonková
Mária Filipová
Terézia Gapčová
Viera Grešová
JUDr. Eva Herichová
Mária Hnatkovičová
Viera Hrebeňárová
Milan Korba
Jozef Kožík
Štefan Krivjanský
Pavol Kubanyi
Štefan Kukoľ
Jozef Kusein
Ľudmila Lačná
Ružena Macejková

Emil Mariančík
Milan Nádašdi
Magdaléna Ochotnická
Mária Pacindová
Jozef Pálfy
Gejza Pecha
Irena Pechová
Janka Revajová
Elena Rozmušová
RNDr. Viera Ruschová
Natália Schwartzová
Štefan Smorada
František Szabó
Ján Štelbaský
František Uhrecký
Klára Vartovníková
Ladislav Vikartovský
Ing. Anna Zábranská

1. júna  2022 sme sa navždy rozlúčili s  naším milovaným 
manželom, otcom, starým  otcom Ing.  Ladislavom LAUKOM, 
ktorý nás opustil 30. 5. 2022 vo veku nedožitých 71 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým kolegom 
a  ostatným, ktorí ho prišli odprevadiť na jeho poslednej ceste 
a  svojimi prejavmi sústrasti a  kvetinovými darmi sa pokúšali 
zmierniť náš hlboký žiaľ.
smútiaca rodina
Nezomrel. Spí, má len sen, je krásny, sníva sa mu o tých, ktorých 
miloval a ktorí milovali jeho.
9. júna 2022 nás vo veku nedožitých 87 rokov navždy opustil môj 
milovaný manžel, náš starostlivý otec, svokor, dedko, pradedko, 
brat, švagor, krstný otec, ujo, príbuzný a sused Michal FURÍK.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a  kvetinové dary. 
Úprimné poďakovanie za dôstojný pohrebný obrad patrí Rím.‑
kat. farskému úradu v  SNV, kaplánovi Mgr.  M. Jamrichovi, 
PhDr.  J. Lapšanskému, mestu za dôstojnú rozlúčku a Pohrebnej 
službe R. Findura.
Poďakovanie patrí aj celému kolektívu oddelenia 
vnútorného lekárstva NsP SNV. Vďaka patrí taktiež lekárom 
MUDr. E. Novákovej, MUDr. Mrukovej a MUDr. Bežilovi.
S láskou, úctou a vďakou manželka Regina a deti s rodinami.
Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí prišli 22.  6.  2022 odprevadiť našu milovanú a  starostlivú 
manželku, mamku a  babku Darinu KORBOVÚ, ktorá nás 
opustila vo veku 72 rokov.
S úctou spomína smútiaca rodina.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, miloval si život 
a všetkých nás.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
na poslednej ceste s  naším otcom, svokrom, 
dedkom, pradedkom, bratom, švagrom, 
krstným otcom, ujom a príbuzným Mikulášom 
PACÁKOM, ktorý nás navždy opustil 24. 6. 2022 
vo veku 84 rokov.
19.  8.  2022 si pripomenieme 5 rokov, čo nás 
navždy opustila naša mamka Anna PACÁKOVÁ.
S láskou a vďakou spomína smútiaca rodina.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska sa smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
24. 6. 2022 nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko 
Dušan BOBRÍK.
Nám zostali v srdci krásne spomienky.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Alžbeta, deti Gabriel, Matúš a Alžbeta s rodinami

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal. Ostanú iba 
spomienky a v srdci veľký žiaľ.
Úprimne ďakujeme za kvetinové dary a  prejavy sústrasti 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom a  známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s  naším milovaným manželom, otcom, dedkom, 
svokrom, bratom, švagrom, krstným otcom, ujom a príbuzným 
Michalom JESZE, ktorý nás navždy opustil 3.  7.  2022 vo veku 
nedožitých 74 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v SNV, 
Pohrebnej službe R. Findura, p. Z. Kleinovej a p. J. Lapšanskému.
S úctou a vďakou manželka Anna a deti Zdenko, Danka a Miško 
s rodinami.
Odišiel si preč, nás to teraz bolí, opustil si tento svet proti svojej 
vôli. Osud Ti nedoprial s  nami dlhšie byť, ale v  našich srdciach 
budeš stále žiť.
Z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli 12. 7. 2022 rozlúčiť 
s naším synom, bratom, švagrom, ujom, príbuzným a priateľom 
Stanislavom PATZOM, ktorý nás náhle navždy opustil 7. 7. 2022 
vo veku 55 rokov.
Ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková a ZPOZ pri MsÚ v SNV 
za dôstojnú rozlúčku.
S  úctou a  vďakou mamka, sestra Zdenka s  partnerom Jožkom 
a deťmi, bratia Vilko a Erik s rodinami.
Vážení priatelia a známi, 12. 7. 2022 nás navždy opustil môj brat 
Jozef PARAČKA vo veku nedožitých 66 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
brat Jaroslav a smútiaca rodina

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, 
ostáva v nás…
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí prišli 12. júla 
2022 na poslednú rozlúčku s  plk.  Ing.  Jánom 
KOLLÁROM.
Vďaka za kvetinové dary a duševnú podporu.
V septembri zároveň uplynie štvrtý smutný rok, 
čo nás navždy opustila naša drahá Ľudmila 
KOLLÁROVÁ.
S  úctou a  láskou dcéra Janka a  syn Ivan 
s rodinami.

24.  6.  2022 uplynul rok, kedy nás navždy opustila naša milá 
mamička, babička a prababička Eleonóra HODÁKOVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na ňu nezabudli.
Zostávaš v našich srdciach.
S úctou a láskou dcéra Iveta, syn Luboš s rodinami.
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keď srdce stále bolí.
30.  6.  2022 uplynulo 10 rokov, odkedy nás navždy opustil môj 
manžel, otec, brat a švagor Peter DIRGA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Tam niekde medzi hviezdami máme niekoho, na koho nikdy 
nezabudneme.
Spomíname s  láskou na Jána KRÁĽA, ktorý navždy odišiel do 
nenávratna pred 16‑timi rokmi.
manželka Magdaléna, synovia Róbert a  Daniel s  rodinami 
a ostatná smútiaca rodina

Ubehol rok, čo nás opustil náš otec Pavel 
LETKOVSKÝ a 15 rokov, čo nás opustila mamka 
Mária LETKOVSKÁ.
S  láskou v  srdci a  vďakou spomínajú na nich 
dcéra Dana so súrodencami a  ich rodinami, 
vnúčatá, pravnúčatá.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.

Tak letí čas, čo stíchol Váš hlas. Len spomienky 
na Vás sa vracajú zas a zas.
1. 8. 2022 si pripomíname 6 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn, brat, ujo Vladimír 
CENTKO a zároveň si 31. 8. 2022 pripomenieme 
15 rokov, odkedy nás náhle opustila naša 
milovaná mamka a babka Júlia BARTOŠOVÁ.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí 
nezabudli.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom živote, veľká vo 
svojej láske a dobrote.
2.  8.  2022 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá 
a  milovaná manželka, mamka, stará mamka, svokra a  známa 
Terézia KRÁĽOVÁ.
Smutno a prázdno je bez nej, veľmi nám chýba jej úsmev, láska 
a pohladenie.
S  láskou a  úctou spomínajú manžel Ivan, dcéry Beata, Gabika 
a syn Ján s rodinami.

Ako ten čas letí, čo nie ste medzi nami, ale 
v srdciach ste navždy s nami.
2. 8. 2022 uplynie 11 rokov, čo nie je medzi nami 
naša mamka Mária BIGOŠOVÁ a  zároveň 
29. 5. 2022 uplynulo 35 rokov od úmrtia nášho 
ocka Štefana BIGOŠA.
S láskou spomína syn Jozef s rodinou a ostatná 
smútiaca rodina.

Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako smutno je bez Teba. 
Keby sa dal vrátiť čas, pohladiť, počuť Tvoj hlas, stretnúť sa 
s Tebou zas.
2.  8.  2022 si pripomenieme 5. výročie úmrtia môjho manžela, 
nášho ocka a dedka Štefana FILICKÉHO.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti.

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja strata 
stále bolí, keď plameň sviečky ticho horí. Ostali spomienky a odkaz 
jediný, chýbaš nám v kruhu celej rodiny.
3.  8.  2022 uplynie rok, ako nás navždy opustil môj milovaný 
manžel, ocko, svokor, dedko, brat, strýko, svat a švagor Vladimír 
VAŽAN vo veku 59 rokov.
S láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina.

3. 8.  2022 uplynie 10 rokov od úmrtia nášho drahého manžela, 
ocka a starého otca Ivana MARCZYHO.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí naňho nezabudli.
S úctou, vďakou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

5. 8. 2012 nás opustil náš milovaný manžel, otec a deko František 
MIDLIK.
Tí, ktorí ho mali radi, nikdy nezabudnú.
Tí, ktorí ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Čas ubieha a nevracia, čo vzal. Ostávajú len spomienky a v srdci 
veľký žiaľ. Ťažko je, keď v očiach slza stojí, ťažko je, keď srdce stále 
bolí.
6. augusta 2022 uplynie prvý smutný rok, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamka, babka a prababka Sabina NOVÁČKOVÁ.
S  láskou, úctou a  vďakou spomínajú dcéra Anna a  syn Peter 
s rodinou.

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všetko a  všetkých, 
ktorých si miloval. S  tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri 
plamienku sviečok na Teba spomíname. Osud Ti nedoprial dlhšie 
s nami byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť.
6. 8. 2022 uplynie 6 mesiacov, čo nás navždy opustil manžel, otec 
a dedko Štefan VODHANEL.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
So smútkom v  srdci spomína manželka Mária, syn Silvester, 
Gabriel s  rodinou, dcéra Mirka a  Denisa s  rodinou a  súrodenci 
s rodinami.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal!
7.  8.  2022 uplynú tri roky od odchodu nášho milovaného otca 
a manžela Vladimíra ŠTEINERA.
S láskou a úctou na Teba spomíname.
manželka Anna, synovia a ostatná smútiaca rodina

8. 8. 2022 uplynie smutných 5 rokov, keď do večnosti odišiel náš 
drahý a milovaný ocko, dedko a pradedko PhDr. Jozef KURUC.
S  úctou, vďačnosťou a  nekonečnou láskou v  srdci spomínajú 
dcéra a syn s rodinami.

Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez 
tých, ktorých sme mali radi. Spomínajme… 
Kúsok sa zastaviť, zamyslieť, poďakovať, vrátiť 
sa v myšlienkach späť...
10. augusta 2022 uplynú 3 roky, kedy nás navždy 
opustila naša láskavá mamka, stará mamka 
a príbuzná Irena BURÍKOVÁ.
8. mája 2022 sme si pripomenuli 19. výročie 
úmrtia nášho milovaného otca, starého otca 
a príbuzného Michala BURÍKA.
S  úctou a  vďakou spomínajú syn Vladimír, 
vnuk Vladimír a  vnučka Martina s  partnerom 
Marcelom.

Už päť rokov nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ krásnymi 
spomienkami a veľmi nám chýbaš.
10.  8.  2017 dotĺklo unavené a  ubolené srdce milovanej dcéry, 
sestry, švagrinej, tety a príbuznej Ing. Magdalény LABUDOVEJ, 
ktorá nás opustila vo veku 64 rokov.
Snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri Tebe každučký deň.
S  nekonečnou láskou  spomína mamka, súrodenci Eva, Helena, 
Mária a František s rodinami.
Priatelia a známi, spomínajte s nami.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
S tichou spomienkou v srdci si 12. 8. 2022 pripomenieme rok, kedy 
nás opustila naša mamka, manželka, babka Terézia GONDOVÁ.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
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vďační, že sme ich mali.
9. 4. 2022 uplynulo 7 rokov, čo nás opustil otec, 
dedko, brat, švagor Ladislav KAPZDORFER.
15.  8.  2022 uplynie rok, čo nás opustila 
mamka, babka, sestra, švagriná Božena 
KAPZDORFEROVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú na nich 
spolu s nami.

15. 8. 2022 si pripomenieme 3 roky, odkedy nás navždy opustila 
moja manželka, naša mama a babka Kristína ZAJACOVÁ.
S láskou spomína manžel Michal, dcéra a syn s rodinami.

Žil si skromne, jednoducho, ale s  veľkým srdcom a  šikovnými 
rukami, pre každého. Odišiel si predčasne a  náhle, ale v  našich 
srdciach a spomienkach si ostal.
Vďaka za všetko, najmä, že si bol mamke oporou bezmála do 
Tvojej smrti.
Odpočívaj v pokoji s našimi drahými rodičmi (Ondrejom a Annou), 
drahý náš brat Miroslav SABO.
16. 8. 2022 budeme spomínať na nedožité 63. narodeniny nášho 
brata.
Vďaka i  vám všetkým, ktorí si na neho v  tichosti spomeniete 
s nami.
S láskou spomínajú brat Ladislav a sestra Daniela s rodinami.

Hoci ste odišli a  nie ste medzi nami, v  našich 
srdciach ostávate vždy s nami.
17.  8.  2022 uplynul smutný rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá mamka, svokra, babka 
a  prababka Eva ŠKOVRANOVÁ a  27.  6.  2022 
sme si pripomenuli 18. výročie úmrtia nášho 
otca, svokra a dedka Františka ŠKOVRANA.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
S  láskou, úctou a  vďakou spomínajú synovia 
Dušan a Jaroslav s rodinami.

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja strata 
stále bolí, keď plameň sviečky ticho horí. Ostali len spomienka 
a odkaz jediný, chýbaš nám v kruhu celej rodiny.
19. 8. 2022 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný 
manžel, náš ocko, svokor, dedko, brat, švagor a  ujo Viliam 
KOLÁRČIK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou manželka Mária, syn Miroslav s rodinou, dcéry 
Milada s rodinou, Silvia s rodinou, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná 
smútiaca rodina.

Už len kyticu z  lásky na hrob môžeme Ti dať, za všetko krásne 
ďakovať a s láskou v srdci na Teba spomínať.
20.  8.  2022 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustila moja 
milovaná manželka, naša mamka, babka a  prababka Anna 
GIRGÁŠOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a  nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
S  vďakou, úctou a  láskou spomína manžel František, syn 
František, dcéry Františka a Anna s rodinami a dcéra Slavomíra.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, milovala si život a všetkých nás. Osud 
Ti nedoprial dlhšie s nami byť, no v srdciach našich budeš stále žiť.
20. 8. 2022 si pripomenieme 7. smutné výročie, kedy nás navždy 
opustila moja milovaná manželka, naša mamka, omika Janka 
ŠUŤAKOVÁ, rod. Jahodníková.
Všetci, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
S  láskou a  úctou spomína manžel Igor a  dcéry Andrea, Janka 
a Danka s rodinami.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nikdy 
nezabudne.
So smútkom v srdci si 20. 8. 2022 pripomenieme 2. výročie úmrtia 
nášho drahého manžela, otca a starého otca Vladimíra ŠIMKA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a vďakou manželka a deti s rodinami.

Už nevidíte slnko, ani krásny deň, na cintoríne 
snívate svoj večný sen. Už niet návratu ani 
nádeje, len cesta k hrobu nás k Vám zavedie. Deň 
za dňom sa rýchlo míňajú, spomienky na Vás 
v našich srdciach stále zostávajú.
22.  8.  2022 si s  bolesťou v  srdci pripomíname 
20.  výročie úmrtia nášho ocka, dedka 
a pradedka Ladislava SERVATKU.
Zároveň si pripomíname 5. výročie úmrtia 
našej mamky, babky a  prababky Viktórie 
SERVATKOVEJ.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Len ten, kto stratil niekoho blízkeho, vie, ako každá spomienka na 
neho veľmi bolí.
24. 8. 2022 uplynie neuveriteľných 25 rokov od chvíle, kedy nás 
navždy opustil náš milovaný a starostlivý otec, starý otec, krstný 
otec Ján MINTÁL.
S  láskou a  úctou na Teba spomínajú dcéry Viera a  Martina 
s rodinami.

Boh zavolal a srdce, ktoré pre nás malo toľko lásky, dotĺklo navždy…
28. 8. 2022 si pripomenieme 10. výročie, odkedy nás opustil náš 
drahý zosnulý Jozef MULÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami modlitbu 
a tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami a ostatná smútiaca 
rodina.

Odišla tíško, nie je medzi nami, no v  našich srdciach žije 
spomienkami.
S tichou spomienkou v srdci si 28. 8. 2022 pripomenieme nedožité 
49. narodeniny našej milovanej zosnulej Zuzany JASEČKOVEJ, 
ktorá nás navždy opustila 26. 11. 2020.
Tí, čo ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, manžel Jožko s dcérou Zuzkou 
a  synom Danielom, svokrovci, súrodenci s  rodinami a  ostatná 
smútiaca rodina.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
So smútkom v srdci si 31. 8. 2022 pripomenieme 2. výročie úmrtia 
nášho drahého manžela, otca a dedka Vladimíra MRAVČÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a vďakou manželka, deti a milujúca rodina.

„Rozlietli sa na všetky strany životné príbehy a  cesty. Odohrané 
v radosti aj v strasti, rok čo rok sa opakujú a sú ťažšie. Barborka, 
dúfame, že si tu stále s nami.“
Pred štrnástimi rokmi, posledný augustový deň, nás vo 
veku 22 rokov opustila milovaná dcérka, sestrička Barborka 
MROVČÁKOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí pri tomto smutnom výročí venujú 
Barborke krátku spomienku.
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0905 349 152
www.mestskyutuloksnv.sk

utulok@mestosnv.sk
Fb: Mestský útulok a KS Spišská Nová Ves

ArgoArgo
Dostal sa k nám 
v hroznom zdravot‑
nom aj psychickom 
stave. Život na reťazi 
a dlhodobý nedostatok 
stravy. Hľadá si spoloč‑
níka s dostatkom času 
venovať sa mu.

BoltBolt
Cca 3‑roč. psík, ktorý 
sa potuloval a nepo‑
zná domov, nepoznal 
pohladenie a lásku. Je 
šikovný, odvážny, no 
aj nedôverčivý. Miluje 
voľnosť vo výbehu 
a varené mäsko.

TofiTofi
Starší 10‑ročný psík, 
ktorý má rád pokoj. 
Voči ľuďom, ktorých 
nepozná, je veľmi 
nedôverčivý. Jeho 
srdiečko si získate 
jedlom, trpezlivým 
a láskavým prístupom.

JustyJusty
Trojročný kríženec 
jazvečíka. Hľadáme 
rodinku, ktorá s ním 
bude mať trpezlivosť 
a ukáže mu, že aj pre‑
chádzky a pohladenie 
sú príjemné veci.

PitPit
Šteniatko, ktoré smrti 
uniklo len o vlások. Je 
veľmi priateľský, zve‑
davý, rád sa učí, miluje 
ľudskú spoločnosť 
a hru s inými psíkmi. 
Predpoklad stredného 
vzrastu.

KikoKiko
Cca 3‑roč. psík, 
ktorý sa už 2x ocitol 
v našom útulku. Je 
priateľský, kontaktný, 
nekonfliktný, voči 
cudzím ľuďom trošku 
plachý. Má rád pre‑
chádzky a dobré jedlo.

BenyBeny
Krásny mladý nemec‑
ký ovčiak, ktorý žil 
v osade na metrovej 
reťazi. Našťastie 
sa jeho trápenie už 
skončilo a teraz čaká 
u nás na vhodného 
majiteľa.

MartyMarty
Starší psík ‑ kríženec 
labradora pokojnej 
povahy, nenáročný, 
na dlhé prechádzky. 
Hľadá milujúceho 
majiteľa.

BelaBela
6‑ročná sučka 
belgického ovčiaka 
odobratá z osady 
z množiarne. Užíva 
si každú voľnosť 
a pohyb vo výbehu, so 
psíkmi vychádza dob‑
re, najradšej aportuje.

LesyLesy
Mladučká fenočka 
vyhodená v lese. 
Zo začiatku plachá 
a bojazlivá, po zistení, 
že jej nechceme 
ublížiť, robí pokroky. 
Potrebuje ešte veľa 
trpezlivosti a lásky.

SteveSteve
Starší, nepočujúci 
psík, ktorého sa 
zbavili pre potrebný 
chirurgický zákrok. 
Dnes je po operácii. 
Hľadá rodinu, v ktorej 
by mohol stráviť po‑
sledné roky života

ČikoČiko
Šteniatko vyhodené 
do lesa. Prahne po lás‑
ke, pohladení a množ‑
stve pohybu. V koterci 
veľmi trpí, celý deň 
plače. Bude väčšieho 
vzrastu s nárokmi na 
množstvo aktivít.
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Začiatok kurzu: 21. september 2022
Zápis: 7. a 8. september 2022 / od 16.00 do 17.00 h

www.addyakram.sk
na Adrese: Letná 53 (Buchvaldhaus)
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 z Dám do prenájmu od 15. 8. 2022 3‑izb. byt 

v Smižanoch, Nálepkova ul., 3. posch., 76 m2 + 
lodžia a pivnica. Byt je po rekonštrukcii s mož‑
nosťou zatvárania lodžie. T.: 0903 602 254.

 z Od 1. 9. 2022 dám do prenájmu 3‑izb. byt 
s balkónom, lokalita Za Hornádom SNV. Volať 
po 18.00 h. T.: 0911 722 357.

 z Ponúkame 2‑izb. byt (58,75 m2, 3/4 posch.) 
v  centre SNV. Vymenené stúpačky, plastové 
okná, inak v pôvodnom stave. Cena: 102 000 €. 
T.: 0948 188 826 * erikalednice@gmail.com.

 z Dám do prenájmu kompletne zariadený 
1‑izb. byt na sídl. Tarča, voľný od 1.  9.  2022. 
T.: 0911 604 647.

 z Ubytujem za 165 €/mes. T.: 0903 650 740.
 z Predám garáž na sídl. Tarča pri domove 

dôchodcov. T.: 0905 342 421.
 z Predám garáž na sídl. Tarča pri požiarnej 

zbrojnici. Cena 10 000 €. T.: 0905 658 715.
 z Odstúpim zemné urnové miesto na 

starom cintoríne v  SNV. Cena dohodou. 
T.: 0903 056 693.

 z Predám nepoužívaný dámsky bicykel 
zn.  FLAMINGO SUPERIOR. Výhodná ponuka. 
T.: 0948 000 699.

 z Predám pomarančový stan pre 3 osoby + 
2 nafukovačky + 1 spací vak. Cena dohodou. 
Tiež remosku + plytkú nádobu na pečenie. 
T.: 0910 264 229.

KÚPIM / HĽADÁM
 z Kúpim garáž v  lokalite za židovským 

cintorínom, sídl. Tarča alebo Západ  I. 
T.: 0948 011 853.

 z Hľadám do dlhodobého prenájmu za ro‑
zumnú cenu garáž na sídl. Tarča, najradšej 
v  blízkosti Lipovej ul., nie je to podmienka. 
T.: 0902 407 920 * e ‑mail: juperko@gmail.com

RÔZNE
 z Postrážim vám psíka počas prázdnin alebo 

dovolenky. Informácie na tel. č.: 0944 451 455.
 z NEFUNGUJE POČÍTAČ?  Štrajkuje IN‑

TERNET a je práve nedeľa? Rozbil sa disp‑
lej? Profesionálny  servis notebookov, 
PC a  kancelárskej  techniky u  vás doma 
24 h/7  dní v  týždni za rozumné ceny. 
OBNOVA  STRATENÝCH DÁT!  WINDOWS 
11 na každom PC. Nastavenie  WIFI! SER‑
VISNÁ PREHLIADKA ZDARMA!  Poradí‑
me bezplatne! a  NONSTOP. Doktor PC. 
T.: 0904 318 235 * www.fixnet.sk

 z STAVEBNÉ PRÁCE ‑ REGEC PETER. Pre‑
stavba bytového jadra na kľúč * zatepľo‑
vanie * všetky stavebné práce * montáž 
teplovzdušných krbov. Rezanie otvorov 
do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe 
materiálu až do 20 %. T.: 0903 373 486.

 z ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DA‑
ŇOVÉ PRIZNANIA. T.: 0905 936 156 * info: 
www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com

 z ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné 
založenie s. r. o. na kľúč * komplet všetky 
zmeny v s. r. o. * predaj (hotových) REA‑
DY MADE s. r. o., platca aj neplatca DPH, 
založenie živnosti, atď. Kvôli súčasnej 
situácii všetko vybavíme a  zapíšeme aj 
bez nutnosti osobného stretnutia. TIMID, 
s.  r.  o., spoločnostiSRO.sk, Štefánikovo 
nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV. 
T.: 0948 249 495 * www.spolocnostisro.sk

 z MONTÁŽ VŠETKÝCH DRUHOV STREŠ‑
NÝCH KRYTÍN za rozumnú cenu. Kvalita, 
rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka za‑
ručená. T.: 0902 249 396 ‑ Peter Ilašenko.

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

 z Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁ‑
CE * www.rekonstrukcie.eu * 0907 361 171.

 z „Ste zlatý“ ‑ tak mi hovoria. SLUŽBY 
PRE DOMÁCNOSŤ * čistenie kobercov, 
sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 100 % 
mikrovlnná likvidácia húb, plesní, červo‑
točov * mikrovlnné sušenie + kosenie trá‑
vy a iné. T.: 0904 865 262.

 z KUBSOFT – SERVIS POČÍTAČOV, NOTE‑
BOOKOV A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY. Soft‑
vérové a  hardvérové opravy * výmena 
LCD * čistenie notebookov * inštalácie 
Windows. Námestie  M. Pajdušáka 40, 
Smižany. T.:  0949 547 412 * e ‑mail: kub‑
soft@kubsoft.sk * www.kubsoft.sk

 z TEPOVANIE BUBLINKA ‑ tepujem PRO‑
FESIONÁLNYM STROJOM (3 x procesy 
čistenia) hĺbkovým spôsobom ‑ sedač‑
ky, koberce, postele, matrace… + UMÝ‑
VAM OKNÁ a UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. 
T.: 0950 511 616, 0905 824 096.

 z Ak potrebujete PREROBIŤ BYT či 
DOM  – volajte kedykoľvek. Som samo‑
statný murár s  vlastným autom a  nára‑
dím. Okres SNV, PP. T.: 0944 038 471.

 z MASÁŽE, s. r. o. – vyskúšajte aj vy po‑
zitívne účinky masáží, zbavte sa bolesti, 
napätia a stresu. Ponúkame rôzne druhy 
masáží podľa vlastného výberu v cene už 
od 9 € za 30 minút. V ponuke aj možnosť 
zakúpenia darčekových poukážok. Spiš‑
ská Nová Ves, Zimná 102 * T.: 0917 507 854 
* www.masazesnv.sk

 z PRERÁBANIE BYTOV – sadrokartóny * 
murárske práce * obklady * dlažby * elek‑
tro * podlahy, atď. T.: 0904 443 543.

 z STOLÁRSTVO OGI – vyrábame kuchyn‑
ské linky * vstavané skrine * nábytok na 
mieru * dvere a zárubne. T.: 0904 307 161.

 z KOZMETIKA PASSAGE, Lipová 20, SNV 
(OD Družba, Tarča) ponúka novú službu 
‑ PEDIKÚRA, ako aj komplexné vizážistic‑
ké, kozmetické služby * kurz samolíčenia 
* darčekové poukážky * predaj kozmeti‑
ky Medik8, Temperance. Info na: kozme‑
tikasnv.sk * FB * @makeupby_bibiana * 
T.: 0905 388 917.

 z FELICITÁ  – OPRAVA odevov * dáždni‑
kov * žalúzií * roliet * zipsov na všetkom 
(aj na topánkach) * a  ruksakov. Staro‑
saská 7, SNV. T.: 0911 981 549.

 z Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ 
(bytové jadrá), rekonštrukcie bytov a do‑
mov, všetky vodárenské práce (výmena 
batérií, WC, radiátorov, preplach. potru‑
bia), rezanie otvorov do panelu, montáž 
sadrokartónu, elektroinštalačné práce. 
T.: 0903 277 634.

 z MAĽOVANIE ÚSPORNOU AIRLESS 
TECHNOLÓGIOU  – ponúkame maľovanie 
bytov * rodinných domov * kancelár‑
skych priestorov * novostavieb. VÝHODY 
AIRLESS: vysokokvalitné povrchy * nízka 
spotreba materiálu * dosah na ťažko do‑
stupné miesta * možnosť veľkoplošných 
nástrekov * bez znečistenia okolia a  za‑
riadení. T.: 0940 849 909.

 z Prázdniny sú v polovici, utrieme prach 
na polici, vyčistíme koberce, okná, podla‑
hy, dá to trochu námahy. PROFESIONÁL‑
NY UPRATOVACÍ SERVIS. T.: 053/444 01 19 
* 0903 100 508 * www.upratovaniesnv.sk

Spoločnosť KISS, spol. s r. o.,

ponúka na prenájom nebytové 
priestory na adrese 
Odborárov 49, SNV. 

Plocha na prenájom 51,63 m² 
pozostáva z dvoch miestností, 

chodby a sociálneho zariadenia.

V prípade záujmu nás kontaktujte 
na tel. čísle 0903 900 661.

Firma Milanko, spol. s r. o., SNV
Ponúka na prenájom nebytové priestory 
na Sadovej ul. 12 v SNV (plocha 385 m2):
* prízemie: výrobno ‑skladové priestory,
* poschodie: administratívne priestory, 

kuchynka, WC, sprcha.
Súčasťou pozemku je aj nádvorie.

Cena dohodou.
Priestory sú voľné od 1. 10. 2022.

Tel.: 053/417 32 37 ‑ prac. dni 8.00 – 16.00 h

0904 318 235

DOKTOR PC

0904 318 235NONSTOP PC SERVIS WWW.FIXNET.EU

OKAMŽITÁ ZÁCHRANA pre váš počítač!

Aj v nedeľu, či  sviatok!
DIAGNOSTIKA ZDARMA

NEFUNGUJE počítač?

NEJDE  internet?

PROBLÉM s programom?

POMOC JE TU!
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Dvojochranný systém zabezpečí čistý, čerstvý a zdravý vzduch
pri každom nádychu. Po zapnutí, zabudovaný Air Magic prístroj generuje ióny,

aby zničil všetky baktérie a prach, ktorý sa nachádza vo vzduchu.
Po tomto, cirkuláciou vzduchu a dvojitým filtrom,

systém vyfiltruje škodlivé mikročastice.

Po vypnutí klimatizačného zariadenia
otočí smer ventilátora vo vnútornej

jednotke a týmto úplne vysuší výmenník
tepla. Takto zabráni rozšíreniu

baktérií a plesní.

Sterilizácia na 56°C
Produkuje negatívne ióny
(anióny) z okolitého vzduchu,
a tak neutralizuje častice znečisťujúcich
látok prítomné vo vzduchu
v uzavretých priestoroch.
Klimatizácia ohrieva
povrchovú teplotu
vnútorného výmenníka tepla
na 56°C, čím sterilizuje.

AUG
08

DRUHÁ POLOVICA PRÁZDNIN SA ZAČÍNA A MY DÚFAME, ŽE SI 
UŽÍVATE KRÁSNE HORÚCE POČASIE.
AK SA ALE POTREBUJETE NA CHVÍĽU SCHOVAŤ PRED SLNIEČKOM, 
SKÚSTE LETNÉ VÝPREDAJE V NAŠOM CENTRE,
KDE SA OPLATÍ NAKÚPIŤ ČI UŽ SA CHYSTÁTE NA “LAST MINUTE” 
DOVOLENKU, ALEBO UŽ PRIPRAVUJETE DETI NA NOVÝ ŠKOLSKÝ 
ROK.
TEN JE ALE EŠTE ĎALEKO, A PRETO SA TREBA ZABÁVAŤ, 
NAPRÍKLAD NA OSLAVE NAŠICH 13. NARODENÍN!
MADARAS JE S VAMI UŽ TRINÁSTY ROK A PRETO SME SI PRE 
VÁS PRIPRAVILI BOHATÝ NARODENINOVÝ PROGRAM NA CELÝ 
VÍKEND.  ZATIAĽ, ČO SA NAŠI NAJMENŠÍ NÁVŠTEVNÍCI VYBLÁZNIA 
V ZÁBAVNEJ ZÓNE PLNEJ ATRAKCIÍ, RODIČIA MÔŽU VYUŽIŤ 
NARODENINOVÉ ZĽAVY A AKCIE, ZAPOJIŤ SA DO TOMBOLY O 
HODNOTNÉ CENY ZA DOPROVODU HUDOBNÝCH UMELCOV 
SPIŠA, ČI SI OVERIŤ SVOJE VEDOMOSTI V NAŠOM KVÍZE.  
PRÍJEMNÚ SPOLOČNOSŤ VÁM BUDÚ ROBIŤ ŠTVORNOHÍ 
MAZNÁČIKOVIA Z ÚTULKU ŠŤASTNÝ PSÍK A STATOČNÍ FRAJERI 
Z HASIČSKÉHO ZBORU SNV. MOŽNO PRÍDE AJ KÚZELNÍK...

TEŠÍME SA NA VÁS.

OCMADARAS.SK | @OCMADARAS | #OCMADARAS
MLYNSKÁ 39, 052 01, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

9.7. - 18.8. 
LETNÁ SPOTREBITEĽSKÁ SÚŤAŽ

8. - 14.8. 
LETNÉ VÝPREDAJE

15. - 4.9. 
HURÁ DO ŠKOLY - ZĽAVY NA ŠKOLSKÉ POTREBY

PROGRAM NA AUGUST

19.8.-21.8.
13. NARODENINY
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PRÁZDNINY
NA KONCI
SVETA
PORACPARK.SK
poracpark@poracpark.sk

+421 9 0 5  7 9 4  7 0 5
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Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0903 645 111, 0911 645 111, www.autoves.sk


