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Stopy po gotickej soche Žehnajúceho Krista (Apoš-
tola?) zo Spišskej Novej Vsi sa stratili v roku 1937, vtedy 
bola súčasťou výstavy Staré umenie na Slovensku, od-
kaz krajiny a ľudu na Pražskom hrade. Figúra stojaceho 
svätca vyrezaná z lipového dreva sa objavila až mi-
nulý rok v ponuke berlínskej aukčnej spoločnosti. 
Stala sa najvýznamnejšou minuloročnou akvizí-
ciou Slovenskej národnej galérie (SNG). Podľa mé-
dií ešte nemali takúto kvalitnú sochu, ktorá mohla slúžiť 
ako predobraz pre niekoľko mladších a rustikálnejších 
sôch. Údajne priamo reaguje na francúzske katedrálne 
vzory 13. storočia. Takéto informácie sa objavili v mé- 
diách, takže sme o rozhovor požiadali najkompetentnej-
šieho odborníka – Dušana Burana, vedúceho kurátora 
Zbierok starého umenia a kurátora Zbierky gotického 
umenia Slovenskej národnej galérie.

 V médiách uverejnili informáciu o soche Žehnajú-
ceho Krista (?), ktorá sa stratila v roku 1937 počas 
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OTVORILI SME 
ŠPIČKOVÚ ČISTIAREŇ 
ODPADOVÝCH VÔD
Minister životného prostredia Peter Žiga slávnostne 
otvoril 9. februára predpoludním novú čistiareň odpa-
dových vôd v Spišskej Novej Vsi. Za účasti poslankyne 
NR SR a viceprimátorky Ley Grečkovej, primátora 
mesta Jána Volného a investičného riaditeľa Pod-
tatranskej vodárenskej spoločnosti Petra Ďurošku si 
prezrel nové technické kapacity čistiarne, ktorá bude 
Spišskej Novej Vsi slúžiť ďalšie desiatky rokov. „Takto 
majú vyzerať čistiarne odpadových vôd v dvadsia-
tom prvom storočí,“ uviedol minister P. Žiga. Nová 
čistiareň bude slúžiť takmer 50-tim tisícom obyvateľov 
v našom meste a jeho okolí. „Som rád, že sa naše 
mesto v oblasti ochrany životného prostredia, a špe-
ciálne vôd, dostáva na modernú európsku úroveň. 
Zo Slovenského raja k nám prichádza čistá voda, 
rovnako čistá bude z mesta aj odchádzať,“ skon-
štatoval Ján Volný.
Celkové plánované investičné výdavky na výstavbu čis-
tiarne odpadových vôd Spišská Nová Ves predstavujú 
viac ako 18 mil. eur (t. j. bez služieb stavebného do-
zoru a projektovej dokumentácie).
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., (ďa-
lej len PVS) obdržala nenávratný finančný príspevok 
z Operačného programu Životné prostredie vo výške 

17,6 mil. eur (94,37 %), ktorý je financovaný ako zo 
štátneho rozpočtu, tak aj z nenávratného finančného 
príspevku Európskej únie. Zvyšok tvorí spolufinanco-
vanie PVS (5,63 %).
Moderná ČOV od začiatku tohto roku v plnej miere na-
hradila 40-ročnú jestvujúcu zastaranú čistiareň, ktorá 
už nebola schopná zabezpečiť požiadavky súčasného 
rozvoja mestskej aglomerácie, ale najmä požadovanú 
kvalitu vyčistenej odpadovej vody v súlade s legislatí-
vou EÚ, ale aj národnou. 
Vybudovanie tejto modernej čistiarne s vysokou účin-
nosťou nielen na organické znečistenie, ale aj s eli-
mináciou živín (t. j. odstraňovanie celkového dusíka 
a fosforu), evidentne napomôže k zlepšeniu ekolo-
gického stavu a potenciálu čiastkového povodia Hor-
nádu, keďže aglomerácia Spišská Nová Ves doteraz 
patrila medzi jeho najväčšie bodové zdroje znečistenia 
(ČOV pre Košice a Prešov už boli dobudované a in-
tenzifikované). Zároveň sa vytvoria predpoklady pre 
postupné zlepšovanie toku Hornádu z hľadiska vhod-
nosti jeho vody pre život a reprodukciu pôvodných dru-
hov rýb, ktorý doposiaľ z dôvodu vyšších koncentrácií 
N-NO2 bol nevhodný. 

(tre), foto: Miro Dibák

Po prestrihnutí pásky si aktéri otváracieho ceremoniálu symbolicky pripili čistou vodou.
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SPRAVODAJSTVO

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) zriadila úverovú linku na podporu rozvoja 
energetickej efektívnosti municipalít na Slovensku – MunSEFF, ktorá prostredníctvom 
miestnej komerčnej banky poskytla finančné prostriedky na projekty energetickej efek-
tívnosti v municipálnom a bytovom sektore.
V bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton 11. februára večer oceňovalo vedenie 
EBRD najlepšie projekty a Spišskonovovešťania medzi nimi nechýbali. Primátor mesta 
Ján Volný prevzal cenu za rekonštrukciu materských škôl v našom meste.
Galavečer sa uskutočnil v spoločnosti rôznych hostí Európskej banky pre obnovu 
a rozvoj, Európskej komisie, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Sloven-
skej sporiteľne, VÚB a MunSEFF klientov, aby spolu zhodnotili doterajšie výsledky 
programu MunSEFF.
Mesto v roku 2014 čerpalo úver vo výške 700-tisíc eur, ktorý bol určený na grantový 
projekt Munseff. V rámci neho boli postupne rekonštruované najväčšie materské školy 
na Stolárskej ulici a Ulici P. Jilemnického, neskôr na Ul. J. Hanulu, Slovenskej a Go-
razdovej ulici. V tretej etape sa znižovala energetická náročnosť budov na Rybničnej 
ulici v Novoveskej Hute.
„Zo zazmluvneného úveru vo výške sedemstotisíc eur sme vyčerpali niečo viac ako 
šesťstodvadsaťpäťtisíc eur, viac ako deväťdesiattisíc eur sa nám vrátilo vo forme 
poskytnutého grantu,“ skonštatovala Ing. Markéta Ďuríková, riaditeľka Správy škol-
ských zariadení. 
Naše mesto sa tak dostáva opäť do popredia aj v oblasti využívania externých zdrojov 
financovania miestnych projektov. (red)

Tí, ktorí stáli za úspechom znižovania energetickej náročnosti našich materských 
škôl (zľava) – prednostka MsÚ Jela Bednárová, poslankyňa NR SR a viceprimátorka 
SNV Lea Grečková, primátor mesta Ján Volný, koordinátorka projektu Mária Hodnic-
ká a riaditeľka Správy školských zariadení Markéta Ďuríková.

MESTO DOSTALO OCENENIE ZA MATERSKÉ ŠKOLY

V Spišskej Novej Vsi otvorili 25. 1. 2016 novú materskú školu pre rómske deti. Deti sa 
presťahovali z materskej školy na Potočnej ulici z neďalekej rómskej osady do novo-
vytvorenej materskej školy na Tehelnej ulici. MŠ na Potočnej ulici bola v prevádzke od 
roku 1972 a v súčasnosti už nespĺňa priestorové ani kapacitné štandardy. Preto mesto 
zrekonštruovalo neďalekú nevyužívanú administratívnu budovu, v ktorej vznikli tri triedy, 
kde je možné zaškoliť minimálne 54 detí v predškolskom veku. „Nová materská škola 
je veľkým prínosom pre tieto deti, ale aj pre spoločnosť, pretože deti sú lepšie pri-
pravené pred vstupom do základnej školy,“ uviedla riaditeľka správy školských zaria-
dení Markéta Ďuríková. Rekonštrukcia spolu s vonkajšími úpravami a oplotením stála 
mesto 80 tisíc eur, z toho rekonštrukčné práce na budove si vyžiadali 36 291,35 eur. 
Ministerstvo vnútra SR poskytlo 24 900 eur. „Sme radi, že otvárame ďalšiu materskú 
školu, práve tá je miestom, kde deti získavajú prvé skúsenosti s prácou v kolektíve, 
sociálne návyky a absolvujú prvý vzdelávací proces. Dúfame, že aj takto umožníme 
deťom zo Spišskej Novej Vsi integrovať sa do väčšinovej spoločnosti a lepšie sa tak 
pripraviť na ďalší život,“ uviedol primátor mesta Ján Volný. Počas otvorenia škôlky 
deti predstavili svoj umelecký program, v ktorom nechýbali scénky, tanec ani rómsky 
folklór. Otvorenie škôlky podporil osobným finančným darom poslanec KSK Stanislav 
Vospálek. V školskom roku 2015/2016 je v materských školách v meste zapísaných 
1 231 detí, z toho v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 1 104 a v ostatných materských 
školách 127 detí. AM

NOVÁ ŠKÔLKA JE ŠANCOU PRE LEPŠIU INTEGRÁCIU DETÍ

výstavy v Prahe. Ako sa môžu vzácne pamiatky stra-
tiť na dlhé desaťročia? Poznáte odkiaľ socha kon-
krétne pochádzala?
„Sochu Apoštola (Žehnajúceho Krista?) zo 14. storo-
čia SNG vydražila na aukcii spoločnosti Auctionata 
v Berlíne v júni 2015. Tvrdenie, že sa stratila v roku 
1937 na výstave v Prahe, je nepresné. Stadiaľ iba 
pochádza jedna z posledných stôp, keďže bola me-
dzi exponátmi tejto výstavy (celkom vyše 2 000 ob-
jektov!). Podľa informácií z archívu Umělecké besedy 
Praha – organizátora výstavy, všetky boli v poriadku 
vrátené majiteľom. Súpis pamiatok na Slovensku 
(1968) uvádza informáciu, že „do roku 1949“ bola 
súčasťou Diecézneho múzea v Spišskej Kapitule. 
Okrem vojnových okolností do úvahy pripadá aj od-
cudzenie komunistami v 50. rokoch alebo aj predaj 
pôvodným vlastníkom, keďže socha nebola regis-
trovaná ako národná kultúrna pamiatka. Biskupstvo 
na Spišskej Kapitule na naše otázky pred aukciou 
nereagovalo, tamojší archivár však v osobnom roz-
hovore uviedol, že k soche nemajú žiadne informá-
cie (presun, predaj, krádež a pod.). V záujme návratu 

diela na Slovensko sme sa teda po dohode s minis-
terstvom kultúry rozhodli o aktívny vstup do aukcie, 
inak by hrozilo jeho ďalšie zmiznutie v zahraničnej 
súkromnej zbierke. Vydražilo sa za vyvolávaciu hod-
notu a vrátane všetkých poplatkov zaň SNG zaplatila 
24 393 eur.“

 Socha sa stala najvýznamnejšou minuloročnou 
akvizíciou SNG. V čom spočíva jej umelecká výni-
močnosť a aké reštauračné práce musí absolvo-
vať?
„S najväčšou pravdepodobnosťou ide o sochu apoš-
tola (snáď sv. Jakuba). Keďže mu však chýbajú obe 
ruky (a teda aj atribúty), pripúšťam aj možnosť, že 
by pôvodne mohlo ísť o Žehnajúceho Krista. Z po-
rovnaní s inými spišskými a malopoľskými sochami 
zo 14. storočia (najmä s Madonou z Ruskinoviec) je 
zrejmá lokalizácia skulptúry na Spiš. Žiaľ, pôvodná 
polychrómia (farebná povrchová úprava) je už ne-
návratne zničená. Podľa starých fotografií socha ju 
nemala už v 30. rokoch 20. storočia. Ostali po nej 
iba fragmenty v hlbokých záhyboch drapérie a pod 
bradou. Aktuálne konzervátorské ošetrenie v SNG 
spočíva v povrchovom čistení, dezinfekcii v tzv. fumi-

gačnej komore a nanesení ochranného náteru špe-
ciálnym voskom. Taktiež musela byť tzv. petrifikáciou 
spevnená báza sochy, nakoľko drevo bolo na tomto 
mieste pod vplyvom nadmernej vlhkosti poškodené 
a nestabilné.“

 Spišská Nová Ves a jej okolie sú významné svojou 
históriou sochárskej tvorby (samozrejme – nepočí-
tajúc dielo Majstra Pavla z Levoče). Aké významné 
diela zo Spiša obohacujú SNG v súčasnosti? 
„Spišská Nová Ves, a najmä Spiš, patrí k najdôleži-
tejším regiónom (nielen) gotického umenia na Slo-
vensku, a to nielen v súvislosti s Majstrom Pavlom 
z Levoče. Aj stručná charakteristika by zabrala veľa 
času a miesta, preto ponúkam len odkaz k zbierkam 
v SNG. V tej gotickej uchovávame priamo zo SNV len 
predelu z Oltára sv. Anny. Zo širšej oblasti Spiša ich 
je však oveľa viac. Diela, nielen zo Spišskej Novej Vsi, 
postupne dopĺňame do našej verejne prístupnej da-
tabázy a môžete ich priebežne sledovať na doméne 
www.webumenia.sk zadaním kľúčových slov Spiš-
ská Nová Ves, resp. ešte lepšie Spišskej Novej Vsi, 
prípadne len spišský, spišská atď.“
Ďakujeme za rozhovor. (tre)

GOTICKÁ SOCHA Z NÁŠHO MESTA 
JE SKVOSTOM NÁRODNEJ GALÉRIE
(dokončenie z 1. strany)
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Na západnom a severnom Slovensku modernizovali želez-
ničnú infraštruktúru v predošlých rokoch, takže môžeme 
očakávať pokračovanie modernizácie aj na východe Slo-
venska, a to dokončením projektovej prípravy stavieb a ná-
slednou realizáciou.
Modernizácia železničnej infraštruktúry sa realizuje na zák-
lade dokumentov Dlhodobý program rozvoja železničných 
ciest, Dopravná politika SR, Operačný program Doprava 
2007 - 2013 a Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, prí-
slušných uznesení vlády SR a mnohých ďalších.
Po úspešnom spracovaní posúdenia vplyvov stavby na ži-
votné prostredie (EIA) a dokumentácie pre územné roz-
hodnutie v predošlých rokoch prichádzame k ďalšej etape 
projektu. Ide o náročnú líniovú dopravnú stavbu vo verej-
nom záujme, ktorá má viac ako 55-kilometrov, na ktorej nás 
čaká množstvo investícií. Tieto súvisia hlavne s križovaním 
železničnej a cestnej dopravy, začlenením do prírody vo 
vzťahu k vodným tokom a pod. Samostatnou kapitolou sú 
majetkovo-právne vzťahy a potreba ich vysporiadania vo 
vzťahu k stavbe. Trať bude prechádzať Košickým a Pre-

šovským krajom a katastrálnymi územiami 26 miest a obcí.
Filozofiou projektu je zvýšenie rýchlosti a komfortu 
spojenia s hlavným mestom a ostatnými sídlami na 
trati. Ďalej ide o zlepšenie bezpečnosti železničnej 
a cestnej dopravy riešením mimoúrovňových križovaní 
vlakov, áut, peších a cyklistov s vylúčením úrovňových 
železničných priecestí so závorami, ale aj ochrana 
obyvateľov a obytných zón pred hlukom, prachom 
a ostatnými dopravnými vplyvmi.
Čo nás do roku 2020, kedy by mala byť trať zmodernizo-
vaná, vlastne čaká?

 Prestavba našej starej železničnej stanice, t. j. prí-
stavba a rekonštrukcia výpravnej budovy pre ces-
tujúcich s reštauráciou;

 mimoúrovňové nástupištia a prechod do miestnej 
časti Telep;

 zníženie hladiny hluku zo železnice pre obyvateľov 
sídlisk Západ I, Východ a ďalších;

 nová železničná zastávka Madaras;
 náhrada železničných priecestí so závorami za mi-

moúrovňové križovanie cestnej a železničnej do-
pravy na Markušovskej ceste, sídlisku Západ I, ale 
aj v Smižanoch;

 úplne nový železničný koridor od Levočskej ulice 
po Podskalu s vyústením do nového železničného 
tunela Kalmanka nad ČOV;

 možnosť využiť uvoľnený železničný koridor, napr. 
pre cestnú dopravu a dobudovanie chýbajúcich 
mestských okruhov;

 regulácia toku Brusník.
„Modernizácia železničnej trate a našej železničnej sta-
nice je pre nás dlhoročnou prioritou a snom, ktorý sa 
snáď o pár rokov stane realitou. Samozrejme, že si uve-
domujeme realizačnú náročnosť stavby a proces, ktorý 
sa neuskutoční za pár mesiacov. Konečne je na rade aj 
východ, hlavne naše mesto, ktoré si ako brána do Slo-
venského raja zaslúži bezpečné priechody a novú želez-
ničnú stanicu. Iniciatíve Železníc Slovenskej republiky 
dáva naše mesto zelenú, absolútnu ústretovosť a pod-
poru,“ uviedol primátor mesta Ján Volný. (tom)

Mesto Spišská Nová Ves v súčasnosti pripravuje časť výstavby cyklotrasy pri rieke Hor-
nád. Budovanie novej cyklotrasy je riešené v rámci IV. etapy územného generelu cyklotrás 
mesta Spišská Nová Ves. Sleduje zámery rozvoja cyklistickej dopravy v meste, ktorá je ur-
čená Územným plánom mesta Spišská Nová Ves ako verejnoprospešná stavba. Cyklistický 
chodník je situovaný v intraviláne mesta a prechádza územím mestskej zástavby po pravom 
nábreží v smere toku rieky Hornád. 

Cyklotrasa bude napojená na už existujúci úsek Ulice E. M. Šoltésovej. 
Nový úsek sa plánuje od Vyšnej Hati po Ulicu Gorkého. Tento úsek má 
dĺžku 1 501,86 m a je rozdelený na 3 časti. Ako prvá sa bude realizo-
vať 450 metrov dlhá trasa od Leteckej po Gorkého ulicu. V roku 2017 sa bude pokračovať 
v ďalších dvoch častiach od Vyšnej Hati po Ulicu J. Matušku, dĺžka tejto časti má 500 metrov 
a ďalšia od Ulice J. Matušku po Leteckú ulicu. Táto trasa je dlhá 558 metrov.
Predmetom stavby je obojsmerný asfaltový cyklistický chodník so šírkou 3 metre. Ďalej sa 
bude realizovať aj verejné osvetlenie, sadové úpravy a prvky drobnej architektúry. Táto lí-
niova stavba je povolená rozhodnutím o využití územia ako celok s platnosťou do roku 2020. 
V súčasnosti prebieha proces vydania stavebného povolenia, nasledovať bude zabezpeče-
nie verejného obstarávania. V prvotnej fáze je taktiež potrebný výrub približne 60 stromov 
v zmysle rozhodnutia na výrub drevín vydaného OÚ OSoŽP v Spišskej Novej Vsi, ktorý bude 
zrealizovaný v období vegetačného pokoja v termíne do 30. 3. 2016. Samozrejmosťou je 
náhradná výsadba v okolí cyklotrasy, ktorá bude riešená po ukončení výstavby v dvoj-
násobnom počte drevín. Súčasťou bude aj rekonštrukcia a úprava križovatky ulíc 
Za Šestnástkou a Letecká počas výstavby cyklochodníka v tomto roku, križovatka spomí-
naných ulíc sa bude meniť z pôvodného tvaru Y na tvar T.  
Odhadovaný stavebný náklad predstavuje približne 950 tis. eur s finančným krytím z roz-
počtu mesta. Termín celkovej realizácie projektu odhadujeme do konca roku 2017. 
Cyklotrasa by mala pokračovať ďalej cez kataster obce Smižany až na Podlesok v Sloven-
skom raji. Hornádsky úsek cyklotrate spojí Spišskú Novú Ves a obec Smižany po rieke 
Hornád. V smižianskom katastri pôjde cyklochodník okrajom rómskej osady a pretne cestu 
na Košiarny Briežok, čím vznikne napojenie na Slovenský raj. Cyklochodník je zatiaľ naplá-
novaný po jednom brehu Hornádu.
 Andrea Marchynová

Pri návšteve väčších zdravotníckych zariadení v Spišskej 
Novej Vsi sa pri parkovaní vozidla nevyhnete platbe. Spo-
ločnosť Svet zdravia po kritike pacientov a návštevníkov 
nemocnice na platený parkovací systém prišla od nového 

roka so zmenou. Od začiatku januára došlo k zmene auto-
matického parkovacieho systému pri spišskonovoveskej 
nemocnici. Parkovací režim upravila tak, že z pôvodných 
nespoplatnených 15 minút môžete parkovať bezplatne 

polhodinu. Návštevníci tak budú mať dlhší priestor v bez-
platnom režime na vybavenie základných záležitostí. Zák-
ladná sadzba parkovného je 50 centov za hodinu. 

AM

Od prvého marca môžete na Mestskom úrade v Spišskej 
Novej Vsi zaplatiť niektoré dane a poplatky cez platobný 
terminál. Tento spôsob platby funguje bežne na mnohých 
úradoch, a preto ho budú môcť využívať aj občania nášho 
mesta. Každý má takto možnosť platenia daní a poplatkov 
v pokladnici MsÚ na Štefánikovom námestí 1 aj platobnou 
kartou - MasterCard, MasterCard Elektronic, Maestro, VISA, 
VISA Electron, V PAY.
Okrem tejto novinky sa v tomto roku nebudú doručovať 

občanom platobné šeky. Záujemcovia o ne si ich môžu 
vyzdvihnúť na pošte. „Miestne dane a miestny poplatok 
za komunálny odpad je vyrubovaný rozhodnutím. 
Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností a dane 
za psa budú daňovníkom doručované do konca 
marca a rozhodnutia o vyrubení miestneho poplatku 
za komunálny odpad do konca apríla. V rozhodnutí je 
uvedené číslo účtu, na ktorý je potrebné daň zaplatiť, 
výška dane, termín jej zaplatenia a variabilný symbol. 

Miestne dane je daňovník povinný uhradiť v lehote jej 
splatnosti bankovým prevodom na účet mesta uvedeného 
v rozhodnutí, bezhotovostne platobnou kartou alebo 
v hotovosti do pokladnice Mestského úradu v Spišskej 
Novej Vsi. Poštový poukaz nie je súčasťou rozhodnutia 
a je potrebné si ho vyplniť na pobočkách Slovenskej pošty, 
a. s., podľa údajov uvedených v doručenom rozhodnutí,“ 
uviedol Ing. Pavol Košalko, vedúci oddelenia správy daní 
a poplatkov mestského úradu.  (tre)

SPRAVODAJSTVO

NOVÁ TRAŤ, PRIECHODY A ŽELEZNIČNÁ STANICA 
BUDÚ DO ŠTYROCH ROKOV?

CYKLOTRASA HORNÁD 

SPOLOČNOSŤ SVET ZDRAVIA UPRAVILA 
PARKOVACÍ REŽIM

NOVINKY V SPÔSOBE PLATBY DANÍ A POPLATKOV

Generálny projektant Železníc Slovenskej republiky Bratislava začiatkom februára 2016 informoval mesto Spišská Nová Ves o pokračo-
vaní rozpracovaného projektu modernizácie medzinárodného železničného koridoru v úseku trate Spišská Nová Ves – Poprad-Tatry.
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V priestoroch zasadačky mestského úradu sa 9. februára 
popoludní uskutočnilo stretnutie predsedov mestských 
výborov zo Spišskej Novej Vsi s vedením mesta. Jednot-
liví predsedovia zhodnotili plnenie úloh v minulom roku 
a prezentovali priority na rok 2016 za jednotlivé mestské 
časti. Všetky mestské výbory poďakovali za dobrú spolu-
prácu v minulom roku a okamžité riešenie potrieb mest-
ských častí.
Medzi najdôležitejšie informácie pre obyvateľov nášho 
mesta patrilo plánované riešenie opráv miestnych komuni-
kácií. Tie budú rekonštruované v tomto roku iba v nutných 
prípadoch, ostatné chce mesto rekonštruovať v rámci spo-
ločného PPP projektu. „V súčasnosti prebiehajú merania 
a príprava projektu, ktorý by zahŕňal komplexné riešenie 
komunikácií, cesty v nadväznosti s chodníkmi,“ uviedol 
primátor mesta Ján Volný.
Jednotlivé mestské časti hovorili o najdôležitejších požia-
davkách – v Novoveskej Hute, je to chodník od reštaurá-
cie Poľovník smerom k sadrovke a vstupy na cintorín (ktoré 
bude mesto rekonštruovať na jar tohto roku), Tarča urguje 
stav chodníkov pri škole, k športovej hale a potrebu nového 
ihriska (tie bude mesto realizovať podľa novej schémy). 

Ferčekovce chcú dokončiť stometrový úsek asfaltu na Nit-
rianskej ulici a dokončiť oplotenie asfaltového ihriska na 
Dunajskej ulici. Sídlisko Mier, okrem požadovaných re-
konštrukcií chodníka na Jilemnického ul. a Ul. J. Wolkera, 
trápi parkovanie na Bezručovej ul. a absentujúce osvetlenie 
mostu pri Lidli. Staré mesto juh myslí aj na priechody pre 
chodcov na Ulici Slobody či dočasné parkovanie rodičov 
pri materskej škole na Ul. S. Tomášika. 
Staré mesto východ žiada o vypracovanie projektovej do-
kumentácie k rekonštrukcii Baníckej ulice a uvažuje o in-
tenzívnejšom využití ihriska pri Hotelovej akadémii. Staré 
mesto sever sa chystá na rekonštrukciu Levočskej ulice 
a realizáciu detského ihriska za Slovenským kostolom. 
Posledným z mestských výborov je číslo 9 – Telep, tu po-
trebujú vyriešiť chodníky na Púpavovej ulici a požiadavku 
asfaltovej drte pre záhradkárov z Modrého vrchu.
„Všetky požiadavky mesto analyzuje a rieši. O mnohých 
problémoch nás informujú samotní obyvatelia jednotli-
vých mestských častí, takže väčšina pre nás nie je no-
vinkou. Aj v tomto roku budeme s mestskými výbormi 
intenzívne spolupracovať na zlepšovaní života v Spišskej 
Novej Vsi,“ dodal J. Volný. (tom)

Historický most v Novoveskej Hute do-
stane v blízkej dobe ochranné prvky. 
Známa technická pamiatka z roku 
1740 nad potokom Holubnica vyvo-
lala v minulom roku pozornosť. Pri jej 
rekonštrukcii asistovali aj pyrotechnici, 
obavy obyvateľov sa nakoniec nepo-
tvrdili. Historický most je jedným zo 
symbolov tejto mestskej časti Spiš-
skej Novej Vsi a v súčasnosti pracujú 
odborníci na tom, aby bol okrem krásy 
aj dostatočne bezpečný. 
„Od rekonštrukcie sme vedeli, že 

musíme zvýšiť bezpečnosť pri prechode týmto historickým mostom, ale keďže ide o technickú pamiatku, musí byť tech-
nické riešenie citlivé a vhodné. V návrhu sme ponúkli viaceré varianty zábradlia, dostavanie kamenného zábradlia v štýle 
pôvodnej stavby alebo inštaláciu kovového zábradlia, ktoré rešpektuje pôvodnú architektúru,“ uviedol Ing. arch. Teodor 
Štubňa, vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi.
Okrem samotného zábradlia je potrebné informovať návštevníkov mesta o hodnote tejto stavby, preto bude v budúcnosti jej 
minulosť pripomínať informačná tabuľa. Konečnú podobu mosta ovplyvní aj názor verejnosti: „Chceme, aby sa ľudia v našom 
meste vyjadrili, ktorú z ponúknutých možností uprednostňujú. Svoj názor môžu podať občania písomne alebo mailom, 
prípadne na mestskom facebooku. Budeme radi, ak občania vyjadria svoj názor,“ dodal T. Štubňa. (rep)
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OZ činnosti PZ SR v SNV
Poverený príslušník OO PZ SNV z prečinu nebezpeč-
né vyhrážanie obvinil L. B. zo SNV, ktorý 13. 1. 2016 
v čase okolo 10.00 hod. na Ul. J. Matušku po pred-
chádzajúcich susedských nezhodách a hádkach otvo-
ril vchodové dvere svojho bytu a s krátkou plynovou 
zbraňou namieril na poškodených L. V. a M. O. a slov-
ne sa im vyhrážal, čím takto u poškodených vzbudil 
dôvodnú obavu o ich život a zdravie.

Na základe oznámenia poškodenej A. G., bytom 
Krompachy, bolo zistené, že 15. 1. 2016 na Letnej 
ulici v SNV v obchode s lacným textilom, doposiaľ 
neznámy páchateľ ukradol z kabelky peňaženku s fi-
nančnou hotovosťou a dokladmi, čím takto spôsobil 
pre A. G. škodu vo výške cca 534,50 €. V danej veci 
poverený príslušník OO PZ SNV začal trestné stíhanie 
za prečin krádeže. 

21. 1. 2016 na OO PZ SNV oznámila E. A. K. zo SNV, 
že doposiaľ neznámy páchateľ 21. 1. 2016 v precho-
dovej uličke na Ulici Ing. O. Kožucha v SNV pristúpil od 
chrbta k oznamovateľke a bez použitia násilia ukradol 
dámsku koženú kabelku neznámej značky, hnedej far-
by v hodnote 30 €, ktorú mala prevesenú cez plece. 
Krádežou kabelky a ostatných osobných vecí jej spô-
sobil škodu vo výške 95 €. Poverený príslušník OO PZ 
SNV začal trestné stíhanie za prečin krádeže. 

25. 1. 2016 oznámil na OO PZ SNV I. F. zo SNV, že 
doposiaľ neznámy páchateľ v čase od 10.25 do 11.00 
hod. 25. 1. 2016 pri garážach za Bytovým družstvom 
v SNV nezisteným spôsobom odcudzil z neuzamknu-
tého vozidla zn. Land Rover čiernu koženú peňažen-
ku, v ktorej bol vodičský preukaz, kvalifikačné karty 
vodiča, bankomatová karta, pokladničné doklady 
a finančná hotovosť. V danej veci poverený príslušník 
OO PZ SNV začal trestné stíhanie za prečin krádeže. 

30. 1. 2016 v čase 3.10 hod. na parkovisku pred ob-
chodným domom Kaufland doposiaľ neznámy pácha-
teľ pristúpil zozadu k peši pohybujúcej sa poškodenej 
Z. N. zo SNV, ktorú rukami sotil do chrbta, trhal pre-
vesenú kabelku, ktorú si poškodená bránila. Poško-
denej Z. N. spôsobil škodu vo výške najmenej 100 €. 
K zraneniu nedošlo. Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV 
v danej veci začal trestné stíhanie za zločin lúpeže. 

V bližšie nezistenej dobe najmenej od septembra 
2014 do 29. 1. 2016 v nepravidelných intervaloch 
v mieste prechodného bydliska v SNV viackrát pod 
vplyvom alkoholu matka fyzicky napádala svoje malo-
leté dieťa. Vyvolávala strach a stres, ohrozovala jeho 
psychické a fyzické zdravie. Trestné stíhanie bolo 
začaté vykonaním zadržania podozrivej osoby. Po vy-
konaní vyšetrovacích úkonov neboli ďalej zistené dô-
vody väzby, a preto bola podozrivá osoba 30. 1. 2016 
prepustená na slobodu. Vyšetrovateľ OKP OR PZ 
SNV obvinil D. B. zo zločinu týranie blízkej a zverenej 
osoby. 

Doposiaľ neznámy páchateľ v presne nezistenej dobe, 
na nezistenom mieste a nezisteným spôsobom vyrobil 
1 ks falošnej bankovky v nominálnej hodnote 100 €. 
9. 2. 2016 D. Č. predložila bankovku ako pravú pri 
vrátení časti dlhu osobe J. K., ktorým bolo 9. 2. 2016 
pri jej následnej kontrole zistené, že bankovka nebola 
pravá. Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV začal trestné stí-
hanie vo veci zločin falšovanie, pozmeňovanie a neo-
právnená výroba peňazí a cenných papierov. 

Polícia žiada občanov, ktorí majú poznatky k vyš-
šie uvedeným neznámym prípadom alebo inej 
trestnej činnosti, aby tieto skutočnosti oznámili 
osobne na najbližšom útvare PZ alebo linke 158.

Z činnosti MsP v SNV
Na základe telefonického podnetu bola 26. 1. hliadka 
MsP vyslaná na Letnú ulicu, kde ležala žena. Hliadka 
na mieste zistila, že ide o I. G., ktorá bola značne pod 
vplyvom alkoholu, nejavila vonkajšie známky porane-
nia, drzo komunikovala, následne na miesto došiel 
personál LZZS z NsP v SNV, ktorý menovanú naložil 
nosidlami do sanitky a previezol do NsP na pozoro-
vanie.

SPRAVODAJSTVO

MESTSKÉ VÝBORY URČILI 
PRIORITY PRE TENTO ROK

VYBERTE SI KONEČNÚ PODOBU 
MOSTA V NOVOVESKEJ HUTE

Matica slovenská vás srdečne pozýva na podujatie 

HRDINOVIA MALEJ VOJNY Z MARCA 1939
18. 3. 2016 (piatok) od 11.45 h v Spišskej Novej Vsi
Program:
11.45 – 14.00 h | Spišské divadlo - Prednášky a kultúrny program: 
 • Zabudnutí slovenskí hrdinovia Malej vojny 
 • Ján Nálepka – účastník obrany Slovenska v ozbrojenom konflikte  
     s horthyovským Maďarskom
 • Národ si slobodu zaplatil krvou – dramatizácia udalostí Malej vojny
14.00 – 14.30 h | Slávnostný sprievod Klubu vojenskej histórie  
 od Spišského divadla centrom mesta
14.30 h | Pietna spomienková slávnosť spojená s kultúrnym programom:
 I. časť: pamätník obetiam Malej vojny – park pri Evanjelickom kostole a. v. 
 II. časť: pamätník gen. Jána Nálepku in memoriam
 (Cantus Villa Nova, Klub vojenskej histórie, FS Štrbän, Mladá Matica)
Podujatie organizujú: DMS Spišská Nová Ves, 
Mesto Spišská Nová Ves, Mladá Matica, Múzeum Spiša, 
Spišské divadlo a Obec Smižany
Ukončenie pietnej spomienkovej slávnosti v stálej expozícii 
gen. Jána Nálepku in memoriam v Smižanoch
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Samospráva Spišskej Novej Vsi od nového roku prijatím VZN 
č. 6/2015 o podmienkach prenajímania mestských bytov na 
území mesta Spišská Nová Ves upravila podmienky prenají-
mania mestských bytov. Jednou zo zmien je povinnosť žia-
dateľa predložiť spolu so žiadosťou o nájom bytu potvrdenie 
sociálnej poisťovne o tom, že výška odvodov zamestnáva-
teľa sociálnej poisťovni je skutočne uhrádzaná z príjmu uve-
deného v žiadosti. Dopĺňa sa tiež povinnosť žiadateľa, ktorý 
sa stane nájomcom bytu, zložiť na účet mesta zábezpeku vo 
výške 150 eur ak ide o byt na Lesnej a Potočnej ulici. Čiastku 
300 eur zloží žiadateľ, ktorý sa stane nájomcom bytu na ulici 
Medza 6 alebo J. Fabiniho 24. Ak si nájomca nebude plniť po-
vinnosti vyplývajúce zo zmluvy, zložené peniaze mesto použije 
na úhrady za nájomcu. V opačnom prípade sa po ukončení 
zmluvy peniaze občanovi vrátia. „Mesto sa rozhodlo urobiť 
tieto kroky, pretože nájomcovia, hlavne v bytoch nižšej ka-
tegórie, svojím spôsobom života poškodzujú byty, devas-
tujú spoločné zariadenia a spoločné časti bytových domov. 
Prázdne byty po neplatičoch vyžadujú opravy, ktoré zaťa-
žujú rozpočet mesta, vymáhanie výdavkov mesta za opravy, 
ale aj za nájomné a úhradu za služby poskytované s užíva-
ním bytu od týchto neplatičov je veľmi zdĺhavé a v mno-
hých prípadoch nemožné,“ uviedla JUDr. Lucia Baldovská, 
vedúca právneho oddelenia MsÚ. Žiadať o byty určené pre 
rodiny s deťmi môže osoba staršia ako 18 rokov s vlastnou 
rodinou alebo osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, ná-
hradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo 
osobná starostlivosť poručníka a nepresiahla vek 30 rokov. 
Žiadateľ musí mať trvalý pobyt v Spišskej Novej Vsi nepretr-

žite 5 rokov pred podaním žiadosti, nemôže mať voči mestu 
záväzky po lehote splatnosti a nesmie byť účastníkom správ-
neho konania vedeného mestom. Žiadateľ aj osoby, ktoré 
s ním budú bývať, musia preukázať príjem, z ktorého budú 
schopní platiť nájomné. Čo sa týka bytov osobitného urče-
nia (Dom opatrovateľskej služby na Levočskej ulici), žiadateľ 
musí dovŕšiť dôchodkový vek, musí byť poberateľom starob-
ného dôchodku, a navyše ukladá sa mu povinnosť uzavrieť do 
3 mesiacov od pridelenia bytu zmluvu o poskytovaní opatro-
vateľskej služby. Žiadatelia o byt v dome osobitného určenia 
na Ulici J. Fabiniho 4 - 9 musia byť držiteľom preukazu ŤZP 
alebo musia dovŕšiť dôchodkový vek a byť poberateľmi sta-
robného dôchodku. V oboch prípadoch platí to, čo pri žiadaní 
bytu pre rodiny s deťmi, teda trvalý pobyt minimálne 5 rokov, 
žiadne podlžnosti voči mestu a preukázateľnosť príjmu, z kto-
rého bude nájomca schopný platiť nájomné. V prípade nájom-
cov v domoch osobitného určenia sa však zavádza povinnosť 
úhrady jednorazového príspevku na údržbu bytového fondu 
u nájomcu, ktorý je vlastníkom domu alebo bytu, alebo v ob-
dobí posledných 5 rokov pred podaním žiadosti bol vlastníkom 
domu alebo bytu, a ten predal, daroval, resp. previedol na inú 
fyzickú alebo právnickú osobu. V prípade žiadateľa, ktorý je, 
resp. bol vlastníkom bytu, je táto úhrada vo výške 1 000 eur, 
pokiaľ by šlo o vlastníctvo rodinného domu, úhrada je sta-
novená vo výške 2 000 eur. K 31. 12. 2015 mesto eviduje 
37 žiadostí o pridelenie mestského bytu. O byty na Potočnej, 
Lesnej ulici a na Medzi 6 (Panoráma) je 12 záujemcov, o byty 
na Levočskej ulici majú záujem 3 žiadatelia a 22 ľudí žiada 
o byty na Fabiniho ulici.  Andrea Marchynová

Zimné obdobie sa pomaly končí a správa nášho mesta 
začína pripravovať všetko potrebné na jarné upratovanie. 
V súčasnosti má mesto vypracovaný harmonogram na jarné 
čistenie. Ako uviedol vedúci oddelenia komunálneho ser-
visu Ing. Juraj Sad, PhD.: „Jarné čistenie bude zabezpe-
čované pracovníkmi strediska ručného čistenia mesta, 
firmou Brantner Nova, s. r. o., a aktivačnými pracovníkmi.“ 
V 9. týždni sa začne s ručným čistením šikmých chodní-
kov a schodov v jednotlivých lokalitách a v 10. týždni sa 
bude pokračovať s čistením chodníkov, krajníc ciest, rigo-
lov a parkovísk. Po ukončení jarného čistenia budú v jed-
notlivých lokalitách na základe požiadaviek MsV pristavené 
kontajnery na jarné upratovanie. O úpravu nášho mesta sa 
starajú aj aktivační pracovníci, ktorí čistia verejné priestran-
stvá alebo pracujú na údržbe budov v našom meste, ale aj 
pracovníci, ktorí tieto budovy upratujú. Oddelenie komunál-
neho servisu má evidovaných na aktivačné práce z ÚPSVaR 
od decembra až do týchto dní 565 ľudí. Počet osôb, ktoré 
vykonávajú spomínané činnosti je však reálne 220. Počet 
pracovníkov klesá práve preto, že úrad práce nemá koho 
poslať na výkon aktivačnej činnosti, evidovaný na ÚPSVaR 
môže odmietnuť vykonávať aktivačnú činnosť a v tom prí-

pade je vyradený z evidencie, častokrát ide aj o dlhodobú 
práceneschopnosť a aj v tomto prípade pracovníci úradu 
uchádzača vyradia z evidencie. Sú prípady, že si ľudia našli 
prácu na trvalý pracovný pomer. Okrem oddelenia komunál-
neho servisu má 53 aktivačných pracovníkov aj správa 
školských zariadení. Z toho 8 pracovníkov sa podieľa na 
zlepšovaní životného prostredia a údržbe okolia materských 
škôl, 15 osôb robí aktivačnú činnosť formou dobrovoľníc-
kej služby, taktiež údržbou okolia a 29 ľudí vypomáha pri 
prekonávaní zdravotných, sociálnych a iných bariér u detí, 
ale aj ako dozor či pri samoobslužných činnostiach detí. 
V základných školách máme 20 aktivačných pracovníkov 
a Centrum voľného času Adam zamestnáva prostredníc-
tvom ÚPSVaR 8 ľudí, 2 upratovačky, ekonómku, administra-
tívnu pracovníčku, školníka a 3 pomocných vychovávateľov. 
O 8 aktivačných pracovníkov vo februári požiadala aj Správa 
telovýchovných zariadení. V našom meste tak bolo celkovo 
v druhom mesiaci tohto roka 301 aktivačných pracovníkov, 
ktorí sa starajú o čistotu, upratovanie či starostlivosť o deti. 
Ďalšie mestské organizácie na pridelenie aktivačných pra-
covníkov stále čakajú.

Andrea Marchynová

PRENÁJOM MESTSKÝCH BYTOV

JARNÉ UPRATOVANIE MESTA

Na základe telefonického podnetu bola 26. 1. hliad-
ka MsP vyslaná na Ul. Ing. O. Kožucha. Na chodníku 
ležal muž, ktorý spadol z invalidného vozíka a bol 
zranený. Hliadka na mieste zistila, že išlo o P. S. 
Menovaný mal zranenú hlavu, z toho dôvodu bola na 
miesto privolaná RZP, ktorá muža za asistencie hliad-
ky previezla na NsP k ošetreniu. Neskôr po ošetrení 
policajti pomohli menovanému otvoriť byt, nakoľko 
stratil kľúč od bytu. Hliadka kľúče našla a pomohla 
mu s otvorením. 

Hliadka MsP riešila 20. 1. na Ul. Trieda 1. mája 
v SNV zistené priestupky proti verejnému poriadku, 
ktorých sa nerešpektovaním ustanovení VZN mesta 
č. 2/2008 (Trhový poriadok) dopustili D. L. a M. L. 
Menovaní vykonávali ambulantný predaj poľnohospo-
dárskych produktov (zemiaky) bez riadneho povole-
nia. Náprava bola zjednaná na mieste. Priestupky boli 
riešené v kompetencii MsP.

Hliadka MsP riešila 1. 2. na Duklianskej ulici zistený 
priestupok, ktorého sa dopustil Ľ. T. Menovaný par-
koval motorovým vozidlom na vyhradenom parkovisku 
pre osoby ZŤP napriek tomu, že nešlo o vozidlo, pre 
ktoré bolo miesto vyhradené. Priestupok bol vyrieše-
ný v kompetencii MsP.

Hliadka MsP na základe podnetu občana bola 
10. 2. vyslaná do lokality Podskala, kde v blízkosti 
ČOV Spišská Nová Ves došlo k vyloženiu rôzneho 
stavebného odpadu z vozidla. Hliadka po príchode na 
miesto zistila, že došlo k založeniu nedovolenej sklád-
ky, z miesta zhotovila fotodokumentáciu, avšak vozidlo 
už na mieste nezastihla. Následným šetrením bolo 
zistené, že uvedeného priestupku na úseku ochrany 
životného prostredia sa dopustil V. M. Menovaný sa 
k skutku priznal. Odpad, ktorý zložil z vozidla v uvede-
nej lokalite po doriešení priestupku sám na vlastné ná-
klady z verejného priestranstva odstránil. Priestupok 
bol vyriešený v kompetencii MsP.
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Y Nový rok privítala Základná umelecká škola hneď dvoma 
ohňostrojmi hudby, tanca a spevu. Koncertom, kde sa 
predstavili žiaci a o týždeň neskôr koncertom učiteľov. 
Žiacky koncert sa niesol v duchu klasickej hudby popre-
pletanej ľudovým tancom a spevom. Koncert učiteľov sa 
konal už po štvrtýkrát v preplnenej sieni reduty. Diváci 
mohli vidieť učiteľov všetkých odborov v klasických, ale 
aj netradičných podobách. Nebola núdza o virtuózne 
čísla, ľudovú hudbu, komorné a komerčné časti progra-
mu. Prvýkrát sa podarilo dostať na pódium aj výtvarníkov 
v netradičnom spojení výtvarného a hudobného umenia. 
Komorný a slávnostný koncert odľahčili vtipné vsuvky 
učiteľky literárno-dramatického odboru. 

16. 1. sa už po dvadsiatykrát konal v koncertnej sále 
spišskonovoveskej reduty Ples Spišiakov. Jubilejný 
20. ročník slávnostne otvorili jeho zakladatelia Karol 
Mitrík a Marieta Širáková spolu s primátorom Košíc Ri-
chardom Rašim. Hviezdou večera bola Lucie Bílá, ktorá 
zaplnila tanečný parket s temperamentnými piesňami 
v sprievode Cigánskych diablov. Dvadsiate pokračova-
nie najvýznamnejšieho podujatia na Spiši moderovala 
dvojica Kristína Farkašová a Milan Zimnýkoval. O polno-
ci nechýbala už tradičná charitatívna zbierka pre Inštitút 
Krista Veľkňaza zo Žakoviec. Kňaz Marián Kuffa prevzal 
šek na rekordnú sumu vyše 21 tisíc eur.

Spišská Nová Ves svojou rozlohou a počtom obyva-
teľom patrí medzi stredne veľké mestá na Slovensku. 
K 19. 1. 2016 tu žije 36 415 Novovešťanov. Tunajší 
obyvatelia sú roztrúsení po väčších či menších uliciach, 
ktorých tu máme 190. Prvenstvo si v počte obyvateľov 
drží Trieda 1. mája, na ktorej žije 2 595 obyvateľov. Ako 
druhá skončila Ulica J. Wolkera s počtom obyvateľov 
1 766. Tretiu priečku získalo Štúrovo nábrežie s počtom 
obyvateľov 1462.

20. 1. vypukol na Filinského ceste v Spišskej Novej Vsi 
požiar v byte na piatom poschodí. O život prišla dôchod-
kyňa, ktorá žila osamelým životom. Na mieste zasaho-
valo šesť príslušníkov HaZZ zo Spišskej Novej Vsi na 
dvoch vozidlách. Ďalšie byty oheň nepoškodil.

Polícia chystá prevenciu na nezodpovedných vodičov, 
má v pláne rozmiestniť stále radary. Na Slovensku bude 
1 300 radarov, tie majú monitorovať rôzne dopravné 
priestupky. Priestupok zachytí kamera, snímku odošle polí-
cii a tá následne pošle majiteľovi auta pokutu. Radary by sa 
mali objaviť na niektorých miestach aj v Spišskej Novej 
Vsi. Objektívna zodpovednosť na našich cestách funguje už 
istý čas. Vodiči, ktorí porušili predpisy tak už nemusia byť za-
stavení na mieste, ale obálku s oznámením o pokute za daný 
priestupok im doručia poštou. Rezort vnútra už vyhlásil tender 
na zabezpečenie novej monitorovacej techniky. Základnými 
cieľmi projektu je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti na ces-
tách, znižovanie škôd a počtu úmrtí pri dopravných neho-
dách, zníženie korupcie a zefektívnenie vyberania pokút. Celý 
systém podľa zverejneného opisu musí priniesť úplnú auto-
matizáciu procesov od rozoznania deliktu, spracovania dôka-
zových materiálov, spracovanie platobného rozkazu, všetko 

s čo najmenším zásahom obsluhy. Na území Košického kraja 
má byť podľa súťažných podkladov dovedna 96 nových rada-
rov. Sedemnásť sa zameria na zákaz predchádzania, 46 na 
rýchlosť jazdy, 8 na dodržiavanie „Stoj, daj prednosť v jazde“, 
sedem sa zameria na prechádzanie cez železničné prieces-
tia. Dva radary budú umiestnené na kontrolu zákazu otáčania 
a cúvania, tri na zákaze zastavenia a státia, deväť na zákaze 
vjazdu, odbočovania. Tri radary si posvietia na najväčšiu prí-
pustnú hmotnosť a jeden bude monitorovať zákaz vjazdu nad 
12 ton. V Spišskej Novej Vsi by mali byť umiestnené radary 
„Stoj, daj prednosť v jazde“ na uliciach Rázusova a Obrancov 
mieru. Rýchlosť jazdy vám zmerajú na Školskej ulici, ďalej 
na Novoveskej ceste smerom na Novoveskú Hutu a na Tat-
ranskej ulici v Smižanoch. Zákaz predchádzania bude radar 
monitorovať na Radlinského ulici a porušenie zákaz vjazdu, 
odbočovania bude radar monitorovať na Duklianskej ulici pri 
železničnom priecestí. AM

RADARY PRIBUDNÚ AJ V SNV
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YOficiálny počet obyvateľov s trvalým pobytom v Spišskej 
Novej Vsi každý rok ubúda, a to aj napriek tomu, že sa 
narodilo viac detí a menej ľudí umrelo. Potvrdili to aj naj-
novšie štatistiky mesta. K 20. januáru 2016 žilo v mes-
te Spišská Nová Ves 36 408 obyvateľov. Rok predtým 
v meste žilo 36 415 obyvateľov, úbytok predstavuje za-
nedbateľných sedem ľudí. V porovnaní s rokom 2014, 
za rok ubudlo až 144 obyvateľov. Podľa posledného 
sčítania obyvateľstva z roku 2011 však v meste žije 
38 057 obyvateľov, toto číslo zahŕňa i ľudí bývajúcich 
v podnájme. 

Čaro nepoznaného II je názov výstavy, ktorú si mohli 
pozrieť návštevníci Slovenského technického múzea 
v Multicentre v Spišskej Novej Vsi. Kameň, drevo a kov 
sú hlavné prvky v tvorbe Jirku Čepila. Výstava bola obo-
hatená o jeho umelecké fotografie. 

25. 1. vstúpili učitelia do časovo neobmedzeného 
ostrého štrajku, ku ktorému sa prihlásilo vyše 11 420 
učiteľov. Do štrajku sa zapojili aj učitelia niektorých 
spišskonovoveských škôl. Po ôsmich dňoch štrajku 
prišli spišskonovoveských učiteľov podporiť aj kolego-
via z Ružomberka, Košíc a Popradu. Okrem učiteľov, 
ktorí vyjadrovali nespokojnosť so súčasným stavom slo-
venského školstva a opísali svoje zážitky z doterajších 
aktivít, vystúpili aj sympatizanti. Podporu štrajkujúcim 
učiteľom vyjadrili rodičia aj študenti. Učitelia bojujúci za 
lepšie podmienky v školstve vyrazili 8. 2. v Spišskej No-
vej Vsi pred budovu Radnice. Podporiť ich prišiel aj he-
rec Spišského divadla Pavol Pivko, rodičia žiakov aj štu-
denti. Okrem slov podpory nechýbal na záver stretnutia 
ani spoločný spev. Učitelia sa zišli na mieste prianí, kde 
zvonili na lepšie časy. 

V Spišskej Novej Vsi chovajú ľudia viac ako tisíctristo 
psíkov. Najviac brechotu by sa malo ozývať zo sídliska 
Mier. Na Triede 1. mája mesto evidovalo k 13. 1. 2016 
53 psov. Hneď za ňou skončila Ulica J. Wolkera s poč-
tom 40. 

Bývalý futbalista, rodák z nášho okresu a v súčasnosti 
tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák je 
nominovaný na cenu Krištáľové krídlo.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi pripra-
vilo 26. 1. vernisáž výstavy fotografií z dielne Mareka 
Kollárika a Miloša Fiľu 40 : 40. Zbierka 80 fotografií 
približuje tvorbu autorov. Obaja Spišskonovovešťania 
sa tak pri príležitosti ich životného jubilea prezentovali 
spoločnou autorskou výstavou.

26. 1. 2016 usporiadal Dom Matice slovenskej v Spiš-
skej Novej Vsi v poradí už 23. ročník súťaže v prednese 
slovenských povestí Šaliansky Maťko. Okresného kola 
súťaže sa tento rok zúčastnilo 39 súťažiacich. Tí aj ten-
to rok preukázali vynikajúce výkony. Dôkazom toho je 
aj pozitívne zhodnotenie súťaže porotou, ktorá ocenila 
najmä stúpajúcu úroveň prednesu, kvalitný a pestrý 
výber ukážok. V kategórii žiakov 2. – 3. ročníka ZŠ sa 
na 1. mieste umiestnila Adela Leibiczerová zo ZŠ Ing. 
O. Kožucha. V kategórii žiakov 4. – 5. ročníka ZŠ zís-
kala prvenstvo Sarah Ogurčáková zo ZŠ Nad Medzou 
a v kategórii žiakov 6. – 7. ročníka ZŠ vybojovala zlato 
Veronika Pivovarová zo ZŠ Ing. O. Kožucha.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi pred-
stavilo 27. 1. 2016 výstavu Pamiatky UNESCO na stred-
nom Spiši. Vystavené sú práce desiatich neprofesio-
nálnych výtvarníkov, ktorých očarila príroda a spišské 
pamiatky zaradené do zoznamu svetového kultúrneho 
dedičstva. Práce sú výsledkom minuloročného jesen-
ného plenéra. 

Predstavitelia Spišskej amatérskej hokejovej ligy a muž-
stva Veteránov 30. 1. zorganizovali benefičný zápas, 
finančný výťažok vo výške 293 eur z hokejovej exhibície 
venovali prípravke.

Stavebný odpad vyprodukovaný pri rekonštrukcii bytu 
alebo domu musia Spišskonovovešťania od januára od-
viezť na regionálnu skládku odpadov Kúdelník II a podľa 
hmotnosti zaplatiť. Ide o drobný stavebný odpad, ktorý 
im vznikne pri bežných udržiavacích prácach v bytoch či 
v rodinných domoch. Novelizovaný zákon o odpadoch 
určuje aj novú sadzbu poplatku za drobné stavebné od-
pady bez škodlivín vo výške od 0,015 do 0,078 eura za 

29. januára príslušníci Okresného riaditeľstva policajného 
zboru v Spišskej Novej Vsi zhodnocovali na služobnom aktíve 
výsledky dosiahnuté v roku 2015. Policajti okresného riaditeľ-
stva dosahujú v rámci Košického kraja popredné priečky. „Mi-
nulý rok môžem hodnotiť ako dobrý. V oblasti objasnenosti 
trestných činov bolo hlavným ukazovateľom neklesnúť pod 
70 % a zlepšiť niektoré čiastkové ukazovatele, konkrétne 
majetkovú kriminalitu, objasňovať najzávažnejšiu násilnú 
kriminalitu, hlavne lúpeže. Spomenuté ukazovatele v jed-
notlivých úsekoch sme splnili,“ uviedol riaditeľ Okresného 
riaditeľstva policajného zboru (ďalej OR PZ) v Spišskej Novej 
Vsi plk. JUDr. Jaroslav Dulík. 
Policajti v roku 2015 zaznamenali celkový nápad 1 574 skut-
kov, čo je oproti roku 2014 pokles o 103 skutkov. Objasniť sa 
im podarilo 1 127 prípadov, čo predstavuje 71,6 %. „Percento 
úspešnosti sa zvyšuje, pretože niektoré vyhodnotenia 
a znalecké posudky nám dochádzajú aj tento rok a k prí-
padom sa spätne vraciame,“ dodal riaditeľ OR PZ Dulík. 
Najviac trestných činov predstavuje majetková kriminalita, tá 
tvorí nadpolovičnú väčšinu všetkých trestných činov. Po nej 
nasleduje násilná a ekonomická kriminalita. V úseku majet-
kovej kriminality - ide o krádeže, vlámania, ako aj odcudzenie 
majetku - policajti zaznamenali 756 prípadov, čo je o 10 viac 
ako v roku 2014. Objasnenosť v tomto úseku bola 66,27 %. 
Najviac objasnených prípadov predstavuje násilná krimina-
lita. Zo 160 prípadov policajti objasnili 122 trestných činov, to 
predstavuje objasnenosť 76,25 %. V roku 2015 bolo menej 
lúpežných prepadnutí, ublížení na zdraví, ale aj znásilnení. Po-
licajtom sa podarilo objasniť lúpež z januára 2015, ku ktorej 
došlo na ulici Za Hornádom, kedy páchateľ pri skutku použil aj 
zbraň. Ako najzávažnejší prípad z nápadu majetkovej trestnej 
činnosti, ktorý sa podarilo objasniť, bol prípad krádeže vlá-
maním do predajne NAY Elektrodom v Spišskej Novej Vsi, ku 

ktorému došlo vo februári 2015. Páchateľ odcudzil mobilné 
telefóny rôznych značiek v celkovej výške 45 000 eur. Za po-
moci Europolu bolo zistené, že uvedený skutok vykonal cudzí 
štátny príslušník. Dôraz sa kládol aj na zlepšenie objasnenosti 
ekonomických trestných činov. V porovnaní s rokom 2014 sa 
objasnenosť ekonomickej trestnej činnosti podarilo dosiahnuť 
na úrovni 58,43 %, čo je nárast v porovnaní s rokom 2014 
približne o 7 %. V minulom roku policajti zaznamenali 188 do-
pravných nehôd v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica, pri 
ktorých zomreli 4 ľudia. „Zaznamenali sme 20 ťažkých ublí-
žení na zdraví a 82 ľahkých ublížení. Za posledných 5 rokov 
nemáme v našich okresoch viac ako 200 nehôd ročne, čo 
je pozitívnym ukazovateľom,“ konštatoval okresný riaditeľ. 
Vodičov posilnených alkoholom si sadá za volant čoraz viac, 
čo potvrdzujú aj štatistiky. Zatiaľ čo v roku 2014 bolo takýchto 
prípadov 103, v minulom roku ich bolo 128. Najviac doprav-
ných nehôd policajti zaznamenali na výpadovke zo Smižian 
na Arnutovce, až po Spišský Štvrtok. V Spišskej Novej Vsi je 
rizikový úsek medzi Elektrárenskou a Školskou ulicou. Prob-
lémy policajtom spôsobuje aj situácia v rómskych osadách, 
kde musia zasahovať čoraz častejšie. V minulom roku zazna-
menali takmer 30 takýchto zásahov, pri ktorých si skupiny 
osadníkov riešili svoje spory veľmi agresívnym spôsobom. 
Ohrozovali nielen policajtov, ale aj okoloidúcich ľudí. „V šty-
roch prípadoch sme mali aj útok na verejného činiteľa. Za-
znamenávame vzostup prípadov, kedy si ľudia v osadách 
riešia svoje problémy po svojom, preto dosť často zasahu-
jeme. Ak tam vyšleme iba jednu, dve hliadky a tie urobia 
v osade poriadok, neevidujeme to ako mimoriadnu situáciu, 
bohužiaľ berieme to ako normálnu udalosť,“ skonštatoval 
riaditeľ OR PZ Jaroslav Dulík. 
Najzávažnejšie situácie riešili policajti minulého roka v Gelnici, 
Rudňanoch či Nálepkove.  Andrea Marchynová

POLICAJTI BILANCOVALI 

V dňoch 14. – 17. 1. 2016 sa mesto Spišská Nová Ves a obec Hrabušice 
zúčastnili spoločne veľtrhu turistických možností v regiónoch REGIONTOUR 
a GO v Brne. Podtitul veľtrhu „Odsúdená k zážitkom“ jasne naznačoval, že 
cieľom bolo prezentovať našim susedom jedinečné zážitky, ktoré ponúka 
Slovenský raj a jeho okolie, vrátane nášho mesta. „Spojenie mestskej tu-
ristiky spolu s ponukou turistiky v Slovenskom raji sa už viac rokov javí 
ako najlepšia kombinácia, pretože zaujme širokú verejnosť. Mládež sa 
zaujímala hlavne o zážitkovú a extrémnejšiu turistiku, príp. cykloturistiku 
a rôzne aktivity. Seniori už klasicky vsadili na osvedčené, rokmi neza-
budnuté turistické trasy národného parku. Turistické oddiely a vodáci 
registrujú už od minulého roka možnosť splavu Prielomu Hornádu, ktorý 
pre tento rok aj zaradzujú do svojich plánov ako atraktivitu, takže boli na 
mieste ich početné otázky ohľadom tejto možnosti,“ informovala Ing. Bi-
biana Bochňová z Turistického informačného centra (TIC), ktorá na veľtrhu zastupovala naše mesto. Brniansky veľtrh s výstavnou 
plochou 10 243 m2 navštívilo v tomto roku vyše 32-tisíc návštevníkov a 270 novinárov z troch krajín.
Následne sme sa v dňoch 28. – 31. 1. 2016 prezentovali na 22. ročníku najväčšej prehliadky domáceho a zahraničného ces-
tovného ruchu na Slovensku ITF SLOVAKIATOUR 2016 v Bratislave. Podujatie navštívilo 70 174 návštevníkov, ktorým sa 
predstavilo 345 vystavovateľov z 18 krajín. Našu ponuku návštevníci Incheby mohli bližšie spoznať v rámci spoločného stánku 
Košického kraja. Súčasťou úvodného dňa veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR, ktorý všetkým účastníkom spríjemňovala v stánku Ko-
šického kraja i Ľudová hudba Romana Barabasa a maskot Šťastík, bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety Najkrajšie 
mesto a obec Slovenska 2015 (foto). Spišská Nová Ves v nej získala nádherné 2. miesto. Veríme, že obdobne uspejeme aj 
tento rok – hlasovanie bude prebiehať od 1. 4. do 31. 10. 2016 na portáli www.slovakregion.sk.
Slovenský raj a naše mesto boli vďaka Slovenskej agentúre pre cestovný ruch (SACR) prezentované aj na prestížnych Maj-
strovstvách Európy v krasokorčuľovaní, ktoré sa konali v závere januára v Bratislave.
Z oboch veľtrhov sme si priniesli viacero tipov na zlepšenie marketingu mesta či regiónu a nadviazali sme kontakty so zaujímavými 
subjektmi, ktoré, veríme, prispejú k ešte efektívnejšej propagácii nášho krásneho kraja. S rovnakým zámerom mesto v závere 
roka 2015 zabezpečilo aktualizáciu a upgrade informačného systému sekcie Návštevník webu mesta (www.spisskanovaves.eu). 
Okrem  tejto web stránky mesta pracovníci kancelárie primátora a referátu cestovného ruchu zabezpečujú aktualizáciu webu 
destinácie Slovenský raj (www.slovenskyraj.eu).

Ing. Lucia Kormošová, vedúca referátu cestovného ruchu a zahraničných vzťahov, MsÚ

PROPAGÁCIA NA VÝSTAVÁCH
Počet prenocovaní v roku 2015 zaznamenal nárast oproti roku 2014 o 5 904. Celkovo 
tak podľa vybratej dane z ubytovania v našom meste prenocovalo 43 297 návštevníkov. 
Aj zoologická záhrada zaznamenala minulý rok rekordnú návštevnosť, a to 95 000. TIC 
navštívilo 15 713 klientov, na vežu vystúpilo 4 392 turistov. Snáď k týmto pozitívnym čís-
lam prispela i propagácia na výstavách cestovného ruchu. Tento rok sme prezentáciu 
ponuky Spišskej Novej Vsi, Slovenského raja a Spiša odštartovali v Brne a Bratislave. 
Plánovaná je ešte účasť na veľtrhoch v Prahe, Budapešti, Berlíne, Miškolci a Katoviciach.

Ocenenie za 2. najkrajšie mesto Sloven-
ska prevzal primátor.
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Y kilogram. V Spišskej Novej Vsi bol poplatok schválený 

MsZ minimálnou sadzbou 0,015 eura/kg. Zákon neu-
možňuje odpustiť poplatok, pretože ide o množstvový 
zber. Mesto ho nevyrubuje a obyvateľ musí zaplatiť za 
skutočné množstvo, ktoré privezie na skládku.

14. 12. 2015 na stretnutí s poéziou S. Veigla v Spišskej 
knižnici si prítomní vypočuli 19 básní z jeho tvorby. Pre-
zentovali ich členovia DS Hviezdoslav a študenti Gym-
názia na Školskej ulici. Videoprojekciu života a diela 
pripravila Mgr. D. Krajňáková. 

Začiatok 7. ročníka stretnutí s poéziou slovenských 
básnikov 25. 1. 2016 bol venovaný Ľ. Podjavorinskej. 
Účastníci si vypočuli 17 básní. Videoprojekciu života 
a diela pripravila Mgr. D. Krajňáková. Žiaci PaedDr. A. 
Baluchovej zo ZŠ Komenského recitovali ukážky z tvor-
by pre deti. Excelentné prerozprávanie Čin Čina zaznelo 
z úst Ing. P. Königa a B. Tauberovej. Básne z tvorby Pod-
javorinskej recitovali aj členovia DS Hviezdoslav a spiš-
skonovoveskí študenti. 

Suchá Belá patrí medzi najnavštevovanejšie turistické 
trasy v Slovenskom raji. Má povolenie na vstup aj v zime, 
pretože sa tam vykonáva ľadolezectvo. Takzvané mač-
ky poškodzujú drevené technické zariadenia, a preto 
sa z bezpečnostných dôvodov budú rebríky a stúpačky 
rekonštruovať. V Suchej Belej sa obnoví 30 rebríkov. 
Samotná rekonštrukcia technických zariadení sa usku-
toční v marci. Z turistického centra Podlesok prevážali 
vrtuľníkom 1,5 tony drevnej hmoty do rokliny. Odtiaľ ju 
nanosia na miesta, kde budú technické zariadenia re-
konštruovať. Teraz je najvhodnejšia doba na letecký pre-
sun materiálu, pretože o niekoľko týždňov začnú v ná-
rodnom parku hniezdiť dravé vtáky, ktoré by boli neskôr 
v rokline s najvyšším stupňom ochrany rušené. 

Nepríjemné prekvapenie čakalo v utorok 9. 2. na ces-
tujúcich vo vlaku Regiojet. Na stanici v Spišskej Novej 
Vsi museli vystúpiť. Ktosi totiž nahlásil bombu vo vlaku. 
Žiadna bomba sa napokon nenašla, vlak pokračoval 
v jazde s hodinovým meškaním.

Trest na šesť mesiacov až päť rokov hrozí 36-ročnému 
Romanovi a o rok mladšej Silvii zo Spišskej Novej Vsi, 
ktorí napriek viacerým výzvam a opatreniam školy nedo-
zerali na to, aby ich synovia vo veku 13 a 15 rokov chodili 
do školy. Tí bezdôvodne vymeškali viac ako 240 hodín. 
Trestná sadzba je vyššia v prípadoch, ak je skutok pá-
chaný po dlhší čas, spravidla ide o vymeškanie viac ako 
200 hodín.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi aj tento 
rok pripravuje už 24. ročník regionálnej súťažnej pre-
hliadky neprofesionálnej filmovej tvorby Cineama 2016. 
Tentokrát si filmári a filmárky pozrú výsledky svojej prá-
ce 3. marca 2016 o 16.30 hod. priamo vo výstavnej 
miestnosti Spišského osvetového strediska (SOS). Víťa-
zi postúpia na celosvetový festival, ktorý sa uskutoční 
koncom augusta 2016 v Rumunsku.

Počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) 
v Košickom kraji v tomto týždni stúpol o 14 percent. Pre 
choroby dočasne zatvorili v kraji 16 materských, základ-
ných a stredných škôl. Výchovno-vzdelávací proces pre-
rušili v siedmich materských školách v okresoch Košice 
I a II, Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov. 

Nikde na Slovensku sa zamestnávatelia nesnažia ob-
chádzať zákony tak, ako na východe krajiny. Národný 
inšpektorát práce sídliaci v Košiciach zistil v roku 2015 
618 nelegálne zamestnaných osôb, pričom rok pred-
tým ich bolo 375, čo predstavuje dvojtretinový nárast. 
K nelegálnemu zamestnávaniu najčastejšie dochádza 
v odvetví stavebníctva, veľkoobchodu, v ubytovacích 
a stravovacích službách. Pri usvedčení z nelegálneho 
zamestnávania jednej osoby hrozí zamestnávateľom po-
kuta od 2- do 200-tisíc eur. Ak bez zmluvy či dohody 
zamestnávajú dvoch a viac ľudí, pokuta je v rozmedzí 
5– až 200-tisíc eur. Nepoctivá firma sa ocitá v registri 
nelegálnych zamestnávateľov.

19. januára podvečer sa v koncertnej sieni reduty konal 
Novoročný koncert PF 2016, na ktorom vystúpil 
CANTUS VILLA NOVA, miešaný spevácky zbor mesta 
Spišská Nová Ves a jeho hosť - hudobná formácia 
ESPECIAS z Banskej Bystrice. Ústrednou myšlienkou 
v poradí už štvrtého novoročného koncertu bolo to, 
že hudba nás spája, a to bez ohľadu na jazyk, rasu, 
náboženstvo či spoločenské postavenie. V súlade s touto 
myšlienkou v rámci programu speváckeho zboru Cantus 
Villa Nova v prvej časti koncertu zazneli skladby rôzneho 
temperamentu a v rôznych jazykoch – po francúzsky, 

nemecky, anglicky, ukrajinsky, rusky, slovinsky a, 
samozrejme, slovensky a česky. Program bol pestrý 
i žánrovo – od úprav ľudových piesní cez klasikov vážnej 
hudby až po skladby 20. storočia.
Jazzová formácia Especias potvrdila, že na jednom kon-
certe sa môžu zladiť aj celkom odlišné hudobné telesá. 
Svojou nevtieravou, no zároveň podmanivou interpretáciou 
vlastných, autorských skladieb a aranžmánov známych me-
lódií vo fúzii štýlov latino, swing a groove si skupina získala 
aj tú časť publika, ktoré inak s takýmto typom hudby nemalo 
doposiaľ skúsenosť. vp-lš

HUDBA, KTORÁ SPÁJA

 Keďže ide o známu ruskú cirkusovú školu, zrejme to 
nebolo ľahké. Aká bola vaša cesta k tomuto úspechu?
„Celý proces sa zdá byť veľmi zložitý, ale v skutočnosti sa 
to všetko udialo veľmi rýchlo. Bola som odporučená ako 
jedna z alternatív. Do Moskvy sa posielali nahrávky a rôzne 
materiály viacero adeptiek. Moskva na seba nedala dlho 
čakať, výsledky prišli do týždňa, a tak som si pomaly začala 
baliť kufre s úsmevom na tvári, že som zdolala ďalšiu métu.“

 Obyvatelia nášho mesta sledujú vaše umelecké úspe-
chy najmä vďaka televízii, čo určite nie je hlavnou nápl-
ňou vašej kariéry. Mohli by ste predstaviť vaše súčasné 
pôsobenie doma i v zahraničí?
„Momentálne pracujem na Alenke v krajine zázrakov a ko-
médii Za dverami v divadle Aréna spolu s Dominikou Ka-
vaschovou, Jankom Jackuliakom, Karin Haydu a inými, čo 
je nesmierne inšpiratívne, pretože sme všetci naladení na 
rovnakej vlne. Jednoducho - radosť pracovať. Okrem toho 
účinkujem v ŠD Košice v Móricovi Beňovskom, v Bratoch Ka-
ramazovovcoch v Prahe, vo Fride Kahlo v Bratislave, v Dáme 
bez kamélie v Divadle Aréna, ktorej scenár pripravil M. Ma-
ďarič a v SND v Mechúrikovi Koščúrikovi. V blízkej budúc-
nosti sa možno o chvíľu začnem tešiť z ďalšieho filmového 
projektu, ale to je ešte v procese tvorenia.“

 Niekoľko rokov pôsobíte mimo mesta, v ktorom ste vy-
rastali? Ako vnímate návraty domov a čo vám spraví ra-
dosť, keď prídete do mesta?
„Domov chodievam veľmi zriedka, pravdupovediac len na 
sviatky, občas v lete, ak sa mi podarí, a keď mám predsta-
venie v Košiciach a náhodou voľný nasledujúci deň, tak ho 
trávim doma, i keď je to len na pár hodín. Spišskú Novu Ves 

milujem, najviac zo všetkého ten čistý vzduch. A ten pokoj. 
Žiaden stres. Všetci sa tam poznajú a všetko je to také fami-
liárne. Milujem východ. Zájdem na Poráč, kde mám starých 
rodičov, tí ma nútia všetko a veľa jesť, potom sa stretnem 
s jedinou kamoškou v meste - Vierkou, ktorá mi urobí vo 
svojej kaviarni najsladšiu kávu na svete a všetko to echt vý-
chodné, potom chudnem u mňa v Bratislave, aby som ako 
tak vyzerala na televíznej obrazovke.“ (so smiechom)

 Ruský cirkusový muzikál vychádza z celosvetovo zná-
meho diela Lewisa Carrolla. Postava Alenky (resp. Alice) 
vo svete imaginatívnych zázrakov určite patrí medzi ná-
ročnejšie. Ako ste sa vysporiadali s ruštinou a postavou 
samotnou?
„V Rusku sa dorozumievam po anglicky, keďže ma ruština 
na základnej a strednej škole už nezastihla. Rusi sú eru-
dovaný národ, preto nemám problém sa kdekoľvek pohnúť 
bez doprovodu. V predstavení budú piesne aj v ruštine aj 
v slovenčine, no kvôli deťom sa to bude celé stavať do slo-
venského jazyka. Neviem ešte celkom presne, ako to chcú 
v Moskve docieliť, ale v marci, keď tam odcestujem na ďal-
šie skúšky, sa to celé uzavrie a doskúša a ja sama som veľmi 
zvedavá, ako to bude v konečnom dôsledku vyzerať.“

 Prezraďte niečo zo zákulisia tohto umeleckého prekva-
penia, na čo sa môžu malí aj veľkí Novovešťania tešiť?
„Môžu sa tešiť na nááádhernú scénu a kostýmy, na akro-
batov, hercov a spevákov, na nááádhernú celkovú výpravu 
a projekcie. Je to naozaj echt ruské. Ako z dákej ruskej roz-
právky. Nakoniec, všetkým nám je to blízke, najmä mne, ke-
ďže som Rusínka.“
Ďakujeme za rozhovor. 

NA SPIŠ ZAVÍTA ALENKA 
S CIRKUSOVÝMI ZÁZRAKMI
V polovici mája čaká všetkých malých Spišiakov krásny dar v podobe cirkusového 
muzikálu Alenka v krajine zázrakov, v ktorom herečka, pôvodom Spišskonovovešťanka, 
Natália Puklušová získala hlavnú postavu. 
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Gymnázium na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi vo svo-
jej histórii nadväzuje na dejiny evanjelického hlavného 
gymnázia. Je najstaršou strednou školou v meste Spiš-
ská Nová Ves a patrí k najstarším gymnáziám na východ-
nom Slovensku. 

Z dejín školy
Počiatky školy siahajú do 14. storočia, kedy bola v Spiš-
skej Novej Vsi založená mestská latinská škola. Po-
čas reformácie v 16. storočí sa zmenila na evanjelickú 
školu a bola organizovaná podľa vzoru nemeckých škôl. 
V r. 1793 bol pre vtedajšie „progymnázium“ vypracovaný 
najstarší školský poriadok Schulordnung podľa vzoru ne-
meckých škôl. Školský rok 1865/1866 bol prvým rokom 
úplného osemročného evanjelického hlavného gymná-
zia, ktoré malo autonómny charakter. Prvé maturitné 
skúšky sa konali 27. a 28. júna 1866 za účasti su-
perintendenta Karola Mádaya a úspešne ich vykonalo 
dvanásť žiakov, medzi nimi bol Július Botto, zakladateľ 
slovenského školstva v Revúcej. Žiaci dostali maturitné 
vysvedčenie v latinskom jazyku platné v celej habsbur-
skej monarchii. Počet žiakov postupne narástol na vyše 
500, pretože škola ponúkala ako jediná na Spiši okrem 
latinčiny a gréčtiny rovnaký pomer vyučovacích hodín ma-
ďarčiny a nemčiny a pre žiakov z vidieka slovenský ja-
zyk. Medzi prvými školami v Uhorsku bola do učebného 
plánu gymnázia zavedená pokusne povinná telesná vý-
chova a v r. 1872 na vtedajšiu dobu pri škole vybudovaná 
moderná telocvičňa a jedáleň. Pozornosť sa venovala aj 
hudobnej výchove – v škole bol založený orchester a spe-
vokol. Profesori gymnázia sa stali priekopníkmi jaskyniar-
stva, sprístupňovali Slovenský raj, objavovali Vysoké Tatry, 
venovali sa meteorológii, vytvárali prírodopisné zbierky, 
ktoré sa stali súčasťou múzeí, napr. Podtatranského mú-
zea v Poprade, angažovali sa v spolkoch mesta, vytvorili 
hodnotnú knižnicu s vyše 14 000 zväzkami (dnes vo vlast-
níctve Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slo-
vensku v Spišskej Novej Vsi). Po vzniku Československej 
republiky sa stala v škole vyučovacím jazykom nemčina, 
ale v novembri 1919 bola otvorená prvá slovenská trieda. 
V r. 1922 bola škola poštátnená, ale budova a knižnica os-
tali naďalej v prenájme. Pôsobili tu prevažne českí profe-

sori, absolventi Karlovej univerzity v Prahe a Masarykovej 
univerzity v Brne. V máji 1927 vykonalo prvých 9 kandi-
dátov prvé slovenské maturitné skúšky. Škola sa zaslúžila 
o obnovenie tradičných Spišských stredoškolských hier. 
Absolvent školy Imrich Farkaš napísal o gymnáziu operetu 
s názvom Novoveskí študenti, ktorá bola predstavená na 
spišskonovoveskej scéne v r. 1942, 1946 a pri príležitosti 
storočnice školy v r. 1966. 

Budovy školy
Pôvodná budova gymnázia sa nachádzala na hlavnej 
ulici. Ide o dnešný Trangousov dom na Štefánikovom 
námestí. V r. 1945 bola cirkevná budova poštátnená, po 
februári 1948 tu umiestnili novozriadenú strednú prie-
myselnú školu banícku a geologickú a gymnázium bolo 
1. septembra 1948 presťahované na dnešnú Školskú 
ulicu do budovy učiteľského ústavu, ktorý postupne za-
nikol. Tu škola sídli dodnes. Dnešná historická budova 
školy pochádza z r. 1873 – 1874. Súčasný výzor na-
dobudla v r. 1907 – 1908 po dostavaní pravej časti – 
internátu. 

Súčasnosť gymnázia
Oranžovú fasádu dostala škola počas rekonštrukcie 
v r. 2001 – 2003. Dnes sa v nej nachádza tabuľa ve-
novaná entomológovi európskeho formátu profesorovi 
Andrejovi Reiprichovi, hudobnému skladateľovi Ladisla-
vovi Stančekovi a tabuľa detským obetiam holokaustu. 
Od r. 2008 má gymnázium svoju hymnu a vlastné logo. 
Gymnázium udržiava partnerstvo so školami Robert-
-Koch-Schule v Clausthal-Zellerfelde v Nemecku, Li-
ceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 
v Starom Sączi v Poľsku, Móricz Zsigmond Gimnázium 
v Kisújszállási v Maďarsku, Gymnázium v Havlíčkovom 
Brode v Českej republike a čulé kontakty udržiava aj 
s komunitou Northwood & Pinner Liberal Synagogue 
v Londýne vo Veľkej Británii. Historické priestory bu-
dovy sa dnes snúbia s modernými učebňami, vynove-
nou aulou, jedálňou, skrášleným okolím školy s ihriskom 
s umelým trávnikom a novou environmentálnou učeb-
ňou. V školskom vzdelávacom programe ponúka žiakom 
komfort hodný školy 21. storočia.

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová, PhD.

SPRAVODAJSTVO

GYMNÁZIUM ŠKOLSKÁ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI JUBILUJE
Milí spoluobčania, absolventi a priatelia školy!

Naše gymnázium oslavuje v tomto roku 150. výročie prvej maturitnej skúšky. Za uplynulé obdobie opus-
tili brány školy tisícky absolventov, ktorí úspešne ukončili štúdium na vysokých školách. Sú medzi nimi 
významní vedci, diplomati, umelci, športovci, politici, pedagógovia, predstavitelia nášho spoločenského, 
hospodárskeho i kultúrneho života. Svojimi výchovno-vzdelávacími výsledkami si škola udržiava pozíciu 
lídra v regióne a zaradila sa medzi úspešné slovenské školy. Výnimočnosť jubilea gymnázia na dnešnej 
Školskej ulici si uvedomujú nielen naši učitelia a žiaci, ale tento význam podčiarkuje aj záujem významných 
osobností o školu. Svedčí o tom aj nedávna návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v škole. Veríme, že sa aj vy 
touto cestou pripojíte k našej oslave a spolu s nami si pripomeniete históriu i súčasnosť nášho „oranžového“ gymnázia. Všetkým, 
ktorí nejakým spôsobom škole pomáhali a i v súčasnosti ju podporujú, patrí aj touto cestou úprimná vďaka.
 Mgr. Jozef Kačenga, riaditeľ školy

Pôvodná budova gymnázia do r. 1948 Súčasná budova gymnázia
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Vážení voliči, v predchádzajúcom roku nadobudla účinnosť 
sústava zákonov upravujúcich problematiku volieb a s ňou aj 
úlohy obcí pri príprave a priebehu volieb.
Jednou zo zmien je doručovanie oznámení o čase 
a mieste konania volieb, ktoré sa pre voľby do NR SR 
2016, na rozdiel od predchádzajúcich, nedoručovali na 
mená voličov, ale do domácností. V súvislosti s touto zme-
nou upozorňujeme voličov, že oprávnený volič je zapí-
saný v zozname voličov podľa miesta trvalého pobytu. 
Táto skutočnosť sa vzťahuje aj na prípady, keď občan 
(volič) zmenil trvalý pobyt, avšak zmenu z akýchkoľvek 
dôvodov nemá uvedenú v občianskom preukaze. Preto 
v prípadoch, keď sa volič dostaví do volebnej miestnosti 
s občianskym preukazom a nebude zapísaný v zozname 
voličov, okrsková volebná komisia a overí jeho trvalý 
pobyt a voliča usmerní, v ktorom volebnom okrsku je 
zapísaný v zozname voličov a kde sa nachádza jeho prí-

slušná volebná miestnosť.
Občania (voliči), ktorým bol v meste Spišská Nová Ves 
zrušený trvalý pobyt podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) zá-
kona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slo-
venskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov a majú právo hlasovať, sú podľa 
evidencie obyvateľov zapísaní v zozname oprávnených 
voličov vo volebnom okrsku číslo 21. 
Volebná miestnosť pre tento okrsok sa nachádza v bu-
dove Hotelovej akadémie na Radničnom námestí 1 
v Spišskej Novej Vsi.
Informácie o zapísaní do zoznamu oprávnených voličov vo vo-
lebných okrskoch v meste Spišská Nová Ves získa oprávnený 
volič na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo 
námestie 1 - prízemie, č. dverí 114; informácie o trvalom po-
byte - evidencia obyvateľov č. dverí 118.
Vo volebnej miestnosti:

1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občian-
skym preukazom.

2. Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky 
a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.

3. V osobitnom priestore na hlasovanie jeden z hlasovacích 
lístkov bez ďalšej úpravy vloží volič do obálky a následne 
do volebnej schránky 
alebo
na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie pred-
nostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla kandi-
dáta. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac 
u štyroch kandidátov. Upravený hlasovací lístok vloží 
volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepo-
užité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na ne-
použité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky, 
inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená 
pokuta 33 eur. 

INFORMÁCIE PRE VOLIČOV
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016

OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB 
DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 21 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov oznamuje, že voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú 

v sobotu 5. marca 2016 v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny. 
Miestom konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vo volebných okrskoch v Spišskej Novej Vsi sú určené volebné miestnosti pre voličov podľa trvalého 
pobytu v Spišskej Novej Vsi takto:

Okrsok
č.

Volebná miestnosť,
SNV, ulica

Voliči s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi, 
na ulici

16. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 25, 27, 29, 31, 
Štúrovo nábrežie 9, 10, 11, 12, 13, 14;

17. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

Hurbanova, J. Čajaka, J. Fándlyho, J. Kostru, 
J. Wolkera (rodinné domy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), 
Jedľová, Letecká, Limbová, S. Chalupku, 
Slobody, Šestnástka, T. Vansovej, V. Nezvala, 
Za Šestnástkou, Záborského;

18. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

B. Němcovej, Duklianska 1 - 49, Hviezdoslavova 16 - 51, 
Chrapčiakova, Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. Fabiniho, 
Krížová, Medza, Nábrežie Hornádu, Nad Medzou, 
Námestie SNP, Odborárov, Orlia, Pri Vyšnej Hati, 
Sládkovičova, Slnečné nábrežie, Stará cesta, 
Starosaská, Vajanského;

19. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11

Brusník, Čsl. armády, Drevárska, Elektrárenská 1 – 5, 
Ing. O. Kožucha, J. Hanulu, Mlynská, Rázusova, Škultétyho;

20. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11

Banícka, Fraňa Kráľa, I. Krasku, Konrádova, Rybárska, 
Zábojského, Zvonárska;

21. Hotelová akadémia
Radničné námestie 1

Radničné námestie a voliči s trvalým pobytom 
„Spišská Nová Ves“, Zimná;

22. ZŠ Levočská
Levočská 11

J. C. Hronského, Jesenského, Kollárova (rodinné domy),
Mišíkova, Mudroňova, Puškinova, 
Slovenská (rodinné domy 1 - 57), Slovenská (bloky 2 - 42), 
Svätoplukova, Tolstého, Železničná;

23. ZŠ Levočská
Levočská 11

Koceľova, Kollárova (bloky 1 - 12), Letná, 
Markušovská cesta, Rastislavova, Štefánikovo námestie;

24. Technická 
akadémia
Hviezdoslavova 6

Gorazdova, Hviezdoslavova 1 - 15, 
Levočská (rodinné domy), Slovenská (bloky 44 - 56);

25. Technická 
akadémia
Hviezdoslavova 6

Astrová, Bernolákova, Česká, Filinského cesta, Harichovský 
chodník, J. Hollého, J. I. Bajzu, 
Jána Jánskeho, Kmeťova, Kuzmányho, Ľaliová, 
Levočská (bloky 4 - 22), Moravská, Narcisová, Nezábudková, 
Púpavová, Radlinského, Školská;

26. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16 

Hutnícka;

27. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Duklianska 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 
Hrnčiarska, Kováčska, Zámočnícka;

28. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Kamenárska, Stolárska, Strojnícka;

29. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Kolárska, Tkáčska.

Okrsok
č.

Volebná miestnosť,
SNV, ulica

Voliči s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi, 
na ulici

1. Hasičská zbrojnica
Hnilecká cesta 13

miestna časť Novoveská Huta - Bronzová, Dúhová, Hnilecká 
cesta, Horská, Jasná, Kvetná, Lúčna, Medená, Novoveská 
cesta, Poľná, Rudná, Rybničná, Sadrovcová, Slnečná, 
Snežná, Stražanská, Tichá, Záhradná, Železná;

2. Penzión NEMO
Pohronská 2

Čergovská, Detvianska, Dunajská, Gemerská, Inovecká, 
Karpatská, Kysucká, Laborecká, Liptovská, Magurská, 
Muráňska, Nitrianska, Oravská, Pieninská, Podunajská, 
Pohronská, Považská, Predná Huta, Rajecká, Spišská, 
Šarišská, Tatranská, Trenčianska, Trnavská, Turčianska,
Zemplínska;

3. ZŠ Lipová
Lipová 13

Brezová 15, 16, 17, Brezová 32, Gaštanová, Kamenný 
obrázok, Topoľová, Vyšný Hámor;

4. ZŠ Lipová
Lipová 13

Brezová 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
Brezová 37, 38, Lipová;

5. Gymnázium
Javorová 16

Brezová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
Dubová, Podskala, Tepličská cesta;

6. Gymnázium
Javorová 16

Agátová, Hájik, Javorová, Pod Tepličkou, Sadová;

7. SOŠ ekonomická 
Stojan 1

A. Mickiewicza, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská 6 - 8, 
J. Bottu, Kalinčiaka, M. Gorkého, Malá, Stojan, 
Za Hornádom;

8. SOŠ ekonomická 
Stojan 1

Borodáčova, Borovského, F. Hečku, F. Urbánka, 
I. Stodolu, Kukučínova, Lesná, Obrancov mieru, Palárikova, 
Potočná, R. Jašíka, S. Tomášika, Tajovského, Tehelná;

9. ZŠ Komenského
Komenského 2

J. Wolkera 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
J. Wolkera 14, 16, 18, 20, 22, 24;

10. ZŠ Komenského
Komenského 2

J. Matušku, Štúrovo nábrežie 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Trieda 1. mája 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

11. ZŠ Komenského
Komenského 2

Komenského, Štúrovo nábrežie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

12. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 26, 28, 30, 32, 34 a 41,
P. Jilemnického 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; 

13. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

P. Jilemnického 4, 6, 21, Trieda 1. mája 2, 4, 6, 8, 10, 12,
Trieda 1. mája 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

14. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Bezručova, J. Wolkera 33, 35, 37, 39, 
Trieda 1. mája 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51,
 Z. Nejedlého;

15. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Krčméryho, Trieda 1. mája 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
Trieda 1. mája 53, 55, 57, 59, 61, 63;

 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta
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SPRAVODAJSTVO

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
 Olympiáda 

v nemeckom jazyku
12. 1. 2016 sa konalo okresné kolo olympiády v nemec-
kom jazyku žiakov základných škôl. V kategórii 1A skončila 
na 1. mieste Šarlota Kleknerová zo ZŠ Hutnícka ul., na 

2. mieste Patrik Tomčík zo ZŠ Maurerova ul. Krompachy a na 
3. mieste spoločne Samuel Ján Hollaar zo ZŠ Ing. O. Kožucha a Sofia Gánov-

ská zo ZŠ Levočská ul. V kategórii 1B obsadila 1. miesto Soňa Polláková zo ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda, 2. miesto Filip Bajtoš z Gymnázia Javorová a 3. miesto Viktória Jakubcová 
zo ZŠ Ing. O. Kožucha. Víťazi postupujú na krajské kolo do Košíc. Okrem nich budú náš 
okres v Košiciach zastupovať aj postupujúci v kategórii 1C určenej pre germanofónnych 
žiakov, a to Sarah Poremba zo ZŠ Hutnícka ul. a Patrick Lorko zo ZŠ Ing. O. Kožucha.

 Tatras talent cup
Pokračovanie medzinárodnej súťaže Festivalu Spish talent, ktoré sa konalo v Poprade 
pod názvom Tatras talent cup prinieslo žiakom ZUŠ veľký úspech. Flautové kvarteto 
(Katrin N. da Cruz, V. A. Vysokaiová, L. Kozák a V. Kacvinská) získalo hlavnú cenu 
vo svojej kategórii a tanečná skupina HANDS za nimi nezaostala ani o kúsok. Ich výkon 
porota ocenila tiež hlavnou cenou. 

 Lyžiarsky výcvik
Posledný januárový týždeň strávili siedmaci zo ZŠ Z. Nejedlého na lyžiarskom výcviku 
v rekreačnom stredisku Porač Park v Poráčskej doline. Na svahoch lyžiarskeho strediska 
Poráč Brodok sa pod vedením učiteľov telesnej výchovy naučili lyžovať alebo si svoje 
lyžiarske techniky zdokonalili. Večerný program ponúkal plávanie, relax vo wellness, 
športové hry v telocvični, spoločenské hry či diskotéku. Prvý februárový týždeň strávili 
žiaci II. B triedy v škole v prírode spojenej s lyžiarskym výcvikom v lyžiarskom stredisku 
Mlynky. Cieľ naučiť sa a zdokonaliť v lyžovaní splnili a získali Certifikát úspešného lyžiara. 

 Okresné kolo dejepisnej olympiády
9. 2. 2016 sa na ZŠ Lipová ul. uskutočnilo okresné kolo 8. ročníka dejepisnej olym- 
piády. Hoci úlohy boli pomerne náročné, žiaci ZŠ Ing. O. Kožucha ich úspešne zvládli 
a obsadili popredné miesta. V kategórii F – 6. ročník 1. miesto obsadil Adam Kvasňák 
a 2. miesto Lucia Zajacová, v kategórii E – 7. ročník 2. miesto Samuel Ján Hollaar 
a 5. miesto Alexandra Mistríková, v kategórii D – 8. ročník 1. miesto Bruno Jakubov 
a 2. miesto Viktória Jakubcová, v kategórii C – 9. ročník 4. miesto Štefan Jasečko 
a 5. miesto Andrea Mackovjaková. Súťažiacich pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková. 

 Čo nového na Javorke?
Druhý polrok školského roka začal na Gymnáziu na Javorovej ulici získaním 1. miesta 
na celoslovenskej rečníckej súťaži v anglickom jazyku Speaker‘s Corner. Tento krásny 
úspech priniesla Lenka Volková – študentka prvého ročníka bilingválneho odboru. Na 
olympiáde z anglického jazyka získala študentka maturitného ročníka bilingválu Dominika 
Kalafutová 1. miesto v kraji. Zabojuje tak o popredné miesta na národnom kole. Už 
spomenutá Lenka na tej istej olympiáde v mladšej kategórii získala skvelé 2. miesto. 
Víťazné ťaženie zaznamenali aj mladší študenti 8-ročného gymnázia Marek Žilavý  
a Jakub Šťastný, ktorí preukázali svoju šikovnosť a vedomosti na olympiáde z geografie. 
Získali 1. a 2. miesto v našom regióne a zabezpečili tak svoj postup na krajskú úroveň. 
Iste nie posledným a zároveň milým prekvapením sú aj dievčatá basketbalistky, ktoré 
vybojovali 1. miesto v okresných majstrovstvách. 

 Ani v novom roku na Cirkevnom gymnáziu Štefana Mišíka nezaháľali. V januári 
sa konali okresné kolá jazykových olympiád, na ktorých sa zúčastnili aj ich študenti 
a dvaja z nich úspešne, Valika Harnišová získala 2. miesto v okresnom kole nemec-
kej olympiády a Pavol Marcinčin 3. miesto v okresnom kole anglickej olympiády. Ani 
športové súťaže neobišli, chlapci získali pekné 3. miesto v obvodných majstrovstvách 
v basketbale žiakov SŠ.

oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017  
sa uskutoční v pracovných dňoch od 1. do 8. apríla 2016  

v čase od 7.30 do 16.00 hod. v budove ZŠ.
K zápisu nie je potrebná účasť dieťaťa, stačí doniesť rodný list dieťaťa a svoje 
osobné doklady. Pre zápis do našej školy nie je potrebné dodržať rajonizáciu. 

Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční  
v sobotu 16. apríla 2016 o 9.00 hod. v budove školy.

Riaditeľstvo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves 
na školský rok 2016/2017 sa bude realizovať v termíne 

od 2. mája do 31. mája 2016.
Miestom na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do vyššie uvedených materských 
škôl (zoznam viď www.ssz.snv.sk) je každá materská škola. V materských školách sú 
zverejnené podmienky prijatia. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy vydáva 
v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školy. Správa školských zariadení

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Mesto Spišská Nová Ves, odd. školstva upozorňuje rodičov detí narodených od 1. 9. 2009 
do 31. 8. 2010, že zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční prvých 5 dní školského 
vyučovania v mesiaci apríl od 1. apríla do 7. apríla 2016 v čase od 8.00 - 17.00 hod. 
Informácie o zápise zverejní riaditeľ základnej školy pri vstupe do objektu školy, na webovej 
stránke školy. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej šk. 
dochádzky v škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt. 
(Viac VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa...) 

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ

Riaditeľstvo Gymnázia, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi
pozýva záujemcov o štúdium na našej škole a všetkých absolventov školy na

„Veľký deň otvorených dverí“,
ktorý sa uskutoční  

12. 3. 2016 od 9.00 do 15.00 hod. na našej škole.
Tešíme sa na vašu účasť! 

Pre záujemcov bude možnosť zakúpenia novej monografie  
a iných reklamných predmetov.
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POZVÁNKY, OZNAM

KOLOMANOV PRÍBEH  
NA INTERNETE

Každý priaznivec spišskonovoveskej histórie 
si môže obohatiť svoje poznatky o rodine 

Münnichovcov pri počúvaní časti rozhlasovej 
série Príbeh pre toto miesto. Slovenský 
rozhlas realizoval jednu z jeho častí. Pod 

názvom Kolomanov úsvit sa môžete vžiť do 
života Kolomana Münnicha a jeho rodiny, ktorá 
bola významným prínosom pre Spiš a Gemer. 

V rozhlasovom archíve ho nájdete na tejto adrese:
https://www.rtvs.sk/radio/

archiv/1414/371105

Centrum voľného času Adam, Hutnícka 18, 052 01 Sp. Nová Ves, tel.: 053/442 37 58,  
e-mail: cvcsnv@azet.sk, cvc.adam.snv@azet.sk, www.cvc.snv.sk, fb: CVČ Adam SNV

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 
52. ROČNÍK, okresné kolo
10. 3. 2016 od 8.00 h - ZŠ Nad Medzou, SNV
Informácie: Mgr. Miloš Pitko

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 
57. ROČNÍK, okresné kolo
16. 3. 2016 od 8.00 h – MsÚ, SNV
Informácie: Mgr. Miloš Pitko

PYTAGORIÁDA 
37. ROČNÍK, kategórie P3, P4, P5
8. 3. 2016 od 8.00 h – ZŠ Z. Nejedlého, SNV
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

PYTAGORIÁDA 
37. ROČNÍK, kategórie P6, P7, P8
9. 3. 2016 od 8.00 h – ZŠ Levočská, SNV
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

VOLEJBAL ŽIAKOV ZŠ
1. 3. 2016 od 8.00 h ZŠ - Z. Nejedlého, SNV
Okresné kolo
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

VOLEJBAL ŽIAČOK ZŠ
3. 3. 2016 od 8.00 h - ZŠ Z. Nejedlého, SNV
Okresné kolo
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

VOLEJBAL CHLAPCOV SŠ
17. 3. 2016 od 8.00 h – telocvičňa HA,  
SOŠ ekonomická SNV
Okresné kolo
Informácie: Zuzana Košová

VOLEJBAL DIEVČAT SŠ 
18. 3. 2016 od 8.00 h – telocvičňa HA,  
SOŠ ekonomická SNV
Okresné kolo
Informácie: Zuzana Košová

HÁDZANÁ DIEVČAT SŠ 
22. 3. 2016 od 8.00 h – Fit House
Okresné kolo
Informácie: Zuzana Košová

HÁDZANÁ CHLAPCOV SŠ
23. 3. 2016 od 8.00 h – Športová hala
Okresné kolo
Informácie: Zuzana Košová

4. 3. (piatok) o 17.00 h - Prečo sa bojíme 
neznámeho? Čím sa líši správanie jednotlivca od 
davu? Kam vedú Európu súčasné udalosti? Na 
otázky odpovie popredný slovenský sociológ Michal 
Vašečka v rámci diskusného večera Alchýmia 
názorov. Dobrovoľné vstupné.
Herné pondelky. Počas celého dňa sa môžete 
prísť naučiť a zahrať si vlastné alebo „čajovňové“ hry. 
Pravidlá ktorejkoľvek hry vám bude pripravený vysvet-
liť lektor Ján Pramuk. Prvý pondelok v mesiaci vás 
Janči naučí jednu z hier. V marci sa môžete tešiť na 
akčné hry Alias a Activity.
12. 3. (sobota) o 18.00 h - Cestopisné rozprá-
vanie Petronely Baštovej o banánovej republike 
Honduras (teda nie Slovensko) 
a meste San Pedro Sula, neslávne 
najnebezpečnejšom meste na sve-
te. Dobrovoľné vstupné.

Letná 63, SNV

PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA 
Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3 
Bližšie informácie o programe www.dietka.sk alebo na FB. 
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STRETNUTIE NOSIACICH 
MAMIČIEK
Pondelok 7. 3. o 9.00 h
Pozvané sú aj tehuľky a mamičky, ktoré by 
si chceli vyskúšať nosenie dieťatka.
Bližšie info a prihláška: 0948 480 510 
alebo na barbora.vajova@gmail.com
Prihláška: najneskôr deň vopred na 
vyššie uvedenom tel. čísle
Poplatok: 2 €.

PREDNÁŠKA PRE TEHUĽKY  
NA TÉMU: „ZLATÁ HODINKA  
– BONDING – DOJČENIE“
Streda 9. 3. o 16.30 h
Lektorky: Hanka Ogurčáková (OZ Mamila) 
a Barbora Vajová
Pozvaní sú hostia – pediater, dula, 
pôrodná asistentka
Prihláška: do pondelka 7. 3.,  
B. Vajová - 0948 480 510 
Vstupné: 3 €/pár  
(zmena programu v prípade 
nedostatočnej účasti vyhradená)

STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIACICH  
MATIEK A TEHULIEK

Pondelok 14. 3. o 9.00 h
Skupina je otvorená aj pre nové maminy.
Prihláška: deň vopred na 0903 740 739 
Certifikovaná poradkyňa v dojčení OZ 
Mamila Anna Ogurčáková
Poplatok: 2 €/osoba

KURZ NOSENIA DETÍ  
A VIAZANIA BABYŠATIEK I 
(základný)
Streda 23. 3. o 15.30 h 
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku  
nevadí, požičiame, príp. poradíme  
pri výbere.
Prihláška: deň vopred,  
Mgr. B. Vajová - 0948 480 510  
alebo barbora.vajova@gmail.com 
Poplatok: 10 €/rodina

KURZ ZDRAVÉ PREBAĽOVANIE
Streda 30. 3. o 15.30 h 
Kurz o zdravom spôsobe prebaľovania, 
o moderných látkových plienkach 
a doplnkoch na prebaľovanie. 
Bližšie info a prihláška: deň vopred  
na tel. č.: 0948 480 510  
alebo na barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 3 €/osoba

BUBNOVANIE - OTVORENÁ 
SKUPINA FREETONE
Streda 2. 3. a 16. 3. o 17.00 h 
začiatočníci, o 18.00 kapela
Bližšie info a prihláška pre 
začiatočníkov: na tel. č.: 0903 762 682  
- Eva Hatalová
Poplatok pre začiatočníkov: 1 €/osoba

PONUKA SLUŽIEB  
V HERNI MC DIETKA 
HERŇA DIETKA (predaj detského 
a tehotenského tovaru)
Pondelky od 16.00 do 18.00 h
Utorky, štvrtky od 9.00 do 12.00 h
Poplatok za jednorazový vstup: 
1,50 €/rodina

ANGLICKÝ KLUB  
pre deti vo veku od 2 r.
Štvrtky o 16.30 h
Prihláška a info na tel. č.: 0904 887 239 
alebo majklimova@gmail.com

KLUB „ŠKÔLOČKA“  
pre deti vo veku od 2 r.
Stredy od 8.00 do 12.00 h

Cieľ: adaptácia detí a rodičov na škôlku
Poplatok: 6 €/dieťa/1 stretnutie
Informácie na tel. č.: 0904 887 239

PORADENSTVO V DOJČENÍ 
Silvia Pramuková - 0948 040 203  
PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295  
Anna Ogurčáková - 0903 740 739

MAĽOVANIE NA TVÁR
Objednávky: 0904 887 239  
Poplatok: 12 €/hod.
LOGOPEDICKÉ INDIVIDUÁLNE  
PORADENSTVO
Na základe tel. objednávky u logopedičky 
Mgr. Gvozdiakovej, tel. č.: 0918 301 332.
Poplatok: 9 €/hod.

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

DETSKÁ NARODENINOVÁ 
OSLAVA (sobota, nedeľa)
Objednávky: 0904 887 239
Poplatok: 7 €/2 hod. (možnosť 
doobjednania animátorských aktivít, 
maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

... Vody šíre, vody šíre. Slnko zubmi ľady drúzga, jasá, má ich plné ústa,  
ale v noci peceň mora zas je samá tvrdá kôra... (B. Bjornson)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica, DS Hviezdoslav a Gymnázium, Školská ul.
vás pozývajú na stretnutie s tvorbou básnika, prekladateľa

KAROLA STRMEŇA
21. 3. 2016 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici, Letná ulica 28

Pri príležitosti 95. výročia narodenia. Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.
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POZVÁNKY, OZNAM

KLUB ZDRAVIA
v Spišskej Novej Vsi

vás pozýva na ďalší  
cyklus prednášok  

a posedenie pri ochutnávke  
zdravých jedál

15. 3. 2016  
Zdravé varenie v praxi

Ing. Mária Bebková

29. 3. 2016  
,,Boli sme otrokmi“

Ing. Jozef Pist 

KDE: Školská 22 (pri daňovom úrade)
KEDY: 17.30 h

KONTAKT: 0908 994 818.
Vstup voľný.

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

1. - 6. 3. 2016 
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19, 

T.: 0901 961 073

7. - 13. 3. 2016 
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39,  

T.: 0901 961 014

14. - 18. 3. 2016 
Na námestí, Letná 58, T.: 053/441 33 44

19. - 20. 3. 2016 
TESCO, Medza 15, T.: 053/417 68 84

21. - 26. 3. 2016 
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19, 

T.: 0901 961 073

27. 3. 2016 
Hornád, Hviezdoslavova 24, 

T.: 053/285 85 86

28. - 31. 3. 2016 
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39, 

T.: 0901 961 014

Únia žien Slovenska,okresná organizácia, Dom Matice slovenskej, Spišské 
osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, 
Mestské kultúrne centrum, Základná umelecká škola, Hotelová akadémia 
Spišská Nová Ves vás pozývajú na predveľkonočné stretnutie rodín

VEĽKA NOC  
PRICHODZI...
7. marec 2016 o 17.30 hod. 
v Koncertnej sieni Reduty  
Spišská Nová Ves
Moderujú: Magdaléna Kráľová 
a PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.
Dobrovoľné vstupné.

49. ročník  
Vansovej Lomničky

Únia žien Slovenska, okresná organizácia,  
Dom Matice slovenskej, Spišské osvetové 

stredisko a Galéria umelcov Spiša, 
kultúrne zariadenie KSK

vás srdečne pozývajú na okresné kolo festivalu 
umeleckého prednesu v poézii a próze žien  

16. marca 2016 o 13.30 h
v Galérii umelcov Spiša, Zimná 46,  

Spišská Nová Ves
Program: Súťaž umeleckého prednesu v poézii 

a próze žien
Vystúpenie víťaziek okresného kola súťaže 

„Šaliansky Maťko“
Odborný rozborový seminár pre recitátorky

Vstup voľný.
Program realizovaný s podporou  

Mesta Spišská Nová Ves.

Bábkové divadlo spod Spišského hradu

Iva Liptáková, Levočská 162/1, 053 01 Harichovce, 
mobil: 0910 134 720, e-mail: bdssh.snv@gmail.com, Skype: ivalip

Sídlo: v podkroví Domu Matice slovenskej, Zimná 68, Spišská Nová Ves. Hráme vždy druhú nedeľu v mesiaci 
o 16.00 hod. Animačný program: o 17.00 hod. (vstup: platná vstupenka z predstavenia). Vstupné: 2 €. 

Rezervácia vstupeniek: FB - Bábkové divadlo spod Spišského hradu, viac info: www.babkovedivadlosnv.eu 
SÚŤAŽ: Získaj kartičku - zbieraj nálepky za každé div. predstavenie, čaká ťa odmena  

- vyhodnotenie súťaže na lampiónovej slávnosti 12. 6. 2016.

13. 3. 2016 - O KAČIČKE
Divadelné predstavenie. Čierňava Húľava zoberie mamičke kačičke kačiatka, aby jej zbierali po oblohe čierne mračná. Je ochot-
ná vrátiť ich, iba ak mamička kačička nájde stratené ročné obdobia. Pomôžeš jej aj ty?
Animačný program: Mláďatká na nádvorí - Obzri si nás zblízka

MAREC 2016
Program Spišského osvetového strediska 

Spišské osvetové stredisko, Zimná č. 47, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 52 50, 
fax: 053/442 40 92, e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, www.osvetasnv.sk

do 25. 3. 2016, Výstavná miestnosť  
Spišského osvetového strediska

ŽELEZNÁ CESTA  
STRATENÁ  

V SLOVENSKOM RAJI
Poplenérová výstava fotografií neprofesionálnych 

fotografov pri Spišskom osvetovom stredisku
Vstup voľný.

3. 3. 2016 o 16.30 h, Výstavná miestnosť 
Spišského osvetového strediska

CINEAMA
Regionálna súťažná prehliadka  

neprofesionálnej filmovej tvorby 
Vstupné: 1 €.

4. 3. 2016 o 10.00 h,  
Foyer Spišského osvetového strediska

VESMÍR OČAMI DETÍ 2016
Vernisáž regionálnej výtvarnej súťaže  

pre MŠ, ZŠ a ZUŠ
Výstava potrvá do 30. 3. 2016. 

Vstup voľný.

16. - 18. 3. 2016, Výstavná miestnosť  
Spišského osvetového strediska
VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO

Tradičná technika vyškrabávania a batikovania 
vajíčok. Tvorivé dielne pre deti 2. stupňa ZŠ 

a študentov SŠ s lektormi 
Vstupy: 8.15., 10.30 a 13.30 h

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

21. - 22. 3. 2016, od 9.00 do 14.00 h,  
Spišské divadlo Spišská Nová Ves

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
Regionálna súťažná prehliadka detskej 
dramatickej tvorivosti. Vstupné: 0,50 €.

31. 3. 2016 o 16.30 h, Výstavná miestnosť 
Spišského osvetového strediska

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016
Vernisáž regionálneho kola celoštátnej 

postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby. Výstava potrvá do 30. 4. 2016.

Vstup voľný.
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3. 3. (štvrtok) o 10.00 hod.  15. repríza  VSTUPNÉ: 2 € 
3. 3. (štvrtok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € 
MARTIN KUKUČÍN: RYSAVÁ JALOVICA 
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

4. 3. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € 
JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)
Klasika v spišskom nárečí.

6. 3. (nedeľa) o 16.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 
MARTIN BARČÍK: BALTAZÁR BANÁN
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o zelenáčovi Banánovi, ktorý sa s pomocou kamarátov pasuje so svetom.

9. 3. (streda) o 10.00 hod.  Pre dôchodcov mesta SNV a okolia VSTUPNÉ: 2 €
JÚLIUS BARČ-IVAN: PEVEC BOŽÍ
Príbeh o priateľstve a zrade, o bojoch proti viere a evanjelickom farárovi a autorovi prvého evanjelického spevníka Cithara sancto-
rum, Jurajovi Tranovskom. 

12. 3. (sobota) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €
IMRE FARKAS: NOVOVESKÍ ŠTUDENTI 
Predstavenie pri príležitosti 150. výročia prvej maturity Gymnázia, Školská 7, SNV. Znova po 50-tich rokoch v podaní vtedajších 
i terajších študentov.

13. 3. (nedeľa) o 16.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 
LADISLAV FARKAŠ: TRI PRASIATKA A VLK 
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.

14. 3. (pondelok) o 10.00 hod.  Pre dôchodcov mesta SNV a okolia  VSTUPNÉ: 3 € 
19. 3. (sobota) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 6 € 
DUŠAN KOVAČEVIČ: ZBERNÉ STREDISKO
Komédia plná balkánskeho humoru.

17. 3. (štvrtok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 6 €
31. 3. (štvrtok) o 19.00 hod  30. REPRÍZA VSTUPNÉ: 6 €
JOZEF MOKOŠ: JÁNOŠÍK ALEBO PRAVDA JE LEN JEDNA
Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina a národná legenda.

18. 3. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € 
JÁN PALÁRIK: ZMIERENIE, ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
Jedna z najhranejších slovenských komédií vo vynikajúcej interpretácii režiséra J. Sládečka a hercov SD.

20. 3. (nedeľa) o 16.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 
ZBIGNIEW NIENACKI / KAMIL ŽIŠKA, TIBOR KUBIČKA: 
PÁN TRAGÁČIK A TEMPLÁRI
Dobrodružná výprava Pána Tragáčika a jeho troch kamarátov za legendárnym pokladom templárov. 

ŠTÚDIO SD

2. 3. (streda), Štúdio SD o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €
ALBERT CAMUS: NEDOROZUMENIE
Dráma slávneho spisovateľa a dramatika, v ktorej členovia rodiny márne hľadajú cestu k šťastiu a ich úsilie končí tragicky.

9. 3. (streda), Štúdio SD o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €
SŁAWOMIR MROŻEK: KAROL
Hra o hľadaní vzájomného porozumenia.

16. 3. (streda), Štúdio SD o 13.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 
F. M. DOSTOJEVSKIJ: BIELE NOCI
Jeden z najkrajších príbehov o láske vo svetovej literatúre.

23. 3. (streda), Štúdio SD o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €
GEORGE BERNARD SHAW: DON JUAN V PEKLE
Za hriešny život pošle autor Dona Juana do pekla na stretnutie sa so svojimi obeťami.

30. 3. (streda), Štúdio SD o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €
OLGA TOKARCZUK: ŽIVOT NIE JE DIVADLO 
Emotívny príbeh muža na samote.

Zimná 46, Spišská Nová Ves

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA 

AKTUÁLNE VÝSTAVY
TOMÁŠ AGAT WWW.BŁOŃSKI.EU
od 2. 3. do 22. 5. 2016
Premiérová výstava fotografa a výtvarníka za obdobie 
posledných dvoch dekád: od analógu via digitálne 
médium po aplikácie v mobile a na internete. Výstava 
realizovaná v spolupráci s Domom fotografie.

9 X 9/SPIŠ – SPAIN
od 2. 3. do 22. 5. 2016
Druhá časť výstav súčasného umenia v rámci výmen-
ného projektu so španielskou galériou Coll Blanc kon-
frontujúca tvorbu deviatich slovenských výtvarníkov.

KATARÍNA BALÚNOVÁ:  
HĽADANIE NOVÝCH TERITÓRIÍ
od 2. 3. do 15. 5. 2016
Výber z tvorby spišskej výtvarníčky na tému urbánne-
ho priestoru a konfrontácie mesta i prírody. 
V rámci projektu „9 x 9 / Spiš – Spain“. 

PREDNÁŠKY/BESEDY/DIELNE 
4. 3. 2016, 16.00 – 19.00, vstupné: 3 €
ŽENY ON LINE 4: HÁČKOVANÁ TAŠTIČKA
Podujatie organizované k Medzinárodnému dňu 
žien. Účastníčky tvorivej dielne si ručným pletením 
háčkovacou ihlou a farebnou priadzou uháčkujú 
kozmetickú taštičku, príp. puzdro na mobil. 
9. 3. 2016, streda, 16.00 – 18.00, vstup voľný
MÚZEUM SPIŠA - DVORNÉ DIALÓGY 32 
Slávnostná prezentácia novej knihy ,,Klauzy v Sloven-
skom raji“ od spišskonovoveského autora Jána Pet-
ríka. Podujatie organizované v spolupráci s Múzeom 
Spiša v Spišskej Novej Vsi.
16. 3. 2016, streda, 14.00 – 18.00, vstup voľný
49. ROČNÍK VANSOVEJ LOMNIČKA 
Festival umeleckého prednesu v poézii a próze žien.
19. 3. 2016, sobota, 9.30 – 12.00, vstupné: 1 €
TVORIVKY JUNIORI: U PANI DRÔTIKOVEJ...
Jednoduché drôtikovanie a tvorba veľkonočných 
dekorácií z drôtu. Podujatie určené pre rodiny 
s deťmi. Na tvorivku je potrebné dopredu sa objednať 
telefonicky alebo e-mailom.
30. 3. 2016, streda, 17.00 – 19.00, vstup voľný
ORBIS PICTUS: ROZHOVORY O UMENÍ 
Fantastické stroje Julesa Verna. 
Vizuálna prezentácia príťažlivých knižných ilustrácií 
zo známych príbehov Julesa Verna. 
Prednášajúci: Bc. Ján Mackovjak. 

TVORIVKY PRE DETI MŠ, ZŠ, SŠ A ZUŠ
1. - 31. 3. 2016, Marec - mesiac knihy
Vstupné: 1 €/účastník, doprovod/zdarma. Výtvarný 
materiál v réžii galérie. Doba trvania: cca 60 min. 
MAĽOVANÁ KNIŽNÁ ZÁLOŽKA 
Prenosom xerox transferu a maľovaním akrylovými 
farbami na netradičné plátno. Vhodné pre menšie 
skupiny žiakov ZŠ, ZUŠ (počet 10 - 20). 

MOJE TERITÓRIUM
Žiak si spájaním výtvarných techník a vlastnou 
kreativitou vymedzí jemu známe územie: dom – ulica 
– príroda. Vhodné pre veľké skupiny detí MŠ a ZŠ 
(počet 25 - 40).

Veľkonočný piatok a pondelok,  
25. 3. a 28.3. 2016 – zatvorené
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Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 32 75, 417 32 71, 0903 613 259 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk 
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Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou  
a Klubom detí slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Spišskej Novej Vsi pripravuje

XX. benefičný ples ľudí s dobrým srdcom
9. 4. 2016 (sobota) o 16.00 h v Koncertnej sieni Reduty v SNV

Vstupné: dospelí: 15 €, deti do 12 rokov: 10 €
deti z DCHSJ, ŠZŠ a PŠ SMMK a Klubu detí SZZP zdarma
Predaj vstupeniek od 14. 3. 2016 - p. Korbová - 053/441 43 01, 
p. Hrušovská Petríková - 0904 930 644.

KULTÚRA

MAREC 2016

Dom Matice slovenskej na Zimnej 68

4., 5. a 6. marec o 19.00 h
Marek Koterski: 

NENÁVIDÍM
Vynikajúca komédia, ktorá získala na Kremnických Ga-
goch Cenu Stana Radiča „Objav roka.” 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...
Vstupné: 5 €.

11. a 13. marec o 19.00 h
Martin McDonagh: 

PORUČÍK Z INISHMORE
Jedného dňa na írskom ostrove Inishmore záhadne 
zmizne kocúr. Nie hocijaký, ale miláčik radikálneho 
teroristu, člena paramilitárnej organizácie INLA, ktorý 
prichádza pomstiť svojho obľúbenca... Vražedne 
smiešna komédia o írskych teroristoch je takou silou, že 
budete plakať od smiechu. Hra autora, prezývaného aj 
„Írsky Tarantino”, bola vyhlásená za najlepšiu komédiu 
roka. Slovenská premiéra. Iba pre divákov, ktorí majú 
silné nervy! Predstavenie prístupné od 18 rokov.
Vstupné: 8 €.

17. marec o 19.00 h
William Shakespeare: 

HAMLET
Detektívka. Thriller. Romantika. Rodinná psychodráma. 
Príbeh o dozrievaní. Hra hier. O každom a pre každého 
z nás. Predstavenie ocenené na mnohých zahraničných 
festivaloch. 
Vstupné: 6 €.

19. marec o 19.00 h
Marie Jones: 

KAMENE VO VRECKÁCH
Hollywoodska produkcia, dookola samé kravy a írsky 
vidiek, ktorý tomu nášmu akoby z oka vypadol. A keď 
Hollywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr je neod-
vratný a neodvratne zábavný... Príď na jednu z najlep-
ších komédií z Broadway a West Endu, ktorá rozosmiala 
a dojala milióny divákov na celom svete. 2 herci odohrajú 
13 postáv! Cena za najlepšie herecké výkony na festivale 
v Kopřivnici (ČR).
Vstupné: 6 €.

Príď sa zabaviť do Kontry,  
vynikajúce komédie hráme  
aj počas Veľkej noci.
Vstupné: 5 €.
 

27. marec - Veľkonočná nedeľa o 19.00 h
Marek Koterski: 

NENÁVIDÍM
28. marec - Veľkonočný pondelok o 19.00 h

Conor McPherson: 

RUM A VODKA 

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

Rezervácie: 0907 908 986.

DIVADLO

KONTRA
9. 3. 2016 (streda) o 19.00 h, Kino Mier 

GALAKONCERT LA GIOIA 
s hudobným hosťom
Galakoncert troch úspešných spevákov, ktorí interpretujú  
populárne piesne v štýle belcanta.
Účinkujú: Peter Ďurovec, Peter Ševčík, Matej Vaník  
a zaujímavý hudobný hosť. Vstupné: 13 €.
 
12. 3. 2016 (sobota) o 16.00 h, Kino Mier

PRÍBEH Z TAMIRU 
Rozprávkový muzikál tvorcov muzikálu „Volajte ma Meggi“, „Farár z (M)ARSU“ na motívy fantasy románu Vladimíra Štefaniča 
„Kráľovná z Tammiru“. Vhodné pre deti od 6 rokov. Vstupné: 6 €. 

30. 3. 2016 (streda) o 19.00 h, Kino Mier

VELIKÁNI UMENIA
Pokračovanie filmového cyklu REMBRANDT z Národnej galérie v Londýne a Rijksmúzea 
v Amsterdame. Každá výstava venovaná Rembrandtovi je netrpezlivo očakávaná, avšak veľké 
expozície o neskorých vrcholných dielach Rembrandta, ktoré pripravuje Amsterdam spoločne 
s Národnou galériou v Londýne, je udalosťou ako žiadna iná. Poprvýkrát v modernej histórii sa 
takto do Amsterdamu vracajú niektoré z najslávnejších Rembrandtových obrazov.
Holandsko, 90 min., české titulky.
Vstupné: 4 €; študenti a dôchodcovia 3,50 €.

Pripravujeme:
1. 4. 2016 (piatok) o 18.00 h , Koncertná sieň Reduty 

JANA HUBINSKÁ 
Šansónovo-jazzový koncert známej slovenskej 
herečky a speváčky, držiteľky filmovej ceny 
Český lev a iných slovenských 
a zahraničných hereckých ocenení. 
Program obohatia hostia a rodáci zo Spiša.

29. 4. 2016 (piatok) o 19.00 h, Kino Mier

ODVRÁTENÁ STRANA MESIACA
Emília Vášáryová, Zuzana Šebová, Darina Abrahámová a Viktor Horján v jemnej komédii o nekritickej matke, ktorá sa nedokáže 
zmieriť s tým, že jej syn je už dávno dospelý. Hľadá ženu pre syna, aby z neho spravila muža. Korením tejto tragikomédie je 
napätý vzťah sestier, ktoré celý život súperia o jediného muža.

6. 5. 2016 (piatok) o 19.00 h, Kino Mier

CARMEN
Tanečná dráma vášnivej, osudovej lásky krásnej a neskrotnej Cigánky – najznámejší príbeh lásky, ktorému nechýba 
romantická zápletka, v podaní CIGÁNSKYCH DIABLOV. Nadčasový príbeh žiarlivosti, ktorý smeruje k tragickej smrti  
ožije v strhujúcom tanci, so zmesou španielskeho a cigánskeho temperamentu. Romantické melódie Georgesa Bizeta 
zaznejú v originálnej úprave ERNESTA ŠARKOZIHO. 
Inscenácia vznikla v umeleckej koprodukcii Baletu SND a agentúry MYSTIK.
Účinkujú CIGÁNSKI DIABLI, tanečná skupina CREDANCE, sólisti baletu SND a sólisti SĽUKU.  
Réžie a tanečného spracovania sa zhostil mladý a talentovaný umelec LADISLAV CMOREJ, rodák z nášho mesta.

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
MKC - Kino Mier, 053/442 87 66, TIC - Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI 

František ROJČEK: Snehuliačik šepol mame. 
Autor už viac než tri desaťročia obdarúva slovenské 
deti zázračnou hrou rýmov. Kniha je výberom toho 
najlepšieho z doteraz knižne nepublikovanej Roj-
čekovej poézie i z niektorých básnických zbierok. 
Daniel HEVIER: Ťahák na básne. Inšpiratívna 
kniha, ktorá môže nakaziť dobrodružstvom čítania. 
Inšpiráciu v nej nájdu nielen žiaci, študenti, ale aj 
pedagógovia, ktorí si možno občas nevedia poradiť 
s ťažkou látkou.
Susan SCHWAKE: Tvorivé dielne pre deti. De-
siatky výtvarných projektov – maľovanie, kreslenie, 
potlače, výtvory z papiera a kombinované techniky. 
Kniha pre malých i veľkých umelcov.

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA

John GRISHAM: Tajomstvo Gray Mountain. 
Mladá právnička Samantha nedobrovoľne odchá-
dza do mestečka Brady, kde prijíma prácu v nezis-
kovej organizácii.
Elizabeth ADLER: Kým ich smrť nerozdelí. Po-
čas dovolenky sa detektív Harry Jordan stáva sved-
kom požiaru letného domu Havnelovcov, pri ktorom 
prichádza o život matka Lacey...
Zana SALUBER: Z jej krvi. Skutočný príbeh naj-
známejšej slovenskej veštkyne a liečiteľky Zany, 
ktorá má krv bosoriek.

PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA

Wojciech CEJROWSKI: Gringo mezi divochy. 
Kniha vás jedinečným spôsobom zavedie do miest, 
kde sa väčšina turistov nikdy nedostane. Je plná 
humoru, napätia a neuveriteľných dobrodružstiev.
Jan BURIAN: Dvacet let s Islandem. Kniha vzni-
kala v rozmedzí rokov 1994 a 2014. Na začiatku de-
väťdesiatych rokov autor prečítal, videl a vypočul si 
o Islande všetko, čo sa dalo, a takto vyzbrojený vy-
razil objavovať to, čo už vlastne skoro dopodrobna 
teoreticky poznal. 
David FREJ: Detoxikácia tela. Očista orga-
nizmu je vynikajúcim prostriedkom na ozdravenie 
a liečbu závažných chorôb. Praktické informácie 
z knihy vám pomôžu prežiť dlhý a zdravý život.

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

Gianni RODARI: Z neba padá čokoláda. Hu-
morný príbeh plný nevídaných a neslýchaných 
udalostí, ale aj vážnych slov a zamyslení nad činmi 
dospelých.
Erin McCAHAN: Cudzie slovo láska. Vtipný 
a zároveň dojímavý príbeh mimoriadne inteligent-
nej Josie, ktorá zbožňuje svoje sestry, ale o švag-
roch sa to povedať nedá...
Jan ELLISON: Malá nerozvážnosť. Šťastne vy-
datá Annie Blacková, matka troch detí, jediným ľah-
kovážnym činom otrasie v základoch život a šťastie 
celej svojej rodiny.

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
www.spisskakniznica.sk

KULTÚRA

MÚZEUM SPIŠA
MAREC 2016
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Kontakty a informácie – telefónne èísla SNV: 053/442 37 57, kaštie¾ Markušovce: 0917 746 339, Smižany: 0917 746 336
www.muzeumspisa.com, lektorky@muzeumspisa.com, kastiel@muzeumspisa.com, narodopis@muzeumspisa.com 
 

DVORNÉ DIALÓGY 32
 Múzeum Spiša v SNV 

a Galéria umelcov Spiša v SNV
 pozývajú na stretnutie z cyklu Dvorné dialógy.

Slávnostná prezentácia novej knihy
Klauzy v Slovenskom raji

Termín: 9. marec 2016 o 16.00 hod.
Hostia: Ján Petrík 

Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves
 

MALÁ EXPOZÍCIA PRÍRODY SPIŠA
V Národopisnom múzeu v Smižanoch 
prezentujeme výber najzaujímavejších 

exponátov zo živej a neživej prírody 
formou Malej expozície prírody Spiša. 

Využite tento zimný èas na spoznávanie 
prírody poh¾adom na kvalitné exponáty 

nášho múzea. Prostredníctvom lektorského 
slova sa dozviete ve¾a novostí z ríše 

zvierat, rastlín a minerálov.
Žiakom a študentom ponúkame: prednášky, 

besedy, interaktívne podujatia.
Podujatie je len pre organizované 

skupiny. Viac na tel. è. 0917 746 336
Vstupné 1 € alebo kultúrny poukaz.
Národopisné múzeum Smižany

EXPOZÍCIA HISTORICKÉHO NÁBYTKU
Prehliadka rodového kaštie¾a rodiny

 Máriássy predstavuje rozsiahle 
fondy nábytkových solitérov, 

bytových doplnkov a interiérových celkov 
od 17. storoèia do zaèiatku 20. storoèia.

Kaštie¾ v Markušovciach

VE¼KONOÈNÁ DIELÒA

Tvorivá dielòa s prezentáciou jarných 
zvykov v Národopisnom múzeu v Smižanoch. 

Máme pre Vás pripravené ve¾konoèné 
dekorácie pre materské školy 

a 1. stupeò ZŠ, košikárske 
dielne pre žiakov od 5. roèníka ZŠ.

Vstupné: 1 €, podujatie je 
len pre organizované skupiny

Národopisné múzeum Smižany

14. 23. marec 2016– 

PREDNÁŠKOVÝ CYKLUS 
ŠTEFAN MÁRIÁSSY A JEHO DOBA
Renesancia v Uhorsku a na Spiši

Renesancia sa vyvíjala v Taliansku už 
v 14. storoèí. Avšak až od druhej polovice 
15.storoèia vznikajú intenzívnejšie pokusy 

šírenia výdobytkov humanistického myslenia 
aj v Uhorsku. Spoèiatku sa toto hnutie šírilo 

predovšetkým v prostredí budínskeho 
krá¾ovského dvora...Pozývame Vás 

na prednášku Renesancia v Uhorsku 
a na Spiši, ktorá je prvou z cyklu 

Štefan Máriássy a jeho doba.
Prednáška je len pre organizované skupiny

marec 2016 
Kaštie¾ v Markušovciach

DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA A SPIŠ
Výstava priblíži záujemcom problematiku 
2. svetovej vojny v kontexte regiónu Spiš.

Vedeli ste, že naše mesto pred koncom 
2. svetovej vojny  malo by¡ zo smeru 

od Markušoviec a okolitých obci oddelené 
priekopami a opevneniami. Tieto budovali 
obyvatelia nášho mesta a širokého okolia. 
Cie¾om bolo zamedzi¡ prieniku sovietskej 

armády do nášho mesta a spomali¡ ju. 
To sa síce nepodarilo, no aj tak prvé 

prestrelky medzi ustupujúcimi Nemcami 
a postupujúcou Èervenou armádou sa na 

území mesta odohrali v tzv. Madaras parku. 
Pri òom sa sovietskej armáde podarilo 

prelomi¡ spomínané nemecké opevnenie
Rodný dom kpt. Jána Nálepku

 

Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14,  
Spišská Nová Ves, t. č.: 053/429 75 46

STM KOŠICE - VYSUNUTÁ EXPOZÍCIA: História baníctva na Spiši
Banícky spolok Spiš a Mesto Spišská Nová Ves

• • •
Stála výstava

ZBIERKA NERASTOV JITKY BOHOVICOVEJ, EDUARDA MÜNCNERA,  
JOZEFA BADÁRA, PETRA ČÍŽEKA A ERHARDTA FELBERA 

reprezentujúca viac ako 1 300 kusov vzoriek zo Slovenska, Čiech a 23 krajín sveta.
Výstava

ČARO NEPOZNANÉHO II
Kameň, drevo, kov... a umelecká fotografia v tvorbe Jirku Čepila.

do 5. 4. 2016 
a

KREATÍVNE SOCHY Z PAPIERA
Tvorivé dielne pre žiakov 1. stupňa ZŠ

• • •
Prednáška

65. VÝROČIE ZALOŽENIA STREDNEJ PRIEMYSELNEJ  
BANÍCKO-GEOLOGICKEJ ŠKOLY 

8. 3. 2016 o 16.00 h
Prednášajúci: MUDr. Marián Kafka

Vstupné do expozície a na výstavu: dospelí 1 €, deti, žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €.
Pondelok - piatok: 9.00 - 15.00 h. Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 h voľný vstup!
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do 10. 4. 2016, Kaštieľ
VÝSTAVA – ALBUMY  
INTENSE MEMORIES 
ALENA HUDÁČOVÁ

6. 3. 2016 (nedeľa) o 15.30 h, 
Spoločenská sála KD

VITAJ DOMA, STARKÁ
Repríza. Divadelné predstavenie  

ochotníckeho divadla RaJ  
pri OKC v Smižanoch.  

Vstupné: 2 €

Pripravujeme:
18. 4. 2016 (pondelok) o 18.00 h, 

Spoločenská sála KD
LENKA FILIPOVÁ  

A HOSTIA 
Koncert. Vstupné: 16 €

MAREC 2016

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

PLÁN PREMIÉR

3. 3. 2016
AVE, CAESAR!

GRIMSBY
ZOOTROPOLIS: MESTO ZVIERAT

10. 3. 2016 ČERVENÝ KAPITÁN
CAROL

17. 3. 2016 KUNG FU PANDA 3
SÉRIA DIVERGENCIA: EXPERIMENT

24. 3. 2016

BATMAN VS. SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE
BARBIE: TAJNÁ AGENTKA

ČARODEJNICE
V MENE KRISTA

31. 3. 2016

DADDY'S HOME
UŽ JE TU ZAS

VYHRAJ A PREŽI
ANOMALISA

KULTÚRA

FILMOVÝ KLUB 
1. 3. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 € 

SAULOV SYN
Maďarsko, 107 min., titulky, MP-15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
2. 3. streda o 19.00, vst.: dosp.: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

TRI SPOMIENKY
Francúzsko, 120 min., titulky, MP-15.

3. 3. o 19.00, vst.: dosp.: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

DÁNSKE DIEVČA 
VB/USA, romant. dráma, 119 min., tit., MP-15. 
 
ROZPRÁVKA pre ŠKOLSKÉ KLUBY 
4. 3. o 14.00, vst.: 2 €

JOHANKINO TAJOMSTVO
SR/ČR, 86 min., MP.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
4. a 6. 3. o 17.00, vst.: dosp.: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
5. a 7. 3. o 17.00, vst.: dosp.: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

ZOOTROPOLIS
USA, 110 min., MP.

4. - 5. 3. o 19.00, vst.: dosp.: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

SUBURRA
Taliansko/Francúzsko, thriller/dráma, české ti-
tulky, 135 min., MP-15.

6. - 7. 3. o 19.00, vst.: dosp.: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

AVE, CAESAR! 
USA, komédia, titulky, 100 min., MP- 12.

ROZPRÁVKA pre materské školy  
aj pre mamičky na materskej dovolenke
8. 3. o 9.30, vst.: 2 €

ĽADOVÁ SEZÓNA
USA, 86 min., slovenský dabing, MP.

FILMOVÝ KLUB
8. 3. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 € 

O KURATÁCH A ĽUĎOCH
Dánsko/Nemecko, komédia, 104 min., titulky, 
MP-15.

9. 3. o 19.00 
GALAKONCERT LA GIOIA 

s hudobným hosťom 
 
10. - 11. 3. o 17.00, vst.: dosp.: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

GRIMSBY 
VB, komédia, slovenské titulky, 85 min., MP-15.

10. - 11. 3. o 19.00, vst.: dosp.: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

ČERVENÝ KAPITÁN 
SR/ČR/PL, detektívny thriller, 115 min.,MP-15.

12. 3. o 16.00, vst.: 6 €
PRÍBEH Z TAMMÍRU 
Muzikálová rozprávka 

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
13. - 14. 3. o 17.00, vst.: dosp.: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

ROBINSON CRUSOE 
Francúzsko, animovaný film, 90 min., MP. 

13. - 14. 3. o 19.00, vst.: dosp.: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

ČERVENÝ KAPITÁN

FILMOVÝ KLUB
15. 3. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €

CAROL
VB/USA, dr./romant., 2015, 118 min., MP-15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
16. 3. o 19.00, vst.: dosp.: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

DÁNSKE DIEVČA 
 
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
17., 19. a 21. 3. o 17.00, vst.: dosp.: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
18. a 20. 3. o 17.00, vst.: dosp.: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

KUNG FU PANDA 3 
USA, rodinná komédia, 95 min., MP.

17. - 18. 3. o 19.00, vst.: dosp.: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

SÉRIA DIVERGENCIA:  
EXPERIMENT časť 1

USA, dobrodr. sci-fi, čes. dab., 120 min., MP-12. 

19. - 21. 3. o 19.00, vst.: dosp.: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

DVOJNÍCI 
ČR, komédia, 103 min., MP-15.

FILMOVÝ KLUB 
22. 3. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €

DRUHÁ ŠANCA
Dánsko/Švédsko, čes. tit., 102 min., MP-15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
23. 3. o 19.00, vst.: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

HUNDROŠ
Fínsko, 104 min., titulky, MP-15. 

ROZPRÁVKA – ČESKÝ DABING 
24. 3. o 10.00, vst.: dosp.: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
27. 3. o 15.30 

BARBIE: TAJNÁ AGENTKA
USA/Kanada, anim. rodinný, 75 min., MP-12.

24. a 28. 3. o 17.00, vst.: dosp.: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
27. 3. o 17.00, vst.: dosp.: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

BATMAN VS. SUPERMAN: 
ÚSVIT SPRAVODLIVOSTI

USA, akčný/fantasy dobrodružný sci-fi film, 
151 min., MP-12.
 

25. - 26. 3. KINO MIER NEPREMIETA

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
28. 3. o 15.30, vst.: dosp.: 4 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
29. 3. o 10.00, 2D 

KUNG FU PANDA
 
24. 3. o 19.00 
27. - 28. 3. o 19.00, vst.: dosp.: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

V MENE KRISTA 
USA, slovenské titulky, 107 min., MP-12.

FILMOVÝ KLUB 
29. 3. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €

BARANI
Island, 2015, 93 min., titulky, MP-15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
30. 3. o 19.00, vst.: dosp.: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

Velikáni umenia pokračovanie cyklu 
REMBRANDT

Z NÁRODNEJ GALÉRIE V LONDÝNE 
A RIJKSMÚZEA V AMSTERDAME

Holandsko, 90 min., české titulky, MP-12.

31. 3. - 1. 4. o 19.00, vst.: dosp.: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

UŽ JE TU ZAS
Nemecko, komédia, 110 min., titulky, MP-12.

Už tradične na Veľký piatok 25. 3. 2016
sa uskutoční pre všetkých veriacich kresťanských cirkví

PAŠIOVÝ EKUMENICKÝ SPRIEVOD MESTOM
so začiatkom o 13.00 h pred Evanjelickým kostolom v Sp. Novej Vsi.

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

– krátke zamyslenie
3. zastavenie: Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána – krátke zamyslenie,  

spoločné odrieknutie modlitby a vyvrcholenie sprievodu  
záverečným požehnaním

„Láska Kristova nech nás spája.“
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RELAX

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. marca na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v aprílovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: KVAPKU V MORI, ALE AKO NA 
ISKRU V KOPE SENA. Výherkyňou tajničky z Ička 2/2016 sa stáva Veronika CHROMČOVÁ CUNÍKOVÁ zo Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA

Moj sušed Ďoďo ma majetkove probľemy. On je 
na peňeži a ja ňe. Cale roky hodzim do roboty 
na starej škodofke, a jeho pohaňa do predu vy-
statovaňe. Ta sebe kupuje každy rok daco nove. 
Raz žeľena dodafka, druhy raz červena ľimuzina. 
Ďoďo še pred ničim nezastavi a pere do svojho 
autoparku, co to da. Kuščičko ho toten mamon 
zmaha a ľeže mu na mozgy. Na našim činžakovym 
parkovisku stoja vystavne motore z jeho Ďoďo-
-stajne a herdy preprafca še prehadza do mesta 
po svojich. To samo šveči o faktoch Ďoďovej du-
ševnej nesposobilosci a maľi by še o neho zauji-
mac patrične organy činne v zdravotnym konaňu. 
Absolutnu čerešňu na torce bulo, ket za mnu mily 
Ďoďko došol, že by som mal moj motor aspoň 
raz za tydzeň umyc, bo esteticky neladzi do jeho 
šoru. Sebe myšľim, srandista ši, frkom rozumiš, 
nebudzeš to brac važne. Potym došli z meskeho 
uradu, že hodza na mne anonymy f totej autoveci 
a mne došlo, že je to s Jozefom važne. Dva dni 
som neoka nezažmuril, ale prišol som na to. Rano 
som naštartoval svoju škodovečku a poradne som 
s ňu rafnul z každej strany do sušedovej vykladnej 
stajne. Teraz vypatraju jeho vozy jak moj a este-
ticky su z jednej tredy. Na parkovisku akurat za-
stala biela sanitka. Novy prirastek? Ne, to Ďoďa 
odvažaju v obracenym ancugu.
 Vlasto Bogár

MOTORISTICKA MANIA

FEJTÓN 
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VOLEJBAL: Kadetky: 12. kolo (7. 2.): Humenné – VK 
SNV 1 : 3 a 0 : 3. Juniorky: 10. kolo (6. 2.): VK SNV – 
VK Kúpele Brusno 3 : 1 a 3 : 0. Staršie žiačky: 14. kolo 
(6. 2.): VK SNV – MVK Stropkov „B“ 3 : 1 a 0 : 3. Mlad-
šie žiačky: 6 – 5. kolo (6. 2.): VK SNV – Bardejov 2 : 0, 
VK SNV – Poprad 2 : 0, VK SNV- Snina 0 : 2. Mladšie 
žiačky 3: 2. časť 1. kolo (7. 2.): VK SNV – MVK Strop-
kov „A“ 0 : 3 a 0 : 3. 
BEH: Košický trojkráľový beh 5,1 km: Muži B: 1. T. Ka-
mas (17:46), Ženy E: 21. Veronika Kamenická 25:05, F: 
15. Viera Kamenická 29:14. Vertical grand tour Tat-
ranská Lomnica 2,8 km: Muži A: 4. T. Kamas 17:52, 
9. M. Neupauer 19:46, Ženy F: 4. Z. Kartusková 26:16. 
Beh Bardejovčanov 10 km: Muži B: 3. T. Kamas 35:47.

Š
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Vo florbalovej extralige žien boli na programe posledné 
dve kolá základnej časti. Dievčatá Kométy Spišská Nová 
Ves hostili v posledných dvoch kolách základnej časti 
Nemšovú a Pruské. 
Pred posledným dvojkolom Kométe v tabuľke patrilo 
prvé miesto a na upevnenie vedúcej pozície potrebovali 
zverenkyne trénera Jozefa Gregu získať jedno víťazstvo 
z dvoch stretnutí. 
Podarilo sa im to už v prvom súboji, keď Nemšovú zdolali 
vysoko 12 : 3. 
V nedeľu išlo o veľa Pruskému, ktoré sa chcelo dostať 
v tabuľke na druhé miesto. Kométa zdolala aj Pruské 5 : 4 
a dosiahla prvý veľký úspech v sezóne. 
Kométa Spišská Nová Ves tak ide do play off z prvého 
miesta. Vo štvrťfinále hostila dievčatá z Kysuckého No-
vého Mesta.  (pat)

Stolný tenis v regióne Spiša a v Spišskej Novej Vsi má 
dlhoročnú tradíciu a širokú hráčsku základňu. Stolnote-
nisové kluby zo Spišskej Novej Vsi majú zastúpenie v kraj-
skej súťaži od tretej po štvrtú ligu. Bohaté zastúpenie má 
mesto aj v oblastnej súťaži. 
Každoročne počas prestávky v majstrovskej súťaži sa 
koná turnaj O pohár primátora Spišská Nová Ves. Jeho 
organizátorom je MPC Spišská Nová Ves pod vedením 
riaditeľa Petra Ciska. Ten otvoril už v poradí siedmy roč-
ník. Čo najviac organizátorov podujatia potešilo, bola 
účasť mladých stolných tenistov. Za zelenými stolmi 
v priestoroch ZŠ Komenského tak bojovali o turnajové 
prvenstvo hráči niekoľkých vekových generácií. 
V dvojhre mužov zvíťazil riaditeľ ZŠ Z. Nejedlého Miro-
slav Nováček pred Patrikom Hudákom a Matúšom Kraj-
ňákom. 
Vo štvorhre sa najviac darilo dvojici Dávid Plačko - Matúš 
Krajňák, ktorí vo finále zdolali dvojicu Samuel Tkáč - Lu-
káš Solár. Tretí skončili Peter Petráš a Ladislav Kandráč. 
Novinkou turnaja bola cena útechy pre nepostupujúcich 
zo skupiny, vyradení hrali o víťaza.
Víťazom ceny útechy sa stal Ján Dzúrik.  (pat)

Mladší atléti absolvovali 15. januára 2016 súťažnú sériu pia-
tich miest v Lučenci a 16. januára 2016 majstrovstvá brati-
slavskej oblasti.
Natália Gyomraiová s prehľadom vyhrala disciplínu skok do 
výšky starších žiačok výkonom 150 cm, čím si zapísala nové 
osobné maximum. Z Lučenca sa presunula do Bratislavy, 
kde 16. januára pokračovala vynikajúcim výkonom na 60 m. 
V ňom sa priblížila k hranici 10 s na 2 stotiny a obsadila 
4. miesto.
Dominik Melega si zlepšil osobný rekord na 60 m prekážky 
o 2 desatiny sekundy, čo mu prinieslo druhé miesto. V skoku 
do výšky pokoril latku 150 cm a obsadil tiež druhé miesto.
Starší atléti 16. januára 2016 dostali možnosť vyskúšať 
tartan v novej atletickej hale v Ostrave – Vítkoviciach. 
Patrícia Garčarová, účastníčka Majstrovstiev sveta v Ko-
lumbii, vynikajúco vstúpila do novej halovej sezóny a s časom 
7,96 s v behu na 60 m si vybojovala 2. miesto. Za víťazkou, tiež 
účastníčkou Majstrovstiev sveta v Kolumbii, Majkou Šimlovičo-
vou, zaostala o 2 stotiny sekundy. Patrícia obsadila 1. miesto 
v behu na 200 m vo svojom najlepšom čase v hale za 26,35 s.
V Ostravskej hale sa 23. januára 2016 predstavila aj Natá-
lia Gomraiová, úradujúca majsterka Slovenska vo viacboji, 
aby si vyskúšala viacboj v konkurencii 47 českých a poľ-
ských pretekárok. Hneď v prvej disciplíne vytvorila časom 
9,60 s najlepší slovenský halový výkon. Zlepšila sa skoro 
o pol sekundy, čím potvrdila správne smerovanie prípravy na 
MSR v Bratislave. Tento výkon zopakovala aj na mítingu - Mí-
ting OH nádejí V4 v Bratislave. V behu cez prekážky doras-
teniek, teda vo vyššej vekovej kategórii, v konkurencii Poliek, 
Maďariek a Češiek obsadila 7. miesto časom 9,68 s.
Klaudia Hanzelyová, ďalšia mladá atlétka TJ TATRAN, nastú-

pila v Ostrave na 800 m. Jej výkon a dosiahnutý čas by stačil 
na MSR v hale na medailovú pozíciu. Časom 2,40:00 obsa-
dila štvrté miesto v konkurencii z Česka a Poľska. Tento čas 
zopakovala aj na mítingu - Míting OH nádejí V4 v Bratislave 
a spomedzi slovenských bežkýň sa umiestnila na 3. mieste.
Patrícia Garčarová sa predstavila v predposlednom januá-
rovom dni na viedenskom mítingu - Indoor Classic Vienna. 
Jej druhý štart v hale priniesol dva výkony roka v doraste-
neckej a v juniorskej kategórii. V súčasnosti si šprintérska 
dorastenecká a juniorská slovenská jednotka získava reš-
pekt aj v medzinárodnom meradle. Na 60 m sa konkurencie 
z celej Európy nezľakla a výkonom 7,85 s si vylepšila svoje 
osobné maximum. Ciel dostať sa pod 7,80 s v roku 2016 
má už na dosah.
Na 200 m sa potiahla za českou reprezentantkou, čo jej pri-
nieslo čas hlboko pod 26 s a o sekundu si zlepšila svoje 
osobné maximum v hale časom 25,36 s. Škoda vypuste-
ného záveru, lebo mohla mať splnený limit EA na majstrov-
stvá Európy vo vrecku. Chýbalo 16 stotín. V absolútnom 
poradí medzi 45 ženami obsadila 14. miesto na 60 m 
a 13. miesto na 200 m. Krátku lákavú dilemu, či atakovať 
výkon pod 7,8 s na 60 m na ďalších pretekoch alebo sa ďalej 
pripravovať na ME v Gruzínsku, sme vyhodnotili v prospech 
prípravy na ME. Samozrejme, že halové MSR v Bratislave at-
létka nevynechá.
V predprograme Banskobystrickej latky 2016 si Do-
minik Melega posunul svoje osobné maximum už na 155 
cm, čím obsadil vynikajúce tretie miesto. Pokusy na výške 
160 cm, aj keď túto výšku nezdolal, boli veľmi sľubné a dávajú 
veľký predpoklad, že hranica 160 cm padne práve na MSR 
v Bratislave. 

KOMÉTA DO PLAY OFF 
Z PRVÉHO MIESTA

O POHÁR 
PRIMÁTORA

Hokejistkám Spišskej Novej Vsi skončila základná časť 
a nasledovala vyraďovacia časť súťaže. Spišskono-
voveské Osy dostali v semifinále za súperky dievčatá 
z Prešova. Semifinálová séria odštartovala na prešov-
skom ľade. 
V prvom zápase Novovešťanky prehrali 1 : 7 a v druhom 
súboji prehrali 2 : 8. 
Hralo sa na tri víťazné stretnutia a v treťom súboji si Pre-
šovčanky víťazstvom zabezpečili postup do finále. 
Pre dievčatá zo Spišskej Novej Vsi ešte sezóna nekončí. 
V závere februára a začiatkom marca odohrajú ešte zá-
pasy o bronzovú priečku s poľskou Krynicou, ktorá v se-
mifinále prehrala s Popradom tiež 0 : 3 na zápasy.
  (pat)

OSY ZABOJUJÚ 
O BRONZ

ATLÉTI PREKVAPILI  
KONKURENCIU UŽ V JANUÁRI
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35, 416 63 37 
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený. 

 2. 3. streda 18.00 Young Arrows - Lipany, florbal, SŽ
 5. 3. sobota LB - Levoča, basketbal, MŽ

LB - Košice, basketbal, MMŽ
LB - Levice, basketbal, Juniori
VK - Stropkov, volejbala, Juniorky

 6. 3. nedeľa 10.00 LB - Nitra, basketbal, Juniori
12. 3. sobota 10.00 LB - Košice, basketbal, Žiaci
15. 3. utorok 8.00 - 15.00 Krajské majstrovstvá v basketbale žiakov
19. 3. sobota LB - Poprad, basketbal, MMŽ

LB - Košice, basketbal, MŽ
LB - P. Bystrica, basketbal, SŽ
VK - Kežmarok, volejbal, Juniorky

20. 3. nedeľa LB - Prievidza, basketbal, SŽ
23. 3. streda 8.00 - 12.00 Okresné majstrovstvá v hádzanej študentov SŠ

26. 3. sobota 5. ročník Florbalový turnaj 
o pohár primátora mesta

MASÁŽE 
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfodrenáž ce-
lého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové kamene, chiropra-
xia, mäkké techniky. 
Utorok - piatok: 14.00 - 19.00 hod., sobota - nedeľa: 9.00 - 19.00 hod.
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na: 0905 954 792, 0904 325 343.

TENISOVÁ PRETLAKOVÁ HALA T.: 0903 403 459
Správca haly: Jaroslav Zajac, Miroslav Kačenga - 0903 403 459
Otváracie hodiny: pondelok - nedeľa od 9.00 do 20.30 hod.

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86 

V prípade postupu juniorov Hk SNV do finále alebo do bojov o tretie miesto Play-off ex-
traligy juniorov bude v dňoch 25., 26. a 29. 3. 2016 možná zmena rozpisu ľadovej plo-
chy. Aktuálne informácie na www.stez.sk (zimný štadión, týždenný rozpis).

Verejné korčuľovanie
6. 3. nedeľa 18.00 - 20.00

13. 3. nedeľa 18.00 - 20.00
20. 3. nedeľa 18.00 - 20.00
24. 3. štvrtok 18.00 - 20.00

25. 3. piatok 18.00 - 20.00
26. 3. sobota 18.00 - 20.00
27. 3. nedeľa 18.00 - 20.00
28. 3. pondelok 18.00 - 20.00
29. 3. utorok 18.00 - 20.00

CERAGEM - masážne stoly T.: 053/416 63 54
CERAGEM – otvorený počas otvorenia sauny

piatok 13.00 - 19.00
sobota  8.00 - 19.00
nedeľa  8.00 - 19.00

pondelok sanitárny deň
utorok 13.00 - 19.00
streda 13.00 - 19.00
štvrtok 13.00 - 19.00

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

5. 3. sobota 11.00 SNV A - MKK Slovan Galanta, extraliga muži 
5. 3. sobota 16.00 SNV B - ŽP Šport Podbrezová D, 1. liga východ 
6. 3. nedeľa 9.00 TJ Štart Levoča - Vrútky, 1. liga nevidiacich 

12. 3. sobota 12.30 SNV A - PKŠ Košice, extraliga muži 
19. 3. sobota 16.00 SNV B - TJ Slavoj Veľký Šariš B, 1. liga východ 
20. 3. nedeľa 9.00 TJ Štart Levoča - Trnava , 1. liga nevidiacich 

SAUNA T.: 053/416 63 54
Prevádzková doba sauny 

Sauna 1 Sauna 2
pondelok sanitárny deň  sanitárny deň
utorok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY
streda 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI
štvrtok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY
piatok 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI

sobota  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MUŽI
ŽENY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽENY
MUŽI

nedeľa  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MUŽI
ŽENY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽENY
MUŽI

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 053/416 63 35
UMELÁ TRÁVA - Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia  ................................  100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas  ...................................  130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 1 hod. ..................................... 36 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 1 hod. ............ 60 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 1 hod.  ............................. 35 €
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: Patrik Brezovaj - 0903 405 466.

 5. 3. sobota 14.30 FK SNV - Liptovský Mikuláš, 
Doxxbet liga dospelí

12. 3. sobota 10.00/12.15 FK SNV - Stropkov, 
II. liga starší a mladší dorast

19. 3. sobota 15.00 FK SNV - Rimavská Sobota, 
Doxxbet liga dospelí

26. 3. sobota 10.00/12.15 FK SNV - Humenné, 
II. liga starší a mladší dorast

27. 3. nedeľa 10.00/11.30 FK SNV - Michalovce, 
I. liga mladší žiaci U13 a U12

Športový klub Iglovia Spišská Nová Ves je organizátorom pretekov Putovný pohár Slo-
venského raja v plávaní žiakov a žiačok. Po šiesty raz sa na spišskonovoveskej plavárni 
stretli športové kluby zo Slovenska a zahraničia. Tieto preteky sú určené hlavne najmladším 
a začínajúcim plavcom. 
Na pretekoch sa predstavilo sedemnásť klubov. Pätnásť bolo zo Slovenska a zastúpenie mali 
aj plavecké oddiely z Ukrajiny a Bieloruska. 
Úroveň plávania v Spišskej Novej Vsi je výborná. V silnej konkurencii sa deti z Iglovia Spišská 
Nová Ves a Klubu plávania Spišská Nová Ves nestratili. Vo viacerých disciplínach plavci pre-
konali rekordy podujatia. Medzi najúspešnejších plavcov patril Šimon Lorinc, ktorý nazberal 
najviac zlatých medailí. 
Najlepšie výsledky: 
• 200 m voľný spôsob: Šimon Lorinc, ŠK Iglovia SNV, 1. miesto,
• 50 m prsia: Šimon Hrušovský, KP SNV, 1. miesto, 
• 100 m motýlik: Šimon Lorinc, ŠK Iglovia, 1. miesto,
• 200 m prsia: Šimon Hrušovský, KP SNV, 1. miesto; Šimon Lorinc, ŠK Iglovia, 2. miesto, 
• žiaci 4 x 50 m voľný spôsob: 1. miesto KP SNV; 3. miesto ŠK Iglovia, 
• žiaci 50 m voľný spôsob: Šimon Lorinc, ŠK Iglovia, 1. miesto,

• žiaci 4 x 50 m polohové preteky: KP SNV, 1. miesto,  
• žiaci 100 m prsia: Šimon Lorinc, ŠK Iglovia 1. miesto,
• žiaci 50 m motýlik: Šimon Lorinc, ŠK Iglovia, 1. miesto,
• žiaci 100 m polohové preteky: Šimon Lorinc, ŠK Iglovia, 1. miesto,
• žiaci 100 m voľný spôsob: Šimon Lorinc, ŠK Iglovia, 1. miesto.  (pat)

PUTOVNÝ POHÁR SLOVENSKÉHO RAJA

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
Ranné plávanie Školy Verejnosť

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

OTVORENIE KRYTEJ PLAVÁRNE PRE VEREJNOSŤ 
POČAS VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNIN
24. 3. (štvrtok)  9.00 - 20.00
25. 3. (piatok)  9.00 - 20.30

28. 3. (pondelok)  14.00 - 20.00
29. 3. (utorok)  9.00 - 20.00
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Džudo je bojové umenie, spôsob sebaobrany, ale najmä 
olympijský šport, ktorý všestranne rozvíja telesnú zdatnosť, 
ako aj psychickú odolnosť cvičenca. Filozofia džuda kladie 
veľký dôraz na techniku a psychické schopnosti, prostredníc-
tvom ktorých dokáže džudista v prípade potreby eliminovať aj 
podstatne silnejšieho protivníka. Nezanedbateľnou súčasťou 
džuda je aj jeho etika, ktorá prispieva k harmonickému roz-
voju osobnosti cvičiaceho. Hoci je pôvod džuda (v preklade 
„jemná cesta“) v ďalekom Japonsku, za posledné polstoro-
čie získal tento šport vďaka príťažlivosti svojich tréningových 
metód takmer masové rozšírenie. 
Svoju dlhoročnú tradíciu má džudo v Spišskej Novej Vsi. Zná-
mym propagátorom športu a dlhoročným predsedom klubu 
bol Daniel Konársky. Jeho štafetu prevzal ďalší významný dl-

horočný džudista Branislav Šperňák. 
30. januára v Športovej hale Mier v Bardejove na Novoroč-
nom turnaji žiakov a žiačok dosiahli naši džudisti výborné vý-
sledky. V kategórii super mini do 20 kg 1. miesto získal Silvio 
Lacika. Na prvom mieste v kategórii staršie žiačky do 44 kg 
sa umiestnila Natália Hnátová. 
V prvú februárovú sobotu tunajší klub organizoval Krajské 
majstrovstvá mladších a starších žiakov a žiačok. Veľkým pozi-
tívom a úspechom spišskonovoveského džuda je záujem detí 
o tento druh športu. Aj v početnej konkurencii východného 
Slovenska sa mladí džudisti zo Spišskej Novej Vsi nestratili. 
Super mini:
Do 20 kg Silvio Lacika - 2. miesto
Do 26 kg Barbora Gurčíková - 3. miesto
Do 28 kg Lukáš Šteiner - 3. miesto
Mini:
Do 30 kg Sofia Gánovská - 2. miesto, Martin Myšička - 
1. miesto
Do 34 kg Sebastian Špiner - 2 miesto
Do 42 kg Samuel Laclav - 3. miesto, Filip Urban - 1. miesto
Do 38 kg Matej Fabiny - 1. miesto
Do 50 kg Maxim Kostúr - 1. miesto
Do 34 kg Naďa Neuvirthová - 3. miesto
Do 50 kg Jozef Baluch - 1. miesto
Mladší žiaci a žiačky:
Do 36 kg Elenka Zábojníková - 3. miesto
Do 40 kg Simona Horváthová - 3. miesto, Laura Tutková - 
1. miesto
Do 46 kg Michal Hambor - 3. miesto, Dávid Antóny  - 2. miesto
Do 48 kg Sára Špinerová - 1. miesto
Starší žiaci a žiačky:
Do 44 kg Natália Hnatová - 1. miesto
Do 55 kg Peter Bosák - 3. miesto
Do 60 kg Miloš Neuvirth - 2. miesto, Tomáš Barč - 3. miesto

(pat)

ŠPORT, OZNAMY

KRAJSKÉ MAJSTROVSTVÁ V DŽUDE

V prvú februárovú nedeľu sa posledný raz v sezóne 
2015/2016 išlo na prvoligový hokej dospelých. Po dlhých ro-
koch Spišská Nová Ves nebude hrať v play off. V záverečnom 
kole základnej časti hostili Spišiaci lídra tabuľky z Bardejova. 
S najvernejšími fanúšikmi sa tak Spišiaci rozlúčili tým najlep-
ším spôsobom, keď Bardejov porazili 5 : 4. Vybojované ví-
ťazstvo v poslednom zápase potešilo, no na druhej strane sa 
natíska otázka, či takto nedokázali bojovať Spišiaci počas 
celej sezóny. Skončili na deviatom mieste, čo na postup me-
dzi najlepšiu osmičku nestačilo. 
Humenné odstúpilo zo súťaže, a tak sa súťaž o udržanie hrať 
nebude. Pre hokejistov Spišskej Novej Vsi tak skončila se-
zóna veľmi skoro. Hokejový život v HK Spišská Nová Ves ide 
ďalej. Play off si zahrajú juniori, súťaž zachránili dorastenci, 
darí sa aj žiakom.  (pat)

SKORÝ KONIEC 
SEZÓNY

Mesto Spišská Nová Ves informuje občanov, ktorí bývajú v ro-
dinných domoch v lokalite Kozí vrch (ulice: Borodáčova, 
F. Urbánka, Palárikova, R. Jašíka, F. Hečku, S. Tomášika, 
I. Stodolu), o možnosti výmeny „starej“ hnedej BIO ná-
doby o objeme 140 l (prideľované v období rokov 1995 - 
2000) za novú BIO nádobu o objeme 240 l.
O výmenu nádoby môžu občania požiadať formou vyplnenia 
žiadanky, ktorú odovzdajú v podateľni Mestského úradu, Šte-
fánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Uzávierka 
žiadaniek je do 15. marca. 
Výmenu nádob v zmysle doručených žiadaniek budeme rea-
lizovať 23. marca (ulice F. Urbánka, F. Hečku, Borodáčova, 
Palárikova, R. Jašíka, S. Tomášika, I. Stodolu) v čase od 

8.00 hod. Zberové nádoby budú v jednotlivých rodinných 
domoch vymieňané priebežne. Upozorňujeme občanov, že 
pridelenie novej zberovej nádoby je viazané na odovzdanie 
starej. Nádoba musí byť zbavená odpadu a opláchnutá vo-
dou. Pri preberaní nádoby je potrebné preukázať sa platným 
OP. Pri nesplnení týchto podmienok výmenu nádoby Mesto 
Spišská Nová Ves nezrealizuje. 
Občania, ktorí nebudú v uvedenom čase zastihnutí, si môžu 
zberovú nádobu vymeniť v areáli Regionálneho centra zhod-
nocovania biologicky rozložiteľných odpadov, Kúdelník 2, 
Spišská Nová Ves - každý pracovný pondelok v čase od 
8.00 do 13.00 h. 
 odd. komunálneho servisu, MsÚ

ŽIADANKA – VÝMENA NÁDOBY NA BIO - ODPAD
Lokalita: Kozí vrch

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

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

Tel.: .................................................  E-mail:  ..................................................................................

OZNÁMENIE O VÝMENE BIO - NÁDOB

V zmysle ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 
oznamujeme, že pre uvedené odberné miesta bude preru-
šená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na za-
riadení vysokého napätia v termínoch: 
• 2., 4. a 7. marca 2016, od 7.30 do 17.30 h: Sadová ulica 

- priemyselná zóna: č. d. 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 573; 
Tepličská cesta: č. d. 13, 14, 22

• 4. marca 2016, od 7.30 do 16.30 h: Nezábudková ulica, 
celá

• 16. marca 2016, od 7.20 do 16.30 h: Ul. Fraňa Kráľa 7
• 17. marca 2016, od 07.30 do 17.30 h a 18. marca 

2016, od 07.30 do 15.30 h: Podskala 12, Tepličská 
cesta: č. d. 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19

• 18. marca 2016, od 7.40 do 16.10 h: Ul. Z. Nejedlého 1
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie 
uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do 
vášho odberného miesta. V tejto súvislosti si vás dovoľujeme 
upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie 
vzniku škody. Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 
5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na 
náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie 
elektriny. 
Nakoľko v čase uzávierky Informátora boli zverejnené 
len vyššie uvedené termíny prerušenia distribúcie elek-
triny, upozorňujeme, že aktuálne informácie týkajúce sa 
ďalšieho plánovaného prerušenia distribúcie elektriny náj-
dete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.: www.
vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-
-odstavky. ref. energetiky, MsÚ

UPOZORNENIE 
NA PRERUŠENIE 
DISTRIBÚCIE 
ELEKTRINY

Mesiac Názov Aktivita Cieľová skupina (lektor)
február - marec „Ako žabka o mokraď prišla“ enviroprogram MŠ (Bryndzová)
február - marec Deň mokradí - „Život v mokradiach“ tvorivá dielňa MŠ, ZŠ (Divok)

marec Dni ochrany prírody beseda ZŠ, SŠ (Divok)
marec - apríl „Otváranie studničiek“ čistenie studničiek ZŠ (Divok)
marec - máj Súťaž o názov a logo pre SEV súťaž ZŠ, SŠ, ĽŠU (Bryndzová, Divok)

1. apríl Deň vtákov prednáška, beseda, tvorivá dielňa MŠ, ZŠ (Divok)
V prípade záujmu kontaktujte zodpovedného lektora: František Divok - 0903 298 221, Mgr. Štefánia Bryndzová - 0903 298 228.

PREHĽAD AKTIVÍT SPRÁVY NP SLOVENSKÝ RAJ  
V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY (MAREC - APRÍL)
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 „Život človeka má zmysel, ak po ňom zostane na zemi o trocha viac lásky 
a dobra.“
Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s naším milovaným a starostlivým ockom, dedkom, svokrom 
a príbuzným Pavlom FERENCOM, ktorý nás navždy opustil 20. 12. 2015 vo 
veku 83 rokov.
Zároveň vyslovujeme poďakovanie sestrám a lekárom NsP v SNV za ľudský 
prístup, pomoc a starostlivosť, ako aj Pohrebnej službe R. Findura a Evanjelic-
kému a. v. farskému úradu za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou dcéra Zuzana, synovia Miloš a Ľudvík s rodinami

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým, ktorí 
sa 4. 1. 2016 prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, naším otcom,  
dedkom, pradedkom a bratom Jánom HORKÝM.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Bez slnka chlad vanie, človek je krehký tvor, zranený.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s naším drahým Františkom AMBROZYM, 
ktorý nás opustil 16. 1. 2016 vo veku 56 rokov.
Zároveň sme si 24. 2. 2016 pripomenuli 4. výročie 
úmrtia nášho manžela, otca a dedka Ľudovíta  
AMBROZYHO.
smútiaca rodina 

Čas plynie a nevráti čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ. Ty žiješ ďalej vo 
všetkých nás a Tvoju spomienku nezmaže ani plynúci čas.
22. januára 2016 uplynulo dlhých 25 rokov odvtedy, čo nás navždy opustila 
naša drahá mama a babka Žofia BLAŠKOVÁ.
Jej svetlú pamiatku si stále zachovávame v našich srdciach. 
Vopred ďakujeme všetkým, ktorí ste ju poznali a venovali jej tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína syn Ladislav, dcéra Viera a Mária s rodinami  
a ostatná rodina.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte a v srdci večnú spomienku si 
na mňa zachovajte.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti všetkým príbuzným, susedom, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 22. 1. 2016 s mojím drahým manželom, naším 
otcom, synom, zaťom, bratom, švagrom Jaroslavom DROBNÝM, ktorý nás 
opustil vo veku nedožitých 60 rokov.
Poďakovanie patrí Evanjelickej cirkvi a. v., Pohrebnej službe R. Findura a mestu 
SNV za dôstojnú rozlúčku.
Zároveň ďakujeme kolektívu interného odd. NsP v SNV za ľudský prístup 
a príkladnú starostlivosť.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí sa prišli 5. 2. 2016 rozlú-
čiť s mojím manželom, otcom, dedkom Jánom HRUŠOVSKÝM.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S vďakou a úctou smútiaca rodina.

Odišiel... a v srdci nám bolesť zanechal. Rýchlo, bez rozlúčky, to nik ne-
čakal. Stíchlo srdce, jeho hlas, zostali nezabudnuteľné spomienky v nás!
15. februára 2016 uplynul rok, odkedy nás navždy opustil môj milovaný syn, 
skvelý brat a kamarát, starostlivý otec a dedko Ing. Miroslav KOŠÍK.
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ho mal, rád nevie zabudnúť.
S láskou a úctou na neho spomínajú mamka, sestry s rodinami, dcéra  
s rodinou, synovia s priateľkami a ostatná smútiaca rodina.
Všetko, čo si pre nás urobil, nám nedovolí zabudnúť na Teba.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku. 

Odišla tíško, nečakane, tak ako vietor v búrke stromy láme. Skromná vo 
svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote.
7. 2. 2016 sme si pripomenuli 6 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila naša 
láskavá mamka, babka a svokra Jolana BALUCHOVÁ.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V JANUÁRI OSLÁVILI
100 rokov
Mária Bosáková
96 rokov
Michal Vajnagi
94 rokov
Elena Barňáková
93 rokov
Ján Ondrejkov
92 rokov
Mária Pitoňáková
Anna Janovčíková
91 rokov
Helena Blichová
Margita Wetterová
Anna Krišpinská
Ema Ferencová
Anna Pavlová
Helena Ilkovičová
Anna Janovová
Magdaléna Kmecová
Koloman Kurta
90 rokov
Lujza Zajacová
Anna Slivová

85 rokov
Mária Dubovinská
Ing. Štefan Kozlovský
MVDr. Milan Krokavec
Jozef Lipták
Michal Mikolaj
František Záhorský
Ján Repper
Pavol Dominik
Alojz Melega
80 rokov
Helena Hovanová
Jolana Husová
Anna Kuchárová
Matej Vojtáš
Emil Špirko
Mária Netíková
75 rokov
Anna Dzurňáková
Gerlinda Trebunová
Mária Chromčová
Juraj Hamráček
Rudolf Čepček
Ivan Fedorčák

Margita Ogurčáková
Ing. Anna Holentová
Ján Podracký
Jozef Roták
Ján Bartek
Anna Hudačková
Ján Sokolovský
Matej Sopkovič
Anna Šoltisová
Mária Tomšíková
70 rokov
Jozef Kožár
Ján Piatnica
Anna Smyková
Božena Jurčáková
Vladimír Levársky
Ing. Jolana Rusinová
Ľubomíra Bulejová

Jozef Jurek
Anna Vozárová
Jozef Hrubý
Agnesa Toporcerová
Ing. Vladimír Čarnogurský
Štefan Frančák
Viera Rešovská
Milan Hasaj
Viola Regecová
MUDr. Erika Zimová
Katarína Kravjanská
Milota Galdonová
Agneša Kostelníková
Božena Markovičová
Valéria Suržinová
Marta Detvaiová
Igor Ferjanček
Mária Gallovičová
Pavol Šuba

Viktória Olejníková

Šimon Orinčák

Sebastián Baďo

Ben Mihalik

Michal Findura

Emma Krutková

Sabína Repková

Timea Mingáčová

František Kóňa

Martin Čonka

Timotej Timko

Tomáš Pokuta

Patrik Tkáč

Samuel Milaniak

Matúš Halčin

Karin Kampczyková

Sebastián Kotlár

Marko Kern

Ak si neprajete, aby vaše meno 
bolo uverejnené v tejto rubrike, 

oznámte nám to na tel. č.: 053/417 66 27, 
príp. osobne v redakcii Ička. 

Radnica, Radničné nám. č. 7, I. posch. vpravo.

V JANUÁRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Paula Kundrátová 1924
Michal Stančák 1924
Margita Petreková 1928
Františka Mareková 1929
Irma Guothová 1932
Mária Žiaranová 1932

Emília Kukurová 1933
Ladislav Krempaský 1935
Mária Mikolajová 1935
Jiří Vaňásek 1938
Jozef Dzurilla 1943
MUDr. Marta Neupauerová 1945

Katarína Bohušová 1950
Viera Bednárová 1950
Miroslav Šiška 1952
Ing. Michal Rutkay 1956
Jaroslav Drobný 1956
Peter Španko 1956

Milan Skokan 1957
František Ambrozy 1959
Dušan Kunik 1962
Ľudovít Horváth 1965
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Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
4. 3. 2016 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný manžel, 
starostlivý otec, láskavý dedko, svokor, brat, švagor, priateľ Jozef JÁNOŠÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. Ďakujeme.
S láskou spomína manželka, dcéra a synovia s rodinami i ostatná rodina.
Veľmi nám chýbaš.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
4. 3. 2016 si pripomíname 1. výročie úmrtia nášho syna, otca, brata, švagra 
Romana MARIANČÍKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
Ďakujeme.
smútiaca rodina

Prešiel už čas, čo dotĺklo srdiečko Tvoje a zavreli sa oči dvoje. Mal si nás 
i život rád, preto bolo ťažké vidieť Ťa umierať. V srdciach nám plamienok 
lásky žiari a Ty v mysliach si stále s nami.
4. 3. 2016 uplynú štyri roky, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec, 
svokor, dedko Ladislav BALÁŽ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a vďakou manželka Vierka, synovia Ladislav a Ľuboslav s rodinami.

So srdcom plným krásnych spomienok, s láskou, úctou, vďakou, modlitbou 
a nádejou na stretnutie vo večnosti si 5. marca 2016 pripomenieme rok,  
odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec a dedko Ing. Michal ZAVACKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
A dívaš sa na nás zhora a si šťastný, najdrahší ocko náš...

Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, čo sme v Tebe stratili. V našom 
srdci žiješ večne ďalej – spi sladko, veď sa opäť stretneme.
5. 3. 2016 uplynie päť rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel, náš otec 
a dedko Ján MIHOK.
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Čas plynie, ale spomienka ostáva.
5. 3. 2016 si pripomenieme 20. výročie, odkedy nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec, dedko, pradedko Štefan BIGAS.
S úctou a vďakou spomínajú manželka Anna, deti s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.

Za všetko ďakujeme. Za lásku, aká bola, za život, aký bol.
5. 3. 2016 si pripomíname smutné 1. výročie, kedy nás navždy opustil milovaný 
manžel, starostlivý otec a starý otec Ing. Vladimír MATEJOVIE.
Spomíname na Teba a každý deň v modlitbách vyprosujeme nekonečné Božie 
milosrdenstvo.
manželka a dcéry s rodinami

Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ.
6. 3. 2016 uplynie rok, keď nás navždy opustil náš syn a brat Ing. Peter  
PENCÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú rodičia a blízka rodina.

Život a smrť. V nich nikdy nie si sám. Tvoj odchod žije s nami. Aj trýzeň do 
nádeje prekvitá. Ty žiješ v nás, my v Tebe, nie sme sami.
7. 3. 2016 si pripomenieme nedožitých 60 rokov našej mamky, babky, sestry 
Margity ISTOJKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú dcéry Gita, Silvia s manželom Petrom, Renáta s manželom Kilym, 
vnúčatá Tomáš, Michaela, Barborka, Dominik, Miguel, súrodenci Ružena, Jana 
a Michal s rodinami.

Predrahé srdcia na svete sme mali, ktoré vedeli nás 
milovať. Keby sme láskou zobudiť ich chceli, neozvú 
sa nám viac... Zmĺkli, stíchli, išli už spať. Všetko zmizlo, 
len stopy Vašej lásky a práce zostali v nás.
20. 12. 2015 a 9. 3. 2016 uplynuli smutné 3 roky, čo nás 
navždy opustili naši drahí Paulína ČUPÁKOVÁ a Dušan 
ČUPÁK.
S láskou a úctou spomíname.

...slzou sa nám lesknú oči a bolesť do srdca nás bodne, keď Tvojmu krížu 
stojíme zoči-voči. Anjela bolo Tvoje srdce hodné. Tak lietaj s nimi po nebi, 
Ty tam a my s Tebou v srdci na zemi...
3. 2. 2016 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 4. výročie, odkedy nás  
opustila moja manželka, naša drahá mamička, babička Veronika 
KUCHÁROVÁ. 
Prosíme všetkých, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Michal, dcéry Mária a Gitka s rodinami 
a syn Ladislav.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo predtým. 
Mal si nás všetkých rád a chcel si s nami ešte žiť, no prišla chvíľa, keď si nás 
musel opustiť. Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach 
žiješ stále s nami. 
11. 2. 2016 uplynulo 10 mesiacov, odkedy nás opustil môj drahý manžel, ocko, 
dedko a pradedko Jozef GRIVALSKÝ a 30. 3. si zároveň pripomenieme jeho 
nedožité 77. narodeniny.
S láskou a úctou spomíname.
manželka Božena, syn Peter s rodinou, syn Jozef s rodinou, syn Pavel  
s rodinou a syn Martin s rodinou

... sú okamihy, na ktoré radi spomíname.
14. 2. 2016 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša dobrá mama 
Regina FABIÁNOVÁ.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami. 

Uplynulo dlhých 15 rokov, kedy nás navždy opustila naša milovaná mamička 
a babička Anna ŠČIAVNICKÁ, rod. Bednárová.
Ďakujeme všetkým priateľom a známym za tichú spomienku.
dcéry Anna, Magdaléna a Jozefína s rodinami

Veľmi smutno je tu bez Teba...
Pred 3 rokmi odišiel náhle do nenávratna náš milovaný MUDr. Marián  
KRÁSNIK.
Za tichú spomienku ďakujem všetkým, ktorí ho poznali, mali radi a nezabudli.
manželka s rodinou

Odišla ticho, nie je medzi nami, no v mojom srdci žije spomienkami. Sú 
chvíle, ktoré ťažko prežívam, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomínam. 
Márne Ťa moje oči všade hľadajú, márne mi po tvári slzy stekajú. Ťažko je 
bez Teba byť, v mojom srdci budeš stále žiť.
1. 3. 2016 uplynie dlhých 30 rokov od chvíle, čo navždy dotĺklo šľachetné srdce 
mojej milovanej mamy Veroniky DZURŇÁKOVEJ.
Hoc už nie si so mnou, Tvoja láska, múdrosť a obetavosť prežívajú vo mne. 
Ďakujem za všetko.
S láskou a úctou spomína Tvoja Janka s rodinou.

Odchádzam za svetlom, kdesi v diaľke, splyniem s ním. Tým, ktorých milu-
jem, na cestu posvietim.
Pripomenieme si 5 rokov, odkedy nás 2. 3. 2011 tragicky opustil náš milovaný 
syn, brat, švagor, krstný Ľuboš KRAUSZ.
S láskou a úctou spomínajú mama a súrodenci s rodinami.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
3. marca 2016 uplynie rok, čo od nás navždy odišiel náš manžel, otec, dedo, 
svokor, brat, strýko, švagor Ondrej GABONAY.
S úctou spomínajú manželka, deti s rodinami, sestra s rodinou a ostatná  
smútiaca rodina.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú. Odišli ste, už nie 
ste medzi nami, ale v našich srdciach žijete s nami.
4. 3. 2016 uplynú 2 roky od úmrtia mojej milovanej 
mamky a babky Magdalény HUŽIKOVEJ a 5. 4. 2016 
si pripomenieme 6 rokov od úmrtia môjho milovaného 
ocka a dedka Richarda HUŽIKA.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.

S láskou a vďakou spomínajú dcéra Oľga a syn Ladislav s rodinami.
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7. 3. 2016 si pripomenieme 14. výročie, kedy nás náhle opustil Viktor KOČIŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Viera, synovia Štefan a Róbert s rodinami 
a ostatní príbuzní. 

Utíchlo srdce, odišla si a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy 
budeš s nami.
9. 3. 2016 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila moja drahá manželka, 
mamka, babka Mária STAVIARSKÁ.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
 

Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami.
9. 3. 2016 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil brat, švagor, ujo Anton 
UHARČEK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomínajú brat Laco s manželkou, švagriná, synovci  
a netere s rodinami.

S tichou spomienkou k Vášmu hrobu chodíme a pri 
plamienku sviečky na Vás spomíname. Aj keď nie ste 
medzi nami, v našich srdciach zostávate s nami. 
9. 3. 2016 si pripomenieme 4 roky, odkedy nás opustila 
naša babka a prababka Margita ULIČNÁ a 23. 6. 2016  
si pripomenieme 15 rokov od úmrtia nášho dedka 
a pradedka Štefana ULIČNÉHO. 
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, venujte im 

spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú Mirka s pravnukom Paťkom a Danka Jakubcová 
s rodinou.

Čas ubieha, ale spomienky ostávajú.
10. 3. 2016 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustil náš otec, manžel, dedo 
Andrej ANTOŠ.
S úctou a láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatní príbuzní.
Spomeňte si s nami.

Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a pri plamienku sviečky na 
Teba spomínať...
11. 3. 2016 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustila naša drahá Marika 
PALKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
smútiaca rodina

Čas plynie, spomienky ostávajú.
11. 3. 2016 si pripomenieme 28. výročie úmrtia milova-
ného otca, svokra a dedka Mjr. Jána ZUBAĽA.
Zároveň 29. 3. 2016 uplynie 10 rokov, kedy nás 
navždy opustila drahá mamka, svokra a babka Mária 
ZUBAĽOVÁ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú spo-
mienku.

S úctou a vďakou spomínajú dcéra Marta a syn Peter s rodinami.

12. 3. 2016 uplynie rok od chvíle, keď nás navždy opustila naša mamka a babka 
Albína MERKOVSKÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou smútiaca rodina.

„Keby láska našla cestu k nebu a spomienky by sa zmenili na schody 
k nemu, vystúpili by sme po nich a šli po Teba, lebo Tvoje miesto v našich 
srdciach sa ničím nahradiť nedá.“
15. marca 2016 uplynie 10 rokov od chvíle, kedy nás náhle navždy opustila 
naša milovaná mamička, stará mama, sestra a príbuzná Mária FERENCOVÁ 
vo veku 68 rokov. 
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou, vďakou a úctou spomínajú syn Miloš, dcéra Zuzana a ostatná 
smútiaca rodina. 

Utíchlo srdce, odišiel si a niet Ťa medzi nami.
15. 3. 2016 uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy opustil manžel, otec, dedko 
Vladimír MIKOLAJ.
S úctou a láskou spomína rodina.

Utíchlo srdce. Odišla si nečakane, ale v našich srdciach navždy ostaneš 
s nami.
15. marca 2016 uplynul rok, odkedy nás navždy opustila moja manželka, naša 
mamka, babka a prababka Marta MAJERČÍKOVÁ.
S láskou v srdci, úctou a úprimnou vďakou na Teba spomínajú manžel Štefan, 
syn Janko s rodinou, dcéry Hedka a Gabika s rodinami a ostatná blízka rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.

Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy, 
na ktoré radi spomíname.
16. 3. 2016 uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustila naša mama a manželka 
Eva ŠEFČÍKOVÁ.
S láskou spomínajú manžel Ladislav, syn Ladislav, dcéry Milada a Silvia s ro-
dinami.

17. marca 2016 uplynie 15 rokov, odkedy nás opustil náš milovaný Ferdinand 
KUBENKO.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.

18. 3. 2016 uplynie 10 rokov, čo nás opustil manžel a otec Ján PETRULÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.

Tichou spomienkou si 19. 3. 2016 pripomíname 10. výročie úmrtia môjho 
manžela, nášho otca a dedka Jána DUBIŇÁKA. 
S pietou a úctou spomína smútiaca rodina.

Hoci ste odišli a niet Vás medzi nami, v našich srdciach 
navždy budete s nami.
20. 3. 2016 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša 
milovaná mamka, babka Valéria MILČÁKOVÁ.
Zároveň sme si 5. 2. 2016 pripomenuli 32. výročie  
úmrtia nášho drahého ocka Ľudovíta MILČÁKA.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Renáta a Katarína 
s rodinami.

Kto ostáva v srdci, neumiera. 
21. 3. 2016 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustila moja manželka, naša 
mamička, svokra, babička a prababička Irena COMBOVÁ.
S láskou a úctou spomína manžel Ján, deti Milan, Jozef, Mária, Ján s rodinami, 
vnúčatá, pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

„Nesmúťte plačom ani slzami, ale čistou spomienkou“.
Niet medzi nami toho, koho prítomnosť pre nás znamenala vzácnu podporu, 
životnú istotu, zdroj radosti a spolupatričnosti. 
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú MUDr. Eleonóru OSIFOVÚ, 
ktorá nás 22. 3. pred siedmimi rokmi navždy opustila.
Ďakujeme Bohu, že si bola súčasťou nášho života.
S láskou a úctou manžel, smútiaca rodina a priatelia.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú. Odišla si, už nie si medzi nami, ale v na-
šich srdciach žiješ s nami.
24. 3. 2016 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša mamka, babka, 
svokra Anna BARILLOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, synovia s rodinami. 

SPOMIENKY
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Mestský výbor č. 2 
- sídlisko gen. Svobodu  

(Tarča) 
informuje občanov, 

že zasadnutia mestského výboru  

sa budú konať spravidla v prvý utorok  

v kalendárnom mesiaci  

so začiatkom o 16.00 h  

v jedálni Základnej školy na Lipovej ulici.

POZVÁNKY, OZNAMY

Spomienka na Teba a smútok nikdy nevymizne zo sŕdc tých, ktorí Ťa vrúcne 
milovali a sú Ti vďační za Tvoju veľkú lásku a neskonalú obetavosť.
3. marca 2016 si pripomíname nedožité 59. narodeniny a 26. marca 2016 si 
pripomenieme smutné 5. výročie, kedy nás náhle opustil môj milovaný syn, 
brat, otec a starý otec Ľubomír REPASKÝ.
Všetko, čo si pre nás na tomto svete urobil, nám navždy zostane hlboko ukryté 
v našich mysliach a srdciach.
S láskou, úctou a vďakou spomína mama, sestra a brat s rodinami a všetci blízki.
 
26. marca 2016 si spomíname na nedožitých 60 rokov nášho manžela, otca, 
dedka Jaroslava JAKUBCA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka Helena, dcéry Juliana, Zuzana s rodi-
nami, synovia Miroslav a Jaroslav.

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdciach láska ostáva  
a tiché spomínanie.
26. 3. 2016 uplynie 10 rokov od úmrtia môjho syna Mariána BEDNÁRIKA.
S láskou a úctou spomínajú mama, manželka Viera, dcéry Martinka, Marianka 
s rodinou, bratia Štefan a Jaroslav s rodinami, svokra a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabudli a venujú mu tichú spomienku.

Jediná nádej našu bolesť hojí, že nás Pán Boh opäť spolu spojí.
26. marca 2016 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj manžel, otec, dedko, 
pradedko Jozef MACALA.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.

Svet krásny býval, keď z okna som sa díval len nevin-
nými očami... Ten čas je, žiaľ, už za nami. Dnes už to 
viem... Svet krásny býval, v ňom smial som sa a sníval, 
v ňom trpel som, aj miloval, aj smútil, aj sa radoval. 
Nevravím, že čas všetko vzal... Ach, skrývam, do spo-
mienok sa skrývam... Svoj svet v spomienkach stále 
mám. A inak to už nebude.
Už neuveriteľných 5 rokov v spomienkach stále máme 

našu mamku so zamatovými líčkami - Vieru FEDÁKOVÚ a 3 roky nášho zla-
tého ocka Adolfa FEDÁKA.
Veríme, že máte aj vy na nich také pekné spomienky. Spomínajte...
A inak to už nebude. 
Zuzičky a Janka

Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy budeš s nami.
26. marca 2016 uplynie 20 rokov, čo od nás navždy odišla naša drahá mamka, 
svokra, babka Etela ŠIMČOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Mária s manželom, vnúčatá Ivetka, Julka, 
Janka s rodinami.

Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spomienky a v srdci žiaľ.
22. 3. 2016 uplynie smutný rok, kedy nás opustil môj milovaný manžel, drahý 
otec, dedko, svokor Štefan REVAY.
S úctou a vďakou spomínajú manželka Magdaléna, syn Bohuslav s manžel-
kou, dcéry Jana a Renáta s manželmi, vnúčatá Magdalénka, Lukáško, Radka, 
Julko a Matejko.

Dotĺklo srdce, onemeli pery - zostal žiaľ.
29. marca 2016 uplynú 3 roky, odkedy nás opustil náš milovaný syn, brat, vnuk, 
krstný syn, synovec, bratranec Róbert BRZIAK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, brat Dušan s priateľkou, stará mama, krstní 
rodičia a ostatná smútiaca rodina.

 
Ľudko GONDA
* 8. 2. 1968
† 31. 3. 1976
Štyridsať rokov brat náš malý putuje v nebi s hviezdičkami, štyridsať rokov niet 
ho s nami...
S láskou spomínajú súrodenci.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je 
také, aké bolo predtým. Odišli ste bez rozlúčky tíško 
a navždy, zostal smútok a na duši jazvy. Už len kytičku 
kvetov Vám môžeme na hrob dať a pri plamienku 
sviečky s láskou spomínať. 
9. 3. 2016 si pripomenieme 4 roky, odkedy nás opus-
tila naša mamka, babka a prababka Margita ULIČNÁ 
a 23. 6. 2016 si pripomenieme 15 rokov od úmrtia nášho 

otca, dedka a pradedka Štefana ULIČNÉHO. 
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Vlasta a Hana s rodinami.

SPOMIENKY

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Spišskej Novej Vsi

pozýva svojich členov na tieto aktivity

4. 3. 2016 (piatok)
ŠD Košice G. F. Händel opera Alcina

Odchod vlakom 16.57 h. Prihlásiť sa na 0904 973 324.

2. 3. 2016 (streda)
Turistická vychádzka Popradské Pleso

Odchod rýchlikom 7.05 h. Zodpovedný - L. Lučivjanský.

9. 3. 2016 (streda)
Turistická vychádzka SANS - SOUCI

MHD č. 1, odchod 9.20 z AS. Zodpovedný - L. Lučivjanský.

Nech je váš dom plný pokoja, 
stôl hýri hojnosťou 
a srdcia blízkych 
sú naplnené 
láskou 
a porozumením.

Krásne prežitie 
veľkonočných 
sviatkov 
praje redakcia.

Klub dôchodcov Lipa, 
Ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská Nová Ves

7. 3. 2016
Účasť na podujatí „Veľká noc  

prichodzí“ v Redute o 17.30 h.

 8. 3. 2016
Posedenie pri príležitosti MDŽ  

v klube o 14.00 h.

10. 3. 2016
Pozývame členov na výročnú členskú 

schôdzu o 14.00 h v budove MsÚ,
Štefánikovo nám. 1, veľká zasadačka,  
2. posch. Možnosť uhradiť členské.

14. a 18. 3. 2016
Jozefovský turnaj v hode šípkami

Štartovné 2 €.

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva všetkých členov, pedagogických 
pracovníkov, dôchodcov na stretnutie,
ktoré sa uskutoční 10. 3. 2016 
(štvrtok) o 10.00 h v Klube  
dôchodcov na Levočskej ul., SNV.
Tešíme sa na vás.

Základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne  

postihnutých
Levočská ul. č. 14, Spišská Nová Ves

pozýva svojich členov na 

VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, 
ktorá sa uskutoční

13. 3. 2016 (nedeľa) o 14.00 h
v Reštaurácii Paríž,  

Zimná ul. 85, Sp. Nová Ves.
Tešíme sa na vás.
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Zimná 88, Spišská Nová Ves
www.tml.sk I bylinka.snv@gmail.com 

0915 904 372

OZNAMY, INZERCIA

Mesto Spišská Nová Ves 
ponúka na odkúpenie budovu

Príslušné informácie sú zverejnené na úradnej  
tabuli a na internetovej stránke mesta  

Sp. Nová Ves: www.spisskanovaves.eu
PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

Hviezdoslavova č. 48, súp. č. 481, 
vybudovanú na parcele KN-C 1721/2, 
s garážou a príslušnými pozemkami.  

Celková cena nehnuteľnosti je 
113 527,00 €. 

Marcová nočná obloha nám znova ponúka zaujímavé pohľady. Na oblohe sa začínajú objavovať na 
východnom obzore po 19.00 hod. typické jarné súhvezdia Lev, Panna, Váhy. 20. 3. 2016 (nedeľa) 
5.30 hod. SEČ nastane jarná rovnodennosť. Slnko vstupuje do znamenia Barana - začiatok astronomickej 
jari. V nedeľu 27. 3. 2016 opäť nastane zmena zimného času na letný čas, ktorý si posunieme o 2.00 na 3.00 hod.
Planéty
Merkúr - po celý mesiac je na rannej oblohe v blízkosti Slnka, a teda je nepozorovateľný, to platí aj v marci pre planétu 
Venuša.
Mars - je pozorovateľný v druhej polovici noci v súhvezdí Váhy, 13. 3. 2016 sa presunie do súhvezdia Škorpión. 
28. 3. 2016 môžeme Mars pozorovať s Mesiacom a planétou Saturn. 
Jupiter - je pozorovateľný po celú noc v súhvezdí Leva. 22. 3. 2016 budeme mať možnosť pozorovať nad západným 
obzorom o 4.00 hod. Jupiter s Mesiacom, ktorý bude 5 dní po splne, takže ho budeme vidieť v ešte pomerne veľkej 
fáze. Jupiter, najmä jeho najjasnejšie mesiace - Europa, Ganymedes, Callisto, Io, môžeme pozorovať aj s menším ďa-
lekohľadom (triédrom).
Saturn - je pozorovateľný v druhej polovici noci v súhvezdí Hadonos. 2. a 29. 3. 2016 Saturn spolu s Mesiacom budú 
mať spoločné stretnutie na nočnej oblohe, ale najzaujímavejšie pozorovanie prebehne 2. 3. 2016 o 3.00 hod.
Pozn.: Všetky časové údaje sú SEČ. František Sejut, MO SZA 

POZORUJTE S NAMI

Poradenské centrum poskytujúce poradenstvo pre mož-
nosti vášho kariérneho rozvoja, rozšírenia si kvalifiká-
cie, príp. nadobudnutia novej kvalifikácie s využitím 
ďalšieho odborného vzdelávania a i. nájdete aj v Spiš-
skej Novej Vsi, v budove MULTICENTRA na Nábreží Hor-
nádu 14, 2. posch., č. dv. 210. 

O nových vzdelávacích aktivitách v rámci celoživot-
ného vzdelávania bude Národný ústav celoživotného 
vzdelávania informovať na stránke www.nuczv.sk.

Potrebujete poradiť ako sa ďalej posunúť  
vo svojej kariére, ako byť úspešný  

v živote a práci?
Hľadáte zaujímavé a cenovo dostupné  
vzdelávacie kurzy, školenia, tréningy?

Vieme ich pripraviť  
presne podľa vašich požiadaviek.

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ 
Kontakt: e-mail: pcd.snv@nuczv.eu,  

mobil: 0911 015 808.
Tešíme sa na vašu návštevu.

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA  
A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY 

Palackého č. 1, 811 02 Bratislava 
Prečo študovať na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave?

• 82 študijných programov I., II. a III. stupňa štúdia
• 4 programy v anglickom jazyku, 1 v nemeckom jazyku, 5 programov zahraničných a 61 vedeckých projektov

• možnosť stáží na zahraničných projektoch v 25 krajinách
• na VŠ učí 58 profesorov, 15 DrSc., 10 zahraničných • od roku 2008 úspešná medzinárodná akreditácia

• Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) v roku 2010 zaradila našu VŠ (za r. 2009) v hodnotení univerzít 
(podľa skupín MED) na 3. miesto

• minister školstva udelil našej VŠ 2x (2004, 2010) Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu 
a techniku, 1 x vedec roka

• VŠ bola prijatá za člena EUA a signatárov Veľkej Charty Bolonskej univerzity
• škola s druhým najnižším školným v SR

• študenti dostávajú štipendiá: sociálne a motivačné (prospechové a mimoriadne)
Je tu možnosť študovať na detašovanom pracovisku v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA.

 Termín podania prihlášok: 
Pri podaní prihlášky do 29. 2. 2016 zľava z poplatku za zimný semester vo výške 20 %.

Prihlášky odoslať na adresu: VŠZaSP sv. Alžbety, P. O. Box 104, 810 00 Bratislava 
Informácie: tel. č. 0911 104 940, resp. Zimná ul. 48, SNV. Ďalšie informácie nájdete na www.vssvalzbety.sk
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PREDAJ 
RODINNÝ DOM 
v centre Sp. Novej Vsi

Cena: 159 000 €
Kontakt: 0944 546 584

OBČANIA
ZO SPIŠA

VOLIA  
A ROBA KOČIŠA

145

Objednávateľ: Alica Janoščáková, Madridská 3, 040 13 Košice 

INZERCIA, OZNAMY

OZ HANA 
HANA je občianske združenie, ktoré pôsobí v Spišskej Novej Vsi, kde 
prevádzkuje telefonickú linku a poradenské centrum pre ženy zažíva-
júce násilie.
Poskytuje BEZPLATNÚ a DLHODOBÚ pomoc a podporu ženám, ktoré 
zažívajú/zažívali násilie od svojho súčasného/bývalého partnera/man-
žela. 
V prípade, ak zažívate násilie alebo poznáte vo svojom okolí niekoho, 
o kom sa domnievate, že zažíva násilie a chceli by ste sa dozvedieť viac 
o možnostiach pomoci, kontaktujte Poradenské centrum HANA v pra-
covných dňoch v čase od 9.00 do 17.00 na tel. čísle 0903 404 483 
(pre ženy) alebo na tel. čísle 0903 404 471 (pre verejnosť), príp. e-ma-
ilom na: ozhana.snv@gmail.com.

Viac informácií o OZ HANA a problematike násilia páchaného  
na ženách nájdete na webovej stránke www.ozhana.sk.

MUDr. Zuzana KOČÍKOVÁ
dlho pôsobiaca na Detskom odd. 

NsP Spišská Nová Ves, a. s.,
vám oznamuje,

že od 1. marca 2016 preberá  
po MUDr. Červenskej

všeobecnú ambulanciu  
pre deti a dorast

v Smižanoch, Tatranská 918/80.
tel.: 053/443 31 13, e-mail:  

dotore.sro@gmail.com

Radi privítame  
aj nových pacientov 
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Reštaurácia
LETISKO.sk

Miesto 
pre Vašu oslavu

20-60
osôb

svadby
firemné akcie
rodinné oslavy
stretnutia
tanečný parket
tiché prostredie
milá obsluha
výhľad na Tatry
parkovisko

Letecká 37 | Spišská Nová Ves | restauracialetisko@gmail.com
viac fotiek, a ako k nám sa dozviete na: www.restauracialetisko.sk  0911 227 859

kontakt: LUCIA

NOVOOTVORENÁ

K dispozícii máme pre Vás 
aj uzamykateľnú miestnosť 
s chladničkou

INZERCIA, OZNAM

PREDÁM  / PRENAJMEM

 Predám alebo dám do prenájmu peknú garsónku v centre 
SNV. Cena dohodou. T.: 0911 530 825.

 Prenajmem prerobený, plne zariadený 1-izb. byt s dvomi bal-
kónmi blízko centra. T.: 0907 578 922.

 Prenajmem prerobený, plne zariadený 2-izb. byt na sídl. Tarča. 
T.: 0949 214 125.

 Predám 2-izb. zrekonštruovaný byt aj s garážou v Rudňanoch 
za 12 000 €. T.: 0915 948 465.

 Predám 2-izb. byt s presklenou loggiou na prízemí, po čias-
točnej rekonštrukcii na Baníckej ul., v zateplenom bloku vo veľmi 
slušnom vchode - prízemie. RK nevolať. T.: 0949 469 837.

 Predáme 2-izb. byt s balkónom v centre mesta. Byt bol kom-
pletne prerobený. T.: 0918 805 625.

 Predám 3-izb. byt na sídl. Mier. T.: 0910 373 872.
 Dám do prenájmu 3-izb. byt na sídl. Mier. T.: 0910 373 872.
 Predám byt - mezonet o výmere 122 m2, Nábrežie Hornádu 

v SNV. Cena dohodou. RK nevolať. T.: 0905 432 434.
 Predám dvojpodlažný, dvojgeneračný rodinný dom s veľkým 

pozemkom v SNV. T.: 0903 141 210.
 Predáme 4-podlažnú chatu v rekreačnej oblasti Hnilčíka 

s pozemkom o výmere 1 473 m2. V prípade záujmu volajte  
0918 805 625.

 Predáme udržiavanú záhradu za markušovskými rampami 
s 2 chatkami o rozlohe 460 m2. Vhodná na relax i pestovanie. 
Cena dohodou. T.: 0904 981 403.

 Predám stavebný pozemok v chatovej osade Pod Tepličkou, 
výborne situovaný. T.: 0917 853 942.

 Predám masážny prístroj CERAGEM - E, jednotka na trhu, 
málo používaný, 100 % stav. Cena dohodou. T.: 0905 708 480.

 Predám veľmi lacno z rodinných dôvodov rohovú koženú se-
daciu súpravu, vrátane kresla. Súprava je čokoládovo-hnedej 
farby. Spišské Vlachy. T.: 0907 095 771.

 Predám * Tisíc a jedna noc - I., II. diel * kanady č. 10 - nové * 
pozdišovskú keramiku - súbor * pletený luster z dreva * farebné 
kelimy z ovčej vlny. Volajte, foto pošlem. T.: 055/642 38 84.

 Lacno predám detskú drevenú postieľku s matracom a dre-
venú ohrádku (100 x 100 cm). T.: 0910 966 861.

 Predám rohový rozťahovací gauč s úložným priestorom - ako 
nový, marhuľovej farby, ľavý roh. Treba vidieť. Cena 250 €, príp. 
dohoda. T.: 0949 795 939.

 Predám 3 ks 50 l demižónov. Cena: 10 €/ks. T.: 0905 663 551.
 Záujemcovia o sliepočky - nosničky - 10 týždňové MORAVIE, 

DOMINANT. Cena 4 €/ks. Dodávka 8. 4. 2016. Hláste sa na 
tel. č.: 053/441 00 52, 0902 633 109.

 Predám zimné pneumatiky vhodné pre ŠKODA Fabia, Felicia, 
Favorit, MB a iné. Rozmer - 165/70 R13 M + S 79, ako nové - 
cena sada 5 ks spolu 100 € * auto batériu 12 v 55 AR 3-ročná, 
100 % stav - cena 20 €. T.: 0904 119 605.

KÚPIM / HĽADÁM 

 Odkupujeme aj zadĺžené nehnuteľnosti. 
T.: 0905 924 303.

 Hľadám do prenájmu RD v SNV. T.: 0915 962 237.
 Hľadám opatrovateľku pre 2,5 ročné dievčatko na tri hodiny 

denne. Opatrovanie u mňa doma. T.: 0910 966 861.
 Kúpim 3-izb. byt na sídl. Mier s balkónom. T.: 0907 162 976.

RÔZNE

 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve 
nedeľa? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky 

u vás doma 24 h/7dní v týždni za fajn ceny. Inštalácia Win-
dows! Opravy notebookov, výmena displejov! Inštalácia 
a nastavenie WiFi. Možnosť obnovenia vašich stratených 
dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PRE-
HLIADKA u vás za 1 €! T.: 0904 318 235. Poradenstvo 
zdarma! E-mail: doktorpc@outlook.com, www.fixnet.eu

 MASÉRKA MAŤKA – PLAVÁREŃ & SAUNA, SNV ponúka 
30 min. masáže: * Šaňo & Lenka - každý piatok (14.00 - 
20.00 h) a nedeľa (9.00 - 13.00 h) - chrbát a šija len za 5 € 
* Maťkin jarný detox - ostatné dni (lymfodrenáž, medová, 
čokoládová masáž, bankovanie) iba za 6 €. 
T.: 0904 325 343. 

 VEČER PLNÝ HUDBY, TANCA A DOBREJ NÁLADY mô-
žete zažiť každý štvrtok od 18.00 h v TANČIARNI FELICITÁ 
s Martinom a Petronelou v kongresovej hale Geologického 
ústavu Dionýza Štúra, Markušovská cesta 1 v SNV. Infor-
mácie: 0905 980 903.

 NEFUNGUJE VÁM POČÍTAČ? Ponúkam IT služby * nasta-
venie siete * wifi * inštalácie Windows 10 a iné.
Podrobnejšie na: www.erikspic.sk, T.: 0903 101 667.

 PROFESIONÁLNA MONTÁŽ sadrokartónových a tepelno-
izolačných systémov * maliarske práce * sadrové a ušľach-
tilé omietky * kazetové antické stropy. T.: 0905 980 903.

 ÚČTOVNÍCTVO, DPH, MZDY, DAŇOVÉ PRIZNANIA. 
T.: 053/442 59 15, 0905 936 156. 
Informácie: www.danemzdy.sk , slavka.snv@gmail.com

 KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn (Hutnícka 10, SNV, 0905 
388 917) - zľava na * Chemický píling 20 % * Líčenie 
(denné, slávnostné, svadobné) * Mikrodermabrázia * Me-
zoterapia * Kavitačný píling * Ultrazvuk * Aplikácia trsov * 
Depilácie * Darčekové poukážky. 

Preplatenie kurzu v plnej výške 

cez UPSVaR.

Informujte sa 0917 884 136

Prihlás sa teraz a získaj kurz 

ZDARMA
Novinka

Uzávierka prihlášok:  19.02.2016www.kurzySBS.eu

Akcia platí do 19.02.2016.

Kurzu sa môžu zúčastniť 
všetci vo veku 18-60 rokov.

Do dnešného  dňa sme vyškolili 
500 úspešných SBS pracovníkov! 

Pridajte sa k nim!

alebo DETEKTÍVOM!Organizujeme
KURZ odbornej
spôsobilosti pre prácu v SBS
a detektívnych službách
•získaš oprávnenie pracovať v súkr. bezpečnostných
    alebo detektívnych službách
•rozšíriš si pracovné uplatnenie
•môžeš získať zamestnanie

Záhradkárske potreby, Zimná 90, Sp. Nová Ves
Jarná ponuka:

Jarné cibuľoviny
Sadbové zemiaky  

– špičkové holandské a nemecké odrody
Všetko pre vašu bohatú úrodu.
Orez ovocných stromov a krov.

Projekcia, údržba a realizácia záhrad.

Tel.: 053/441 03 92, arbospis@arbospis.sk

SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o. 
POLYTOP SNV, s. r. o. - voda a kúrenie: 0905 215 732

BRANTNER NOVA, s. r. o., SNV
oprava verejného osvetlenia: 053/416 62 22

EMKOBEL, a. s., SNV tepelné hospodárstvo mesta
dispečing: 0917 949 656, e-mail: tu@emkobel.sk

BYTOVÉ DRUŽSTVO SNV 
výťahy • voda, ÚK • elektro 
dispečing: 053/416 65 04 

mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia

nepárne týždne: 0905 534 800 
párne týždne: 0905 241 080

POHOTOVOSTNÉ 
SLUŽBY



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

30 MAREC 2016

 DAŇOVÉ PRIZNANIA pre FO a PO, ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, 
ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO. Neváhajte nás kon-
taktovať. T.: 0911 893 558, e-mail: info@uctovnictvo-jage-
spis.sk , www.uctovnictvo-jagespis.sk

 AR ŠTÚDIO - novootvorená prevádzka, Štefánikovo nám. 
21, SNV - turbosoláriá * regenerácia pokožky v kolagenáriu 
* rôzne druhy masáží * formovanie postavy kavitáciou, lipo-
laserom a rádiofrekvenciou * prístr. lymfodrenáž * masážna 
posteľ Spinrex * Keto diet - predaj a poradenstvo. 
T.: 0902 604 562, 0904 625 117.

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

 MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNÝCH KRYTÍN za ro-
zumnú cenu ponúkajú klampiari a tesári z Jamníka. Kvalita, 
rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaručená. 
T.: 0905 539 419 – Tomáš Jančík.

 Ponúkame vám NATOČENIE SVADBY, STUŽKOVEJ, ŽI-
VOTNÉHO JUBILEA VO FULL HD KVALITE. CENA 200 € - 
zahŕňa 300 až 400 fotografií. FB/Alfavideo, viac info na 
0944 684 303.

 HĹBKOVÉ TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, po-
stele. PRIEMYSELNÉ ČISTENIE - jednorazové čistenie: ga-
ráže, sklady, haly... T.: 0908 074 479.

 Za rozumnú cenu - PRERÁBANIE BYTOVÝCH JADIER * 
PRÁCA S KAMEŇOM * KOZUBY * OBKLADAČKY * DLAŽBA 
* OMIETKY. Záruka 5 rokov. T.: 0940 244 394.

 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové jadrá), rekon-
štrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce (výmena 
batérií, WC, radiátorov, preplach. potrubia), rezanie do pa-
nelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh, sadrokartónu. 
T.: 0903 277 634.

 STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba bytového 
jadra na kľúč od 2 700 €, sociálne kúpeľne, zatepľovanie, 
všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. Re-
zanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe 
materiálu až do 20 %. T.: 0903 373 486.

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

 KLEIN ASANAČNÁ SLUŽBA Smižany: * postreky ovoc-
ných stromov proti škodcom a chorobám * deratizácia * 
dezinsekcia * dezinfekcia. Richard Klein, Pribinova 93, 
Smižany. T.: 0908 134 296, 0905 596 925.

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

 www.murardanielsnv.wbl.sk * MAĽOVANIE BYTOV * RE-
NOVÁCIE KÚPEĽNÍ * STAVEBNÉ PRÁCE. T.: 0904 185 527.

 Už nám končí slabšia zima, jar sa nám pripomína. Veľká 
noc tu bude hneď. Čistíme sedačky, koberce, postele aj 
stoličky, šetrite dámam ručičky. PROFESIONÁLNY UPRA-
TOVACÍ SERVIS je tu aj pre vás. 
T.: 053/444 0119, 0903 100 508, 0903 661 891. 

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

 JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČTOVNICTVO, MZDY 
A PERSONALISTIKA, VEREJNÉ OBSTARÁVANIE. Ing. Má-
ria Pokryvková. E-mail: maria.pokryvkova@centrum.sk 
T.: 0907 395 225.

 JAZYKOVÉ VISTA KURZY s 20 % ZĽAVOU. Počas celého 
marca prebieha zápis do aprílových kurzov anglického, 
nemeckého, francúzskeho, ruského a talianskeho jazyka. 
Zľava platí pre skupinové aj individuálne kurzy. VISTA jazy-
ková škola, Levočská 1, SNV. T.: 0902 961 150.

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA
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INZERCIA

Baví Vás 
hudobná skupina 

Pokus o vytvorenie slovenského rekordu: 

HROMADNÉ POTYKANIE SI VODOU

SÚŤAŽ o najkrajšiu masku vodníka

NAJVÄČŠIE NÁKUPNÉ A ZÁBAVNÉ CENTRUM NA SPIŠI

Svetový deň vody 
dňa 20. 3. 2016 nedeľa

od 15.00 hod pri Kinách

V e ľ k o n o č n é
Remeselné trhy 

kontakt na prihlášky:  servis@ocmadaras.sk 
 mob. 0911 621 396

18. – 20. 3. 2016 od 9.00 do 19.00 hod.

• Ľudové remeslá • 
• Výstava • Predaj •

Zábava v OC Madaras 
pre celú rodinu.

Lipová 20, sídlisko Tarča, Spišská Nová Ves 
 4elements-gym.sk  053 / 44 14152|

Ponúkame:

- certifikovaní  tréneri s dlhoročnou praxou

 - fyzioterapia, masér

- redukčné kurzy

- certifikovaná výživová poradkyňa

- prevencia a liečba pohybového aparátu

- chiropraktik

- skupinové tréningy

- predsúťažná príprava pod vedením 
  vicemajsterky sveta v bodyfitness



PONÚKAME TO NAJLEPŠIE
NAVŠTÍVTE AUTOSALÓN A VYBERTE SI 
ZO ŠIROKEJ PONUKY VOZIDIEL ŠKODA

AUTOVES s.r.o. 
Duklianska 55
Spišská Nová Ves

20 ROKOV

Telefón: +421 53 44 252 53
predaj.skoda@autoves.sk
www.autoves.sk


