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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA

KONIEC VOJNY SME SI 
PRIPOMENULI S RUSMI
Tohto roku sme si 71. výročie oslobodenia Červenou ar-
mádou pripomenuli už v piatok 6. mája, kedy sme v SNV 
privítali 1. tajomníka a kultúrneho atašé Veľvyslanectva 
Ruskej federácie Vladislava Kulikova. Diplomat prišiel 
do nášho mesta s rodinou už deň predtým a prezrel si cen-
trum Spišskej Novej Vsi. V piatok dopoludnia ho slávnostne 
prijal primátor mesta Ján Volný v obradnej sieni historickej 
Radnice (foto). „Slovensko–ruské vzťahy trvali stáročia, 
väčší význam však dostali počas nášho národného ob-
rodenia. Štúrovci sa obracali na Rusko ako na možného 
záchrancu identity Slovákov. V tom čase sme našli puto 
aj vďaka veľkému Levovi Tolstojovi a jeho doktorovi, Slo-
vákovi Dušanovi Makovickému. Najväčšia tragédia do-
terajších dejín, zločin na humanizme, kataklizma dejín 
– tak by sa dala pomenovať druhá svetová vojna. Mi-
lióny obetí a sebapochopenie, poučenie z hrôz. Slováci 
poznajú aj škaredú aj krajšiu tvár tohto obdobia, stáli 

na oboch stranách barikády, čo ostane naším večným 
mementom. Napriek tomu, že sa autonómne Slovensko 
dostalo pod vplyv Tretej ríše, naši ľudia sa vedeli postaviť 
na správnu stranu, o čom svedčí postava hrdinu Soviet-
skeho zväzu, kapitána Jána Nálepku, ale aj prejav ná-
rodného vzdoru proti fašizmu v podobe SNP,“ zdôraznil 
v príhovore J. Volný.
Ruskou kultúrou a históriou v týchto dňoch žil aj Dom kul-
túry Mier, kde zorganizovali Deň ruského filmu a výstavu 
historických fotografií. Tú, pod názvom „Druhá svetová 
vojna a oslobodenie Československa vo fotografii“, otvorili 
za účasti V. Kulikova: „Viete, deti, koľko má vaše mesto 
obyvateľov? Pretože takmer dvojnásobný počet ruských 
vojakov zahynul len pri oslobodzovaní Slovenska.“ Presne 
63-tisíc sovietskych vojakov položilo životy pri oslobodzo-
vaní Slovenska, v našom meste leží 140 týchto hrdinov. 

Foto: Tomáš Repčiak
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3. jún 2016  
MESTO PLNÉ DETÍ 
Radničné námestie

9.00  Divadlo Babadlo: 
  Ako psíček a mačička
10.00  Tancujúce psy
10.30  Majster N - humorné pokusy a triky
11.15  F-S show - akrobatické ukážky 
11.30  Trial show majstra sveta   
 Ján Kočiša 
12.00  Tanečná skupina Outbreak
12.30  Tanečné vystúpenie    
 BDSK Sp. Nová Ves
13.00  F-S show - akrobatické ukážky 
13.30  Dynamické ukážky    
  Pohotovostného policajného   
  útvaru, kynológov a hasičov
14.00  Módna prehliadka    
 spoločenských šiat spojená  
 s dražbou
15.00  Štart Večerného behu mestom
15.20  Žrebovanie súťaže 
 Poznáš  svoje mesto?
18.00  Slovenský inline pohár 2016
11. 6. 2016 ŠPORTOVÁ HALA 
9.00 Basket music fest     
 Športovo- hudobný festival

Zábavné súťaže, trampolína, bublifuky, workshop uzly 
a stany, vlasový dizajn - OZ Dračia stopa, EnjoySK 

 športové súťaže CVČ - florbal, futsal, basketbal, 
skákanie na malých trampolínach, šliapacie káry, 
kolobežky, Bungee running - bežecká napínacia guma 

 pieskoviská  simulátor SURF  tvorivé dielne: MC 
Dietka, Múzeum Spiša, SOS, GUS - textilné variácie  
maľovanie na tvár a trblietavé tetovanie - MC Dietka  
Les v meste  prezentácie Horskej záchrannej služby 
Slovenský raj, Správy NP Slovenský raj, Galérie umelcov 
Spiša, Múzea Spiša, Spišského osvetového strediska, 
SOŠ, SOŠ drevárskej, SOŠ ekonomickej, Hotelovej 
akadémie, Technickej  akadémie, Gymnázia Javorová 
ul. SNV  GUS: Akciové vstupné 0,10 € pre všetky 
kategórie návštevníkov! Aktuálne výstavy: Femme 
Fatale, Bienále maľby V.? Živá maľba;  Pavol Breier: 
Ľudia Himalájí; stále expozície: Jozef Hanula, Terra 
Gothica, Záhrada umenia
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V minulom roku spustilo ministerstvo životného prostredia 
projekt likvidácie čiernych skládok, do ktorého sa zapojilo 
aj mesto Spišská Nová Ves. V tom čase vyčistilo odpad 
v osade Viľčurňa. Okrem odvozu 678 ton smetí sme upra-
vili terén – čiže realizovali sanáciu vyčisteného územia. Celá 
akcia stála necelých 22 600 eur, pričom mesto prispelo 
čiastkou 1 200 eur.
Každý rok mesto vynakladá na likvidáciu nelegálne ulože-
ného odpadu v meste a jeho katastri sedem až desaťtisíc 
eur. „Sú určité lokality, všeobecne známe, ktoré musíme 
pravidelne čistiť od čiernych skládok odpadu. Sme radi, 
že sa do čistenia zapojili aj naši gymnazisti. Na niektoré 
miesta posielame zamestnancov priebežne,“ uviedol ve-
dúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ Ing. Juraj Sad, 
PhD.
Oznámiť umiestnenie čiernej skládky môžu občania na 
okresnom úrade, odbore životného prostredia alebo na 
mestskom úrade, na oddelení komunálneho servisu. Podľa 
druhu odpadu nachádzajúceho sa na čiernej skládke zabez-

pečí jeho likvidáciu okresný úrad alebo mesto. „Odpad sme 
našli až za Medveďou dolkou v Novoveskej Hute. Veľmi 
sa čudujem, koľko energie vynaložia ľudia, aby doviezli, 
napríklad práčku, do ťažko dostupného lesa a tam ju vy-
hodili. Pritom majú k dispozícii zberný dvor, kde môžu 
odpad zadarmo odovzdať,“ skonštatoval J. Sad. 
Skúsenosti ľudí odstraňujúcich čierne skládky sa nemenia. 
Ešte stále si pamätajú päť kontajnerov odvezených v roku 
2014 z Podskaly alebo molitany a pneumatiky, ktoré vyťaho-
vali z potoka Holubnica. Aj to je dôvodom neustálej pozor-
nosti k projektom na podporu ekologického správania sa. 
Aj v tomto roku vyhlásila Slovenská sporiteľňa výzvu a mesto 
Spišská Nová Ves sa do 10. júna dozvie, či táto inštitúcia 
prispeje sumou 7 500 eur alebo ostane hlavná záťaž na 
mestskom rozpočte. „Nejde však iba o čierne skládky 
v pravom slova zmysle, v rámci možností likvidujeme aj 
odpad pri kontajneroch. Problémy nám robí drobný sta-
vebný odpad, ktorý ľudia hádžu do kontajnerov, a ten ná-
sledne ničí vaňu smetiarskeho auta. Od začiatku roka 

platí nový zákon, ktorý spoplatňuje drobný stavebný od-
pad. Ide napríklad o materiál z rekonštrukcií bytového 
jadra. Podľa zákona je potrebné odviezť ho na skládku 
Kúdelník. Zdôrazňujem to preto, lebo začína stavebná 
sezóna a nedodržiavanie zákona by mohlo mať v budúc-
nosti vplyv na výšku poplatku za komunálny odpad, čo 
nie je našou snahou,“ dodal J. Sad. (rep)

SPRAVODAJSTVO

Spoločne s primátorom mesta Jánom Volným a desiat-
kami ľudí z nášho mesta (medzi ktorými nechýbali ani 
Rusi) si 6. mája popoludní uctili pamiatku padlých na cin-
toríne v Spišskej Novej Vsi. „Žijeme náročnú dobu, v kto-
rej nie je problém prekrúcať pravdy na faloš a obracať 

kabát minulosti. Mnohí by chceli, aby sa Európa opäť 
ponorila do vojnového šialenstva, aby tí druhí mohli 
profitovať. Práve teraz si musíme z očí do očí vravieť 
pravdu o nás, o našej minulosti a súčasnosti. V našom 
meste žijeme spolu s ostatnými národnosťami, medzi 
ktoré patria aj Rusi. Sú našou súčasťou rovnako ako 

Slováci žijúci v Ruskej federácii. Takéto príklady spo-
lužitia a vzájomnej úcty existujú a mali by byť pre nás 
vzorom, cestou, po ktorej by sme sa mali vzájomne vy-
dať. Je čas znovu si podať ruky a povedať zlu dosť!“ 
zdôraznil počas spomienkovej slávnosti J. Volný.

(rep)

KONIEC VOJNY SME SI PRIPOMENULI S RUSMI

V rámci oblastí, ktoré patria do pôsobnosti mesta, nechýba 
starostlivosť o miesta posledného odpočinku. Oddelenie ko-

munálneho servisu MsÚ – správa cintorínov, zabezpečuje 
prevádzku všetkých troch existujúcich. V predchádzajúcom 
Ičku sme informovali o plánovanom rozšírení existujúceho 
„nového“ cintorína. Na cintoríne na Levočskej ulici bude 
v blízkej dobe zabezpečený kompletný audit zelene, ktorého 
výsledkom bude návrh ďalších opatrení. „Na základe tejto 
koncepcie a na základe zdravotného stavu postupne pris- 
túpime v priebehu niekoľkých rokov k výmene prestarnu-
tej zelene za novú“, uviedol vedúci oddelenia komunálneho 
servisu MsÚ Ing. Juraj Sad, PhD. Na starom cintoríne sa 
momentálne nachádza viac ako 300 stromov. V apríli a máji 
tohto roku prebiehali stavebné úpravy na cintoríne v Novo-
veskej Hute, tie by mali zlepšiť doposiaľ nevyhovujúci vstup. 
„Požiadavku od mestského výboru č. 1 na riešenie vstupu 

do cintorína v Novoveskej Hute evidujeme už dlhší čas. 
V roku 2014 bolo osadené zábradlie, ktoré malo zabezpe-
čiť zvýšenie bezpečnosti pri vstupe na cintorín. Čas uká-
zal, že zábradlie neposkytuje návštevníkom požadovaný 
komfort a vstup je potrebné riešiť komplexne na základe 
projektu“, ozrejmil Juraj Sad. Dva metre široké vonkajšie te-
rénne schodisko zo zámkovej dlažby, oporný múr a zábradlie 
by mali pomôcť k zvýšeniu bezpečnosti chodcov. Stavebnými 
úpravami sa tiež prispeje ku skultúrneniu vstupu na cintorín. 
„Komplikovanosť prác spočíva v samotnom teréne, práce 
nie je možné vykonávať pomocou strojov, neumožňujú 
to ani priestorové možnosti,“ uviedol vedúci oddelenia vý-
stavby a dopravy Ing. Peter Susa. Na obnovu cintorína sa 
vynaložili finančné prostriedky vo výške 13-tisíc eur. AM

KAŽDOROČNE VYNAKLADÁ MESTO TISÍCE EUR 
NA ODSTRAŇOVANIE ČIERNYCH SKLÁDOK

CINTORÍN V NOVOVESKEJ HUTE BUDE OBNOVENÝ 

(dokončenie z 1. strany)

Komunálny servis / Čakáme na výsledok žiadosti o dotáciu. Drobný stavebný odpad ničí autá. 

Multifunkčné ihriská v areáloch základných škôl v Spišskej Novej Vsi postupne pribúdajú, ih-
risko v Novoveskej Hute sa môže popýšiť prvenstvom práve preto, že je prvou lastovičkou na 
pôde materskej školy. Ihrisko oficiálne otvoril primátor mesta Ján Volný spolu so zástupkyňou 
Leou Grečkovou a vedením mesta 3. mája. Mesto tak splnilo požiadavku obyvateľov a mest-
ského výboru tejto mestskej časti. Multifunkčné ihrisko v areáli Materskej školy na Rybničnej 
ulici v Novoveskej Hute bolo zrealizované na jeseň minulého roka. Pre nepriaznivé počasie 
sa dokončili niektoré technologické práce až teraz. Ihrisko s rozmermi 18 x 36 metrov má 
povrch z umelej trávy a mantinely s ochrannými sieťami. Ihrisko môžu športovci využiť na roz-
ličné športy ako futbal, nohejbal, tenis, volejbal a basketbal. Keďže sa nachádza v blízkosti 
materskej školy, dopoludnia bude slúžiť deťom, ktoré ju navštevujú. Tých je momentálne 33. 
„Výstavbu multifunkčného ihriska sme privítali, pretože detské ihrisko bolo staré a ne-
funkčné, pozemok bol rozsiahly a náročný na údržbu. Keďže tu môžu športovať aj naše 
deti v dopoludňajších hodinách, veľmi nás to potešilo. Detské ihrisko tak plánujeme zriadiť 
za budovou materskej školy,“ uviedla riaditeľka materskej školy Anna Chňapková. Popoludní 
by malo multifunkčné ihrisko slúžiť pre všetkých obyvateľov Novoveskej Huty. O ihrisko sa bude 
starať a riadiť jeho prevádzku v zmysle prevádzkového poriadku správca. Verejnosti je ihrisko 
k dispozícii od 14-tej do 20-tej hodiny v lete, v zimnom období bude otvorené do 18-tej ho-
diny. Prístupné bude aj počas prázdnin. „Je to prvé multifunkčné ihrisko v areáli materskej 
školy. Verím, že toto ihrisko budú využívať nielen deti Materskej školy na Rybničnej ulici, 
ale bude aj podnetom na vznik nejakej peknej novej športovej tradície v rámci materských 

škôl v meste,“ povedala riaditeľka Správy školských zariadení Ing. Markéta Ďuríková. Mul-
tifunkčné ihrisko spolufinancovalo mesto z vlastných zdrojov v objeme 23 tisíc eur, z rezervy 
predsedu vlády Roberta Fica mesto získalo 40 tisíc eur. Celkové náklady na jeho realizáciu 
predstavovali finančný kapitál vo výške 63 tisíc eur. Andrea Marchynová

OTVORENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA 
V NOVOVESKEJ HUTE
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Dynamický školský rok na oranžovom gymnáziu, ktorý sa niesol v znamení 
150. výročia prvej maturitnej skúšky, vyvrcholí poslednú júnovú sobotu 
krstom humornej publikácie profesorky Miriam Molnárovej - Nevyjelo-
vej. Nespočetné množstvo autentických humorných výrokov a historiek 
spoza lavíc školy siahajúcich až do obdobia 2. svetovej vojny zaplnilo 
stránky jej už druhej knihy pod názvom „Hlášky z profesorskej tašky“. 
„Brbty som spočiatku zbierala iba tak, skôr sme sa na nich bavili 
medzi sebou. Postupne ich bolo stále viac, až vznikol riadny šanón,“ 
uviedla Miriam Molnárová – Nevyjelová.

V tomto roku prežíva Gymnázium na Školskej ul. hektické obdobie plné 
prekvapení a osláv. Do tejto kytice pribudne aj kniha výrokov. „Oslavy 
školy boli pre mňa najväčším impulzom dať im inú tvár. Počas práce 
nad knihou som si stále viac uvedomovala, koľko skvelých spomie-
nok mohlo zapadnúť prachom,“ hovorí M. Molnárová – Nevyjelová. 
„A, najmä, akí vtipní boli a sú pedagógovia, ktorí ani dnes nestrácajú 
zmysel pre humor. Knižka bude prepletená skvelými ilustráciami bý-
valého absolventa Ferdinanda Majerecha, je sa teda určite na čo 
tešiť!“  (red)

SPRAVODAJSTVO

Dom kultúry Mier sa po digitalizácii kina, výmene kre-
siel, podláh a doplnení svetelnej divadelnej techniky 
mení na ozajstný stánok kultúry. Súčasťou priestorov 
DK Mier je aj pobočka Spišskej knižnice, ktorá doteraz 
fungovala v nevyhovujúcich priestoroch bývalej šatne. 

Pobočka Spišskej knižnice na sídlisku Mier si v októbri 
minulého roku pripomenula tridsať rokov svojej existen-
cie. Počas tohto obdobia sa zaregistrovalo v pobočke 
jedenásťtisíc čitateľov, čo je prakticky celá sídlisková 
aglomerácia. Pobočka od svojho založenia pred tromi 
desaťročiami sídlila doposiaľ v troch objektoch. Vďaka 
ústretovosti mesta Spišská Nová Ves a finančnej podpore 
zriaďovateľa – Košického samosprávneho kraja – sa v no-
vých priestoroch kultúrneho domu otvárajú veľmi sľubné 
horizonty ďalšej existencie tohto detašovaného praco-
viska Spišskej knižnice. „Knižnice sa vo všeobecnosti 
nemôžu spoliehať na platnosť slovenského ľudového 
príslovia: Darmo vás strčia do kúta; ak budete statočné, 
nájdu vás… Čitateľom, návštevníkom, obzvlášť mladým, 
sa každá knižnica musí kultivovane, nevtieravo, lež 
predsa výrazne pripomínať v prvom rade profesiona-
litou, rozhľadenosťou a ľudskosťou odborných pracov-
níčok, lež v dnešných časoch aj výzorom, priestorom, 
celkovým zovňajškom. Pobočka našej knižnice na Mieri 
tieto kritériá spĺňa“, tvrdí riaditeľ knižnice PhDr. Jozef 

Lapšanský, PhD. Tento ústretový krok prišiel podporiť 
na otvorení knižnice 13. mája predseda Košického sa-
mosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, vedúca odboru kul-
túry a cestovného ruchu Jana Kovácsová a primátor Ján 
Volný. V knižnici pracujú dve odborné pracovníčky, ktoré 
v súčasnosti poskytujú knižnično-informačné služby a re-
gistrujú vyše šesťsto používateľov fondu. Ten prevyšuje 
jedenásťtisíc knižnično-informačných jednotiek. Nové 
priestory poskytnú väčší komfort návštevníkom aj účast-
níkom podujatí. „Dom kultúry Mestského kultúrneho 
centra bude ako celok slúžiť výhradne pre kultúru, 
činnosť kolektívov záujmovej činnosti (folklórny súbor 
Čačina, detský folklórny súbor Ihrik, divadelný súbor 
Hviezdoslav), organizovanie kvalitných programov, vý-
stav, filmovú ponuku, filmový klub a iných. Mesto Spiš-
ská Nová Ves plánuje naďalej zveľaďovať tento dom 
kultúry, a to výmenou kovových okien, dverí, zateplením 
objektu,“ uviedol riaditeľ Mestského kultúrneho centra 
Ing. Emil Labaj.
  Andrea Marchynová

KNIŽNICA NA SÍDLISKU MIER V NOVOM ŠATE

 V nadväznosti na vykonanú ťažbu dreva pre zabezpečenie 
nepretržitosti lesnej produkcie a ostaných funkcií lesa musí 
spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. (ďalej 
len Lesy mesta SNV), v zmysle zákona 326/2005 Z. z. do 
2 rokov vykonať obnovu lesa na ťažbou odkrytých plochách. 
Od roku 1993 bolo zalesnených bezmála 3 200 ha, čo je 
skoro polovica výmery Lesov mesta SNV. Obnova je za-
meraná hlavne na zmenu drevinového zloženia zo smreko-
vých monokultúr na pôvodné lesy jedľovo–bukové, a preto 
aj tieto dreviny tvoria najväčší podiel (60 %) z celkového za-
lesňovania. Ďalšie dreviny, ktorými sú zalesňované plochy 
po ťažbách sú smrek (10 – 15 %), smrekovec (10 – 15 %), 
javor (10 %), borovica, jaseň, lipa a ostatné (cca 5 %). 
Obnova lesa je podľa reálnych čísel jedným z najväčších 
výkonov pestovnej činnosti. Od roku 2007 do roku 2015 
bola celkom vykonaná umelá obnova lesa na ploche 
1 102,31 ha, čo pre lepšiu predstavivosť znamená plochu 
1 620 futbalových ihrísk. Celkové náklady na zalesňovanie 
– obnovu lesa boli 2 199 847 €, pričom celkom na všetky 
výkony pestovnej činnosti za obdobie rokov 2007 - 2015 

bolo vynaložených 4 689 176 €.
V roku 2015 zalesnili celkom 133,05 ha umelým zales-
nením pri celkových nákladoch 196 919,88 €. Z celko-
vého množstva zalesnených plôch prvé zalesňovanie 
tvorilo 95,67 ha a opakované zalesnenie bolo 37,38 ha. 
Prevažná časť zalesňovania bola vykonaná v jarných me-
siacoch 132,45 ha a iba 0,60 ha zalesnili na jeseň. Na 
jarné zalesňovanie sa používa sadbový materiál z voľno-

korenných sadeníc, pričom na jesenné zalesňovanie sa 
využívajú obaľované sadenice.
V roku 2016 plánujú Lesy mesta SNV vykonať umelú ob-
novu lesa – zalesnenie na ploche 127,51 ha s vysadením 
610 310 ks sadeníc (buk 234 250 ks, jedľa 152 000 ks, 
smrek 66 250 ks, smrekovec 83 850 ks, javor 48 600 ks, 
ostatné 25 360 ks). Pre lepšiu ujatosť a rýchlejší rast je 
využívaný mykorhízny prípravok a hnojivo pre lesné dre-
viny, ktoré sa vkladá priamo pri zalesňovaní. Časť sadeníc 
si spoločnosť vypestuje vo vlastnej škôlke Gretľa s výme-
rou 0,54 ha a produkčnou plochou 0,36 ha. Zameriava sa 
hlavne na pestovanie ihličnatých sadeníc jedle a smreka. 
Používa technológiu škôlkovaných sadeníc, pričom seme-
načky predtým pestujú v substrátoch v lokalite Nová štôlňa 
s celkovou výmerou 405 m2. Semeno je používané z na-
šich uznaných porastov pre zber semena. Ročná produkcia 
sadeníc Lesov mesta SNV je 35 – 80 tisíc ks. V roku 2016 
bude použitých z vlastnej škôlky celkom 37 500 ks sade-
níc, čo tvorí 6 % z celkovej potreby sadeníc.
 Ing. Stanislav Tkáč

PESTOVNÁ ČINNOSŤ- UMELÁ OBNOVA LESA

Spišskonovoveská zoologická záhrada si na tento rok 
pripravila pre svojich návštevníkov niekoľko noviniek. 
Okrem toho, že prvého mája slávnostne otvorila nový vý-
beh pre medvede hnedé, od 16. apríla sa tiež môže po-
chváliť špeciálnymi informačnými tabuľami. Tieto tabule 
sú určené pre slabozrakých a nevidiacich návštevníkov, 
ktorí takýmto spôsobom môžu získať informácie o vzác-
nych druhoch zvierat, ktoré sa v zoologickej záhrade 
nachádzajú. Informačné tabule odhalili deti zo Spojenej 
školy internátnej v Levoči, ktoré zároveň symbolicky pre-
čítali prvé riadky na týchto tabuliach. „Celkovo sme dali 

vyrobiť 25 tabúľ. Vyrobili ich v Slovenskej knižnici pre 
nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči v spolupráci 
s reklamnou agentúrou Progrup zo Spišskej Novej Vsi. 
Výroba jednej matrice stála 100 eur,“ uviedla riaditeľka 
zoologickej záhrady Jana Dzuriková. Takéto špeciálne 
informačné tabule sa už nachádzajú aj v ostatných ZOO 
na Slovensku, sú však oproti nim iné. Sú totiž určené sú-
časne pre vidiacich aj nevidiacich ľudí. Obsahujú farebný 
obrázok, čiernotlačovú verziu a pre nevidiacich reliéfnu 
grafiku a Braillovo písmo. 

Michaela Adamčíková, foto: archív ZOO SNV

INFORMAČNÉ TABULE 
PRE NEVIDIACICH

POBAVIA VÁS HLÁŠKY ŠTUDENTOV 
A UČITEĽOV GYMNÁZIA
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OZ činnosti MsP v SNV
Hliadka MsP 20. 4. 2016 na požiadanie súdnej exekú-
torky zabezpečila asistenciu pri výkone jej právomoci na 
Muráňskej ulici. Asistencia prebehla a bola ukončená 
bez porušenia právnych noriem.

Na základe podnetu občana hliadka MsP 20. 4. 2016 
zistila a zdokumentovala založenie nepovolenej skládky 
stavebného odpadu. Šetrením bola zistená zodpovedná 
osoba, ktorá skládku založila v záhradkárskej osade 
„Spiš” v lokalite Vyšný Hámor. Jednalo sa o J. S., meno-
vanému bol určený termín na odstránenie skládky. Vec 
je v riešení.  

Hliadka MsP riešila 24. 4. na Dubovej ulici zistený 
priestupok, ktorého sa nerešpektovaním jeho ustano-
vení dopustila K. H. Menovaná parkovala motorovým 
vozidlom na vyhradenom parkovisku pre ZŤP napriek 
tomu, že nešlo o vozidlo, pre ktoré bolo miesto vyhrade-
né. Priestupok bol vyriešený v kompetencii MsP.

Hliadka MsP na základe podnetu občana preverovala 
26. 4. 2016 na Štúrovom nábreží odstavené vozidlo 
Daewoo, ktoré údajne dlhodobo parkuje na uvedenom 
mieste a zaberá verejné priestranstvo. Hliadka zistila, že 
vozidlo už nemá platnú EK ani TK a nespĺňa technické 
podmienky. Na mieste bola zhotovená fotodokumentá-
cia, bol zistený držiteľ uvedeného vozidla J. K. Meno-
vaný bol vyzvaný, aby najneskôr do 30-tich dní uvedené 
vozidlo odstránil z verejného priestranstva alebo dal do 
stavu zodpovedajúcemu podmienkam zák. č. 8/2009 
o cestnej premávke. 

Hliadka MsP zabezpečovala 7. 5. 2016 miesto činu na 
Mlynskej ulici, kde vodič M. K. vo vysokej rýchlosti ne-
zvládol riadenie motorového vozidla a vrazil do sklado-
vých priestorov Merkury Marketu, kde poškodil usklad-
nený tovar. Vodič vozidla javil známky požitia alkoholu. 
Na miesto bola privolaná posádka lekárskej pomoci na 
vyšetrenie zdravotného stavu účastníkov nehody, vodiča 
a jeho spolujazdkyne. Pri nehode došlo k úniku kvapalín 
z motorového vozidla. Na miesto bola privolaná posádka 
HaZZ a hliadka PZ SR. 

Hliadka MsP pri vykonávaní svojej činnosti 7. 5. 2016 na 
Ulici Fraňa Kráľa zistila, že maloletá osoba požila alko-
holický nápoj. Tá sa podrobila dychovej skúške, ktorou 
bolo namerané 0,41 mg/l. Vec bola oznámená prísluš-
nému orgánu. O zistených skutočnostiach bol vyrozu-
mený zákonný zástupca maloletej osoby.

Z činnosti PZ SR v SNV
Doposiaľ neznámy páchateľ 15. 4. 2016 vošiel do ne-
uzamknutého bytu na šiestom poschodí v obytnom 
dome na Štúrovom nábreží, čím narušil domovú slo-
bodu majiteľke bytu. Ukradol koženkovú peňaženku 
spolu s dokladmi, ako aj kľúč od bezpečnostných dverí 
a finančnú hotovosť vo výške 20 €, čím takto spôsobil 
škodu vo výške 90 €. Poverený príslušník OO PZ SNV 
v danej veci začal trestné stíhanie za prečin porušovania 
domovej slobody. 

Na OO PZ SNV oznámil F. B. zo SNV, že doposiaľ ne-
známy páchateľ 16. 4. 2016 na Kamenárskej ulici ne-
oprávnene vnikol do bytu a odcudzil mobilné telefóny, 
čím spôsobil škodu vo výške 400 €. Vyšetrovateľ OKP 
ORPZ v SNV v danej veci začal trestné stíhanie za pre-
čin porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom 
krádeže. 

Poverený policajt OO PZ v SNV 18. 4. 2016 z prečinu 
neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla 
obvinil Z. K. Obvinený od 16. 1. 2016 do presne nezis-
tenej doby neoprávnene užíval cudzie motorové vozidlo 
zn. Mitsubishi, neprihlásené v evidencií vozidiel, v hod-
note 2 500 €. Na túto jazdu nemal od majiteľa motoro-
vého vozidla súhlas.

Poverený policajt ODI v SNV 22. 4. 2016 obvinil z pre-
činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súbehu 
s prečinom marenie úradného rozhodnutia J. Č, ktorý 
22. 4. 2016 viedol osobné motorové vozidlo po požití 
alkoholických nápojov s 1,13 mg/l alkoholu v dychu, a to 
i napriek tomu, že rozhodnutím o priestupku z Okresné-
ho dopravného inšpektorátu v Gelnici mu bol uložený 
zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel na 
dobu štrnásť mesiacov. 

SPRAVODAJSTVO

Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi na ôsmich hektá-
roch chová 390 zvierat a 130 zvieracích druhov cudzokrajnej 
aj domácej fauny. Medzi najatraktívnejšie patria zvieratá zapí-
sané v tzv. Červenej knihe ohrozených zvierat. Nachádzajú 
sa tu mnohé vzácne živočíchy ako tiger ussurijský, gibon 
bieloruský, mandril pestrotváry, medveď hnedý, rys ostrovid, 
dvojjazyčník haitský a ďalšie vzácne zvieratá. Spišskonovo-
veská ZOO 1. mája slávnostne otvorila výbeh pre medvede 
hnedé. Ten je podľa riaditeľky Ing. Jany Dzurikovej sedem-
krát väčší ako pôvodný. „Pracovalo sa na ňom v októbri 
až decembri minulého roka. Predošlý výbeh už nezod-
povedal svetovým štandardom. Maťo a Dáša majú teraz 
obrovský priestor i obrovskú vaňu na kúpanie,“ povedala. 
Pri príležitosti otvorenia nového výbehu navštívilo zoologickú 
záhradu približne 4 400 návštevníkov. Po otvorení chovného 
zariadenia pre medvede hnedé sa bude zoologická záhrada 
zaoberať aj chovným zariadením orangutana Moma, ktorého 
v roku 2009 doviezli zo ZOO v Bojniciach. Naša zoologická 
záhrada sa tak stala druhou ZOO v rámci Slovenska, ktorá 
sa chovu orangutanov venuje. Orangutany nesmú byť vysta-

vované teplotám nižším ako 14 stupňov, preto väčšinu roka 
trávi orangutan Momo vo vykurovanom vnútornom chovnom 
zariadení. Zlepšiť jeho životné podmienky by malo zateplenie 
časti vonkajšieho chovného zariadenia. „Nášmu oranguta-
novi chceme zatepliť jednu časť výbehu, ktorý zatiaľ nie 
je využitý. Takýmto spôsobom bude môcť vyjsť, aj keď 
bude zima a sledovať návštevníkov, rovnako oni budú 
môcť sledovať jeho,“ uviedla riaditeľka spišskonovoveskej 
zoologickej záhrady. Projekt bude zrealizovaný v priebehu 
mesiacov september – november 2016. Pôvodná dispozí-
cia chovného zariadenia ostane zachovaná. Zmena sa bude 
týkať odčlenenej časti vonkajšieho výbehu. Rekonštrukcia 
časti výbehu sa bude riešiť zateplením obvodového plášťa 
dvoch bočných strán a stropu zatepľovacím systémom. Na 
prechod zo zateplenej časti výbehu do časti, ktorá nebude 
zateplená, budú zabudované zasúvacie dvere. Finančný 
náklad na realizáciu obnoveného výbehu pre orangutana 
Moma predstavuje 4 990 eur, dotácia by mala pokryť sumu 
4 740 eur a 250 eur vloží do projektu ZOO z vlastných zdro-
jov.  Andrea Marchynová

SPIŠSKONOVOVESKÝ MOMO 
BUDE MAŤ VÄČŠÍ VÝBEH

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi oslávila štvrťstoročie svo-
jej existencie. Na slávnostnom obede v Hoteli Preveza ich 
prácu zhodnotil primátor mesta Ján Volný, viceprimátorka 
Lea Grečková, riaditeľ Okresného riaditeľstva policajného 
zboru SNV JUDr. Jaroslav Dulík a súčasný náčelník JUDr. 
Michal Komara, PhD. Hosťami boli aj bývalí náčelníci Ing. 
Eduard Oswald a JUDr. Vladislav Chroust.
Mestská polícia v našom meste bola zriadená mestským za-
stupiteľstvom s účinnosťou od 1. mája 1991. Zákon o obecnej 
polícii z decembra 1991 určil oprávnenia a povinnosti policaj-
tov a až na malé legislatívne úpravy ako vzdelávanie, jednotná 
výstroj, platí dodnes.
Počet policajtov sa zvyšoval až na súčasných 28. Avšak 
na počet obyvateľov mesta by mala mať mestská polícia 
38 príslušníkov. Políciu riadili Eduard Oswald, neskôr bol 
poverený Tibor Horváth, potom bol náčelníkom Ján Vitko 
a opäť poverený Dávid Antony. Po ňom zotrval najdlhšie 
vo funkcii Ján Prostejovský, neskôr Vladislav Chroust, od 
1. 1. 2011 je náčelníkom Michal Komara.
Pod útvar mestskej polície patrí Správa trhoviska, Správa 
parkovísk a Stanica pre odchyt túlavých zvierat - Karanténna 
stanica. Od 1. 7. 2016 bude zriadený útulok. Vývoj a potreby 
občanov, ako aj dynamický rozvoj samosprávy a množstvo 
nových úloh postupne formovalo aj náš poriadkový útvar nie-
len do kvality, ale i kvantity výzbroje a výstroje tak, aby do-
kázal zvládnuť náročné úlohy pri zabezpečovaní verejného 
poriadku v našom meste.
Za obdobie od roku 2011 zrealizovali 40 396 zákrokov, za-
znamenali 30 429 priestupkov, zakúpili dve nové motorové 
vozidlá, vykonala sa úplná obnova kamerového systému, sú-
časný stav je 23 kamier. „Všetky tieto zmeny sú však len 

materiálne, čo ma však viac teší, že došlo k skvalitneniu 
medziľudských vzťahov, s ktorými je práca oveľa ľahšia, ale 
aj zmysluplnejšia. Dovoľte mi sa aj touto cestou poďakovať 
vedeniu mesta za permanentnú finančnú a materiálnu, ale 
i ľudskú podporu. Ďakujem všetkým zložkám Integrova-
ného záchranného systému, hlavne policajnému zboru za 
dobrú spoluprácu,“ dodal M. Komara.
Vysoko ohodnotili fungovanie mestskej polície aj zástupco-
via mesta či Policajného zboru Slovenskej republiky. „Bol 
som pri zakladaní a rozvoji mestskej polície. Obyvatelia 
mesta mnohokrát neocenia službu jej členov, všímajú si 
skôr negatívne stránky bezpečnosti v našom meste. Som 
však hrdý na výsledky mojich kolegov z mestskej polície, 
svedčí o nich aj porovnanie fungovania mestskej polície 
u nás a v iných mestách, rovnako ako úzka spolupráca 
s Policajným zborom Slovenskej republiky,“ skonštatoval 
J. Volný, ktorý v rámci výročia ocenil plaketou činnosť a vý-
sledky viacerých členov mestskej polície.

(red)

MESTSKÁ POLÍCIA 
OSLÁVILA 25 ROKOV
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ra F. X. Šaldu „Dieťa.“ Týmto náročným predstavením 
ukázalo ambíciu vychovávať náročného diváka.

Na železničnej stanici v našom meste sa 16. apríla za-
stavila vlaková súprava bielo-žltej farby - Pápežský 
vlak. Spišskonovovešťania sa ním mohli prepraviť na 
tohtoročnú Rušňoparádu do Košíc. Pápežský vlak je 
dar poľských železničiarov pamiatke pápeža Jána Pavla 
II. Súpravu posvätil v roku 2006 pápež Benedikt XVI., 
vlak sa následne stal obrovskou atrakciou. Súpravu tvorí 
elektrická jednotka EN61-001. Na čelách súpravy sa na-
chádza pápežský znak Jána Pavla II. a na bočniciach la-
tinský nápis „TOTUS TUUS“, čo znamená „CELÝ TVOJ“. 

Členovia DS Hviezdoslav, študenti Gymnázia zo Škol-
skej ulice 18. 4. recitovali 15 básní M. Lajčiaka. 
Videoprezentáciu pripravila Mgr. D. Krajňáková so slov-
ným sprievodom J. Dubajovej.

V spišskonovoveskom Domove dôchodcov oslávili výni-
močnú udalosť. Klientka Margita Wágnerová oslávila 
neuveriteľné 106. narodeniny. Pri tejto príležitosti jej 
zablahoželali ďalší obyvatelia domova dôchodcov, jeho 
zamestnanci, ale aj predstavitelia obce Mlynky, odkiaľ 
pani Margita pochádza, či najvyšší predstavitelia mesta 
Spišská Nová Ves - primátor mesta Ján Volný a vicepri-
mátorka Lea Grečková.

Základná škola na Ul. Z. Nejedlého v Spišskej No-
vej Vsi už po 7-krát zorganizovala 20. apríla pre roční-
ky 1. – 4. futbalový turnaj. Sily si na multifunkčnom 
ihrisku zmerali chlapci zo škôl Letanovce, Hrabušice, 
Nálepkova, Spišských Vlách, Rudnian a domáci nádejní 
futbalisti. Víťazným družstvom sa stali domáci chlapci 
ZŠ Z. Nejedlého. Za najlepšieho brankára turnaja bol 
vyhlásený Michal Palenčár zo Spišských Vlách, najlep-
ším strelcom sa stal Martin Gonda zo Spišskej Novej Vsi 
a najlepším hráčom Matias Neuwirth z Rudnian.

So zaujímavou myšlienkou prišli tretiaci Gymnázia 
na Školskej ulici. V rámci sviatku Dňa Zeme, ktorý si 
pripomíname 22. apríla, sa rozhodli 12. 5. upratať 
znečistené lokality v meste. Upratovania sa zúčastnila 
študentská rada, ako aj študenti tretieho ročníka. 

V piatok 29. apríla sa členovia Mestského výboru č. 4 
spoločne zapojili do maľovania pešej lávky cez Hor-
nád. 

Koncom apríla sa miešaný spevácky zbor Chorus Ig-
lovia zúčastnil na medzinárodnom festivale Slovakia 
Cantat 2016 v Bratislave, na ktorom sa „prespieval“ do 
bronzového pásma.

V kultúrnom dome v Margecanoch sa koncom apríla ko-
nala regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru 
detí Zahraj, že mi zahraj. Na prehliadke, ktorú zorga-
nizovalo Spišské osvetové stredisko, sa predstavilo za 
okres Gelnica a Spišská Nová Ves celkom 30 sólistov 
spevákov, päť sólistov inštrumentalistov, jedenásť spe-
váckych skupín a dve detské ľudové hudby. Postup na 
krajskú súťaž si svojím výkonom zabezpečila Nina Ba-
zárová zo Spišskej Novej Vsi.

V nedeľu 1. mája spišskonovoveská zoologická záhrada 
slávnostne otvorila chovné zariadenie pre medvede 
hnedé.

V pondelok 2. mája MO MS pripravil v Dome Matice 
slovenskej prednášku s Mgr. D. Fiačanovou a PhDr. A. 
Kostelníkovou o prvom tlačenom evanjelickom spev-
níku v Levoči. Takmer 65 poslucháčov si vypočulo aj 
zmiešaný spevácky zbor ECAV vedený Mgr. art. I. Gre-
gom a prezrelo si výstavu spevníkov. 

Prvý májový víkend námestie Spišskej Novej Vsi pat-
rilo skautom. Približne 250 mladých ľudí si spoločne 
viacerými aktivitami pripomínali sviatok sv. Juraja, ktorý 
je ich patrónom a symbolom boja proti zlu. Slovenský 
skauting patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie organi-
zácie pre deti a mládež na Slovensku. Ročne uskutoční 
vyše 1 000 akcií a táborov. Takmer 1 000 dobrovoľníkov 
sa stará o výchovu, neformálne vzdelávanie a zmyslupl-
né využitie voľného času detí a mladých ľudí v 120 mes-
tách a obciach na Slovensku. 

Aj keď mnohé kraje gen. Štefánik nemal možnosť 
navštíviť, hoci po ňom nesú názvy ulíc a námestí, o Spiši 

 Aké sú vaše skúsenosti s charitou? Pôsobili ste nie-
kedy v oblasti charity?
„Nastúpila som v apríli, čo je pomerne krátka doba. Vní-
mam to ako veľkú výzvu a zodpovednosť, ktorú do mňa 
vložili. Práca v charite pre mňa nie je novinkou, s Domom 
Charitas Svätého Jozefa som sa stretla už pred šiestimi 
rokmi, počas štúdia na vysokej škole. V tom čase som na-
písala projekt pre tento dom, konkrétne pre matky v núdzi 
a už vtedy sa stal mojou srdcovou záležitosťou. V tom čase 
som netušila a nikdy by mi to ani nenapadlo, že sa raz sta-
nem riaditeľkou tohto zariadenia. Už počas vysokej školy 
som pracovala v charite ako dobrovoľníčka. Dva roky som 
taktiež pôsobila v poradenstve, ktoré je súčasťou charity.“

 Máte predstavu o budúcnosti domu? Nadviažete na 
prácu predchádzajúceho riaditeľa?
„Pán riaditeľ je veľmi obetavý človek, ktorý spravil pre cha-
ritu veľa dobrého. Je to pre mňa výzva, uvedomujem si, 
že budem mať čo robiť, aby som bola dobrou riaditeľkou. 
V dome príde k zmenám, po odchode detičiek z nášho 
zariadenia do Novej Ľubovne sa náš dom premení na plne 
fungujúci detský domov s ošetrovateľskou starostlivosťou 
a ostane nám aj denný pobyt. V súčasnosti fungujeme aj 
ako DSS, máme deti na dennom i týždennom pobyte, je 
ich tridsaťšesť. Naše zariadenie núdzového bývania pre 
týrané matky s deťmi, ktoré tu ostáva, chráni dvadsať žien 
a detí a teraz tu máme už aj detský domov. Jeho kapacita 
na tento rok je osem detí. O všetkých sa stará tridsaťse-
dem zamestnancov, ktorým chcem touto cestou zo srdca 
poďakovať. Bez nich by to nemalo zmysel“.

 Aký je váš pracovný „sen“ a ako bude dom spolupra-
covať s verejnosťou v Spišskej Novej Vsi?

„Najlepšie by bolo, keby sa deti mohli vrátiť domov, ale 
zdravotný stav im to neumožňuje. Preto je dobré, že sa 
deti, ktoré nemajú miesto v tomto systéme, dostanú do 
nášho detského domova. Budem rada, ak sa dom dostane 
do pozornosti ľudí. Veľa ľudí, ktorí do neho doposiaľ ne-
vstúpili, ani netuší, aké dobro sa v ňom koná. To môžu uvi-
dieť aj počas Dňa otvorených dverí. Spolupráca s mestom 
bola na skvelej úrovni, bola by som nesmierne vďačná, ak 
by pokračovala na takej úrovni aj naďalej. S verejnosťou 
chceme komunikovať nadštandardne, ľudia majú právo 
vedieť a ja veľmi rada odpoviem na akékoľvek otázky verej-
nosti. Je dôležité, aby sa tento dom dostal na také miesto, 
aké si zaslúži, lebo je výnimočný nielen na Spiši, ale aj na 
Slovensku.“
Ďakujeme za rozhovor. (rep)

MOJÍM SNOM JE, ABY U NÁS 
DETI NAŠLI DRUHÝ DOMOV
Za Dom Charitas sv. Jozefa má zodpovednosť nová riaditeľka. Po Jozefovi Hreusovi sa 
hlavou domu stáva Mgr. Alexandra Hovancová. Aké plány a predstavy o fungovaní domu má? 

12. júna 1929 sa vo Frankfurte nad Mohanom narodila Anna 
Franková. Ako nemecké dievča židovského pôvodu sa spolu 
so svojou rodinou počas druhej svetovej vojny skrývala takmer 
761 dní v stiesnených podmienkach v Amsterdame. Tesne 
pred koncom vojny však padla za obeť nacistickému vyvraž-
ďovaniu. Život počas ukrývania zachytila vo svojom denníku, 
ktorý sa zachoval a bol po vojne zverejnený. 12. júna 2016 
by Anna oslávila svoje 87. narodeniny, no nestane sa tak. Jej 

osud, ako aj osud miliónov ďalších, poznačila druhá svetová 
vojna, milióny ľudí prišlo o život kvôli šialenému plánu Adolfa 
Hitlera, ideológa nacizmu.
Iniciatíva občanov mesta Spišská Nová Ves SPOLU 
PROTI FAŠIZMU! sa preto v spolupráci s vedením mesta 
rozhodla v tento symbolický dátum, 12. júna 2016, zor-
ganizovať verejné stretnutie občanov pre pokojné vyjad-
renie nesúhlasu s posilňovaním fašizmu na Slovensku, 
v Európe a vo svete. Akcia sa uskutoční o 18.00 na pó-
diu pred Redutou. Udalosť bude spojená s koncertom 
slovenského folk punkového hudobníka Dáša fon Fľaša 
a fínskeho hudobníka Mäkkelä s kapelou.
„Nacizmus vznikol ako spojenie koncepcie fašistického 
štátu a rasistických teórií o nadradenosti árijskej rasy 
a o pokroku cez konflikt medzi vyššou a nižšou rasou, 
riešený podrobením či likvidáciou nižšej rasy. Základ-
nou hodnotou fašistického štátu bol vodcovský princíp. 
Podľa fašizmu sa spoločnosť skladala z najvyššieho vodcu 
s neobmedzenou mocou a nespochybniteľnou autoritou, 
z elity, ktorá sa vyčlenila pomocou svojich schopností a zo 
slepých, poslušných más, ktoré potrebovali vedenie. Fašiz-
mus bol založený na odmietnutí liberalizmu a demokracie. 
Uctievanie moci a sily viedlo k tomu, že fašizmus ako je-
diná politická ideológia považoval vojnu za dobro, s čím 
úzko súviselo popieranie rovnosti ľudí a programové eli-
társtvo. Dnes, po dlhej dobe, kedy tieto myšlienky velebili 
len pochybné indivíduá na okraji spoločnosti, však získava 
tento pokrivený pohľad na svet opätovne čoraz viac sym-
patizantov. Deje sa tak ako na Slovensku, tak aj v Európe 
a vo svete,“ uviedol za organizátorov Slavomír Fedor.  (red)

V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI  
SA NA VÝROČIE ANNY FRANKOVEJ 
POSTAVIA PROTI FAŠIZMU

SPOLU PROTI FAŠIZMU!

Pokojné vyjadrenie nesúhlasu  
s posilňovaním fašizmu  
na Slovensku, v Európe  

a vo svete. 

12. 6. 2016 o 18.00
Pódium pred Redutou

Spišská Nová Ves
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Yto neplatí. Žila tu jeho matka, brat a sestra s rodinou. 
2. mája sa uskutočnila spomienková slávnosť pri 
príležitosti 97. výročia úmrtia M. R. Štefánika. 
Primátor mesta Ján Volný, okrem iného, pripomenul 
jeho vedeckú činnosť a technické vynálezy, ktoré 
mnohokrát predbehli dobu (napr. elektrický sčítací stroj 
na voľby alebo premietačku farebných filmov). 

Florián je od 15. storočia považovaný za patróna hasi-
čov, hrnčiarov a hutníkov. Počas osláv sviatku svojho 
patróna novoveskí hasiči otvorili brány hasičskej sta-
nice pre deti.

Športovú parašutistickú sezónu na spišskonovoveskom 
letisku odštartovala 7. mája jedna z nominačných súťa-
ží na budúcoročné Majstrovstvá sveta v Bulharsku. Na 
prvom kole 12. ročníka Slovenskej ligy sa okrem elity 
slovenského parašutizmu na našom letisku predstavili 
i mladí juniorskí reprezentanti. Prvenstvo v rámci tohto 
prvého kola Slovenskej ligy v presnosti pristátia patrilo 
dvojici Emil Petro a Peter Slivovský. 

Územný spolok Slovenského Červeného kríža usporia-
dal 10. mája súťaž Mladý zdravotník a Mladý záchra-
nár určenú pre žiakov základných a stredných škôl. 

V Materskej škole na Ul. Z. Nejedlého sa stretli deti 
z 12-tich materských škôl. Zapojili sa tak do projektu 
Slovenského Červeného kríža Dorotka a jej priatelia. 
Prostredníctvom tohto projektu deti získavajú poznatky 
poskytovania prvej pomoci. 

Letná sezóna sa v Národnom parku Slovenský raj 
začala v nedeľu 8. 5. Počas oficiálneho otvorenia se-
zóny sa organizátori spolu s turistami vybrali na netra-
dičnú túru do Sokolej rokliny. Na turistov čakal kultúrny 
program v podobe vystúpenia ľudovej skupiny Kandrá-
čovci. Počas minulej sezóny do Národného parku Slo-
venský raj prišlo viac ako 107-tisíc návštevníkov. 

V roku 1996 sa študenti Hotelovej akadémie pod ve-
dením učiteľky Alžbety Vartovníkovej rozhodli darovať 
krv. Počas 20-tich rokov absolvovali 1 424 odberov. 
10. mája t. r. si súčasní študenti – darcovia krvi za tento 
humánny čin prevzali diamantové, zlaté a bronzové pla-
kety Hotelovej akadémie. Túto iniciatívu na škole naďalej 
vyvíja pedagogička - darkyňa krvi a držiteľka Jánskeho 
plakety Viera Tobiášová. Tento rok spoločne so študent-
mi školy vyhrali celoslovenskú súťaž Tisíc a jedna 
kvapka, ktorej vyhlasovateľom je denník Pravda. Od 
začiatku tohto školského roka pribudlo 33 nových dar-
cov krvi z radov študentov školy, za posledných 5 rokov 
darovali skoro 200 litrov krvi.

Do 3. ročníka celoslovenskej kampane Do práce na 
bicykli sa v Spišskej Novej Vsi zaregistrovalo 11 tímov 
a 32 súťažiacich. Oproti minulým rokom je to rekordný 
počet v našom meste. Pre porovnanie v roku 2014 sa 
zapojilo 5 družstiev, minulý rok iba štyri. Najviac druž-
stiev sa tento rok zaregistrovalo zo Základnej školy na 
Hutníckej ulici v počte štyri. Do celoslovenskej kampane 
sa po tretíkrát zapojil aj primátor mesta Spišská Nová 
Ves Ján Volný. Jeho sparing partnerkou sa už tradič-
ne stala prednostka mestského úradu Jela Bedárová. 
V rámci celého Slovenska sa do súťaže prihlásilo re-
kordných 1 730 tímov a 5 635 cyklistov. 

Súťaže Ľudová pieseň košickej mládeže sa 11. 5. zú-
častnili talenty z vyše 45 škôl. Stovka chlapcov a diev-
čat sa v sobotu vyparádila do tradičných ľudových vý-
chodniarskych krojov. V nich ukázala spevácky talent 
a snažila sa vyspievať si víťazstvo. Súťaž sa konala na 
Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského. Ako najlepší 
duet vyhodnotila porota pieseň v podaní dvojice Veroni-
ka Cenká a Kristína Sokolová zo SOŠ ekonomickej 
v Spišskej Novej Vsi. 

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 
zorganizovala už druhýkrát „Potulky naším mestom“, 
ktorými zúčastnených sprevádzal Miroslav Števík, pra-
covník Múzea Spiša. Zaujímavou a pútavou formou ich 
oboznámil s históriou nášho mesta, jednotlivých domov 
na námestí. Navštívili i Zlatú pivničku, kde sa našla vzác-
na minca zo 14. storočia. Spolu tak prežili veľmi zaují-
mavý a poučný čas. 

V Národnom parku Slovenský raj je už možné splavo-
vanie rieky Hornád. Vodáci sa po rokoch môžu opäť 

Koncom mája sa v našom meste uskutočnilo medziná-
rodné podujatie Noc múzeí a galérií. Cieľom tohto pod-
ujatia bolo v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne 
dedičstvo pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom 
oddychu. Pre svojich návštevníkov si bohatý program pri-
pravila Galéria umelcov Spiša, kde sa uskutočnil druhý 
ročník kreatívneho multikultúrneho dialógu s názvom Kri-
žovatky: Stredný Východ blízky Východu. Návštevníci si 
počas podujatia mohli pozrieť finisáž aktuálnych výstav 
9 x 9/Spiš – Spain a autorskej profilovej výstavy Tomáš 
Agat Błoński a taktiež vernisáž výstav Pavol Breier: Ľudia 
Himalájí a Peter Župník: Fragmenty. Sprístupnené boli 
aj stále expozície Jozef Hanula, Terra Gothica i stála se-
zónna expozícia Záhrada umenia. Galerijný trh ponúkol 
ukážky ručných prác a možnosť vyskúšať si remeselné 
techniky ako plstenie, háčkovanie, drôtikovanie či prácu 
na keramickom kruhu. V popoludňajších hodinách sa 
uskutočnila prednáška Pavla Breiera s názvom Z Hima-
lájí a vo večerných hodinách folk-rockový koncert Eda 
Klenu a Lukáša Valkučáka. V rámci Noci múzeí a galérií 
boli počas celého týždňa pre školy pripravené tvorivé 
dielne Postavme si galériu a Budujeme nový svet zame-
rané na interaktívnu tvorbu objektov formou papierových 
koláží a montáží. Mesto Spišská Nová Ves, v spolupráci 
s Baníckym spolkom Spiš a Slovenským technickým mú-
zeom, pobočka Spišská Nová Ves, pripravilo podujatie 
Medzinárodný deň múzeí s Majstrom Konrádom a per-
moníkmi. Návštevníci si mohli pozrieť najnižšie položené 

miesto v Spišskej Novej Vsi, štôlňu Michal, ktorá sa na-
chádza pod budovou Trangousovho domu aj najvyššie 
položené miesto - vežu Rímsko-katolíckeho farského 
kostola Nanebovzatia Panny Márie. Múzeum Spiša si 
v rámci Noci múzeí a galérií pripravilo nočnú prehliadku 
kaštieľa v Markušovciach. Návštevníci si mohli pozrieť 
renesančné zbierky zo zbierkového fondu Múzea Spiša, 
renesančnú výstavu Štefan Máriássy – Fragmenty a vy-
počuť koncert laureáta hudobnej súťaže. V Národopis-
nom múzeu v Smižanoch návštevníkom svoju prácu 
z oblasti botaniky, geológie, národopisu a histórie pred-
stavili odborní pracovníci múzea. 

Michaela Adamčíková

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

„Sesterské povolanie je mojím osudom, obetou 
a šťastím, prácou a radosťou, povinnosťou a právom.“ 

Florence Nightingale

Sestry tvoria dôležitý článok v poskytovaní zdravotníckej 
starostlivosti, pretože bez nich by nebolo možné reali-
zovať klinickú medicínu v praxi. Stávajú sa čoraz dôle-
žitejšími členmi zdravotníckeho tímu, lebo práve ony sú 
v najužšom kontakte s pacientom. Významnej pocty sa 
dočkalo aj sedem sestier z Regionálnej komory Sloven-
skej komory sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len 
SK SaPA) Spišská Nová Ves.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo pri prí-
ležitosti Medzinárodného dňa sestier 13. mája v Hote-
lovej akadémii Spišská Nová Ves. Jeho význam ocenili 
svojou prítomnosťou i prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta 
Lazorová, dipl. p. a., a predsedníčka KV SK SaPA 
Mgr. Iveta Michalcová. Z rúk prezidentky RK SaPA 
Mgr. Petry Oláhovej ocenenie Biele srdce bolo odo-

vzdané - kategória sestra/pôrodná asistentka v praxi: 
Bc. Antónii Mlynarčíkovej, Bc. Oľge Džubákovej, 
Oľge Dzimkovej, Mgr. Anne Ondrovej; kategória 
pôrodná asistentka - manažér: Mgr. Júlii Birošovej, 
Mgr. Silvii Krauszovej, Mgr. Magdaléne Andrášovej.
Cena Biele srdce je prestížnym a čestným ocenením, 
ktorým komora sestier a pôrodných asistentiek vyjadruje 
svoje uznanie zdravotným pracovníkom. Symbol bieleho 
srdca charakterizuje starostlivosť, poznanie a ľudskosť, 
ktoré sú najobsiahlejšou časťou duše a práce sestry. 
Zároveň tento symbol spája a zjednocuje sestry z ce-
lého sveta. 
„V tento významný deň chcem preto zaželať všet-
kým mojím kolegyniam/kolegom, veľa úspechov pri 
výkone tohto povolania a najmä, aby sa láska a sta-
rostlivosť, ktorú poskytujú druhým ľuďom vrátila aj im 
samotným, a to takisto v podobe lásky, úcty a radosti 
z ich povolania i radosti zo života,“ uviedla prezidentka 
RK SaPa Petra Oláhová. 

POCTA PRE ZDRAVOTNÉ SESTRY

Zľava: Bc. Antónia Mlynarčíková, Mgr. Anna Ondrová, Mgr. Júlia Birošová, Petra Oláhová, 
Mgr. Magdaléna Andrašová, Oľga Dzimková, Mgr. Silvia Krauszová, Bc. Oľga Džubáková
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Čingov v jednej z najatraktívnejších častí národného par-
ku. Rieka sa môže splavovať od 1. mája do 31. októbra, 
avšak na nástupnom mieste na Hrabušickom mýte musí 
mať hladina Hornádu najmenej sedemdesiat centimet-
rov. 

Klub dôchodcov Komenský si 12. 5. pripomenul Deň 
matiek stretnutím a vystúpením detí z Materskej školy na 
Gorazdovej ulici. 

13. 5. sa stretli členovia SZZP ZO č. 13 na posedení 
s hudbou pri príležitosti Dňa matiek. Ženy - matky boli 
obdarené kvetom, posedenie obohatilo vystúpenie sku-
piny Senior a deti i učitelia zo ZUŠ v Smižanoch.

V Krompachoch sa 14. 5. konal jubilejný tradičný Fes-
tival tanca, kde sa predstavili rôzne tanečné žánre 
aj vekové kategórie, nechýbali ani spišskonovoveskí 
hiphopoví tanečníci BDSK a East Fly. Hosťom večera 
boli Old School Brothers - víťazi prvej súťaže Slovensko 
má talent. 

49. ročník umeleckého prednesu poézie a prózy žien 
Vansovej Lomnička bol pre okresnú organizáciu Únie 
žien Slovenska mimoriadne úspešný. Po postupe víťa-
ziek okresného i krajského kola sa na celonárodnej pre-
hliadke darilo Ľudmile Hrušovskej z Harichoviec, ktorá 
sa prednesom poézie umiestnila v zlatom pásme, Bibiá-
na Kleinová zo Spišskej Novej Vsi v kategórii 18 - 25 ro-
kov sa tiež umiestnila v zlatom pásme. Do tretice Anna 
Zimmermannová z Kluknavy v próze nad 40 rokov získa-
la bronzové pásmo. 

Spišské osvetové stredisko vo svojich priestoroch sprí-
stupnilo výstavu prác študentov Strednej odbornej 
školy drevárskej 19. mája. Stredná odborná škola 
drevárska začala svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť 
už v roku 1899 v oddeleniach: stolárstvo, sústružníctvo, 
rezbárstvo. Počiatočné obdobie školy bolo charakte-
ristické jedinou snahou - vychovávať pre celé Uhorsko 
dobrých odborníkov, ktorí by po absolutóriu nastupovali 
ako odborníci na také miesta, kde sa vyžadovala znalosť 
drevárskej a nábytkárskej problematiky. Aj keď s men-
šími zmenami, ale rovnakým cieľom, vychováva aj dnes 
táto inštitúcia kvalitných odborníkov vo svojej oblasti. 
Maľby, kresby, priestorové modely, grafické návrhy a fo-
tografie vytvárajú ucelený súbor prác študentov, ktoré 
predstavujú ukážku tvorby štyroch odborov: Fotografic-
ký dizajn, Propagačné výtvarníctvo, Dizajn a tvarovanie 
dreva a Tvorba nábytku a interiéru. Návštevníci môžu 
expozíciu vzhliadnuť do 19. 6. 2016.

Rodáčka z nášho mesta Natália Puklušová sa predsta-
vila 18. mája na spišskonovoveskom zimnom štadióne 
v novom cirkusovom muzikáli Alenka v krajine zázra-
kov.

Pohár Vladimíra Dzurillu, majstra Slovenska v hokeji, 
priniesol 19. mája do Spišskej Novej Vsi ukázať hoke-
jista Peter Ordzovenský. Prijal ho poslanec mestského 
zastupiteľstva Jozef Kačenga. Peter je odchovancom 
ZŠ Komenského. Žiaci tejto školy mohli vidieť i Masa-
rykov pohár, a to vďaka Martinovi Bakošovi, ktorý patrí 
k víťazom českej extraligy.

Po takmer dvojročnej rekonštrukcii Múzeum Spiša slávnostne 
otvorilo v piatok 13. 5. zrekonštruovaný letohrádok Dardanely 
v Markušovciach. Aj takto si pripomenulo 65. výročie svojho 
vzniku. Novinkou je bezbariérový prístup, parkovisko a výťah. 
Pribudlo nové schodisko so šikmou zdvíhacou plošinou pre 
imobilných, ktoré umožňuje vstup do novovytvorenej poly-
funkčnej spoločenskej miestnosti. V tejto časti sú vytvorené 
i nové sociálne zariadenia. Pre verejnosť bol letohrádok sprí-
stupnený v sobotu 14. 5. Program odštartoval slávnostný kon-
cert Jaroslava Dvorského a jeho hostí, japonskej sopranistky 
Shoko Fukuda, dirigenta a vynikajúceho klaviristu Petra Valen-
toviča. „Prvá fáza obnovy prebehla úspešne. V budúcnosti 
plánujeme obnoviť hospodársku budovu, záchranu potre-
buje i kaštieľ, no aj francúzsky park, uzatvárajúci areál plný 
kultúrnych pamiatok, ktoré sa viažu k významnému šľach-
tickému rodu Máriássy,“ uviedla riaditeľka múzea Zuzana 
Krempaská. Projekt revitalizácie stál takmer 1,39 milióna eur. 
Z eurofondov sa financovalo takmer 875 tisíc, zo štátneho 
rozpočtu 103 tisíc a Košický samosprávny kraj (KSK) ako zria-

ďovateľ Múzea Spiša prispel takmer 410 tisícami. Múzeum 
v priebehu roka predstaví výstavy s názvom Letohrádok Dar-
danely v čase a výstavu Štefan Máriássy a jeho doba. AM

MÚZEUM SPIŠA OTVÁRA 
LETOHRÁDOK V MARKUŠOVCIACH

V sobotu 23. apríla 2016 si členovia i nečlenovia Športového 
klubu Ferčekovce, ich deti, ale aj tí, ktorým záleží na kvalite 
a čistote životného prostredia, vyhrnuli rukávy a zapojili sa do 
akcie pod názvom „Upracme si naše Ferčekovce!“ Pri prí-
ležitosti Dňa Zeme sa organizátori rozhodli urobiť jarné upra-
tovanie na ihrisku Dunajská, Nitrianska, na lúke vedľa bytoviek 
na Gemerskej ulici, vyčistiť potok Holubnicu a jeho brehy od 
mosta na Nitrianskej až po Karpatskú ulicu. Zúčastnení si na-

sadili rukavice a do desiatich vriec nazbierali papiere, konáre, 
plasty, smeti spod kríkov. Počasie bolo jarné, pomáhalo pri 
pracovnej nálade. Ruku k dielu pridali i rodičia, ktorí opravili 
sieťky na basketbalových košoch a bránkach, doplnili pletivo, 
pokosili trávnik, pohrabali lístie, dosadili tuje a vypleli okolitú 
zeleň. Príjemným spestrením jarného upratovania bol výborný 
kotlíkový guláš z diviny a sladká odmena pre najmenších usi-
lovných zberačov.  

DEŇ ZEME VO FERČEKOVCIACH

Naše mesto čaká 11. júna opäť pozitívny deň plný aktivít. 
Výstavy výtvarných prác, workshopy a prednášky, ale aj 
bazár kníh a oblečenia, koncerty slovenských a českých 
hudobníkov či miniturnaj v bedmintone a ochutnávka 
vegánskych jedál. Dlhoročne bolo hlavnou témou dňa 
skejtbordové stretnutie. „Túto akciu robíme od roku 2013. 
Predošlé roky išlo hlavne o skateboardovú akciu a väčšina 
návštevníkov boli skejťáci z rôznych miest Slovenska,“ 
hovorí za organizátorov Peter Kolárčik.
Nejde o formálnu organizáciu, podujatie pripravuje skupina 
kamarátov vo veku približne 17 - 23 rokov, ktorých spája ska-
teboarding. „Skatepark sa stále snažíme zlepšovať, hlavne 
stavaním nových betónových prekážok, vytvorili sme zá-
hradku ohradenú plotom s vŕbovými prútmi. Taktiež máme 

v pláne spraviť sedenie na svahu vedľa bazéna a premietať 
filmy či vytvoriť odpadkové koše na separovanie odpadu,“ 
približuje aktivity P. Kolárčik.
Veria, že program pritiahne viac ľudí zo Spišskej i okolitých 
miest. Chcú ukázať, že skejťáci sa tiež angažujú do ume-
nia a vyvrátiť stále pretrvávajúce predsudky o skejťákoch ako 
o narkomanoch. „Prostredníctvom prednášok a worksho-
pov chceme predstaviť aktívne malé slovenské značky 
a zároveň inšpirovať ľudí do vlastnej tvorby. Výstavy by sme 
chceli podstatne rozšíriť na plot a vystavovať práce hoci-
koho, kto bude mať záujem,“ dodal P. Kolárčik.
V ten istý deň deň sa uskutoční aj Basketbal Music Fest, 
ktorý je ďalšou atrakciou a dôkazom pozitívneho myslenia 
a aktivít mladých. (red)

PROGRAM AKCIE POZITIF DEJ 
SA ZAMERIA NA „NESKEJŤÁKOV“

V piatok 6. mája sa začala oslava 40-tého výročia na pôde 
Základnej školy na Komenského ulici. Oslava bola za-
hájená skokom z padáka bývalého žiaka Petra Slivovského, 
tandempilota, ktorý má za sebou 4 900 zoskokov. Na pôde 
školy sa stretli predstavitelia nášho mesta, bývalí i súčasní 
žiaci, priatelia školy, škôlkari z MŠ Komenského, rodičia 
a široká verejnosť. Výročie sa oslavovalo i futbalovým tur-
najom, ktorého sa zúčastnili 3 družstvá. Podmienkou účasti 

bolo zloženie družstiev, v ktorom nesmela chýbať žena. Po-
časie športovým priaznivcom prialo a atmosféru si všetci zú-
častnení vychutnávali. Prvenstvo získal tím Priateľov školy na 
čele s kapitánom Adamom Jánošíkom, striebro si odnieslo 
družstvo ZŠ Komenského spolu s kapitánom Petrom Kres-
ťankom a bronzová priečka patrila tímu Mesto SNV, ktoré 
viedol nehrajúci kapitán, primátor Ján Volný. 

Andrea Marchynová

40-TE NARODENINY V ZŠ KOMENSKÉHO

Športový klub Ferčekovce usporiadal 1. mája 
2016 prvý ročník cyklotúry pre deti a ich ro-
dičov. Bolo potrebné urobiť jarnú údržbu bicyk-
lov, obliecť sa športovo, nasadiť na hlavu prilbu 
a stretnúť sa na ihrisku Dunajská. Trasa viedla 
cyklochodníkom do mestskej časti Novoveská 
Huta a pokračovala smer Rybníky. Cieľom cesty 
bol FarmárSKI dvor, kde rozvoniaval chutný gu-
láš a na deti čakalo sladké prekvapenie.  

CYKLOTURISTIKA PRE DETI

• skateboardové súťaže
• výstavy
• prednášky
• freebox
• koncerty
• a iné

Ak máš záujem vystavovať svoje práce, vymeniť oblečenie  
či knihy, predávať vlastné výtvory alebo sa len dozvedieť  

viac, neváhaj navštíviť udalosť Positif Dej na FB.
Udalosť je podporená mestom Spišská Nová Ves.

Rekonštruované priestory letohrádku Dardanely 
symbolicky otvoril predseda KSK Zdenko Trebuľa.
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SPRAVODAJSTVO

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
 Deň Zeme 

Vo štvrtok 21. 4. 2016 si 
žiaci v Základnej škole 
na Ul. Z. Nejedlého 
pripomenuli Deň Zeme. 

Táto akcia je významnou udalosťou väč-
šiny škôl na Slovensku, a preto nesmela 

chýbať. Pre žiakov druhého stupňa boli pripravené 
rôzne aktivity zamerané či už na zábavu, alebo aj 
na zážitkové učenie sa. Deti zažili rovesnícke vzde-
lávanie o dĺžke rozkladu odpadu, skladali slepé 
mapy Slovenska, vytvárali rôzne básničky o Zemi 
a jej ochrane, učili sa ako správne triediť odpad, 
z odpadového materiálu vytvárali nádoby na sepa-
rovanie, priraďovali stopy lesných zvierat, posielali 
priania našej Zemi a nakoniec zo svojich odtlačkov 
vytvorili strom našej školy. 

 Deň narcisov
15. apríl 2016 patril Dňu narcisov. Celé 
Slovensko zaplavilo množstvo do zelena odetých 
dobrovoľníkov. Každoročne sa do tejto skupiny 
zaraďuje aj ZŠ Hutnícka ul. Bola to jubilejná - 
dvadsiata zbierka. Dve skupiny dobrovoľníkov 
v priebehu dopoludnia oslovovali občanov 
v uliciach nášho mesta. Ich cieľom bolo vyzbierať 
čo najviac finančných prostriedkov do zelených 
pokladničiek. Tá „školská“, ktorá kolovala po 
triedach školy, sa naplnila vrchovato sumou 283 €. 
Lige proti rakovine, ktorá zastrešuje toto podujatie, 
spolu odoslali 790 €. 

 Netradične v apríli
Mesiac apríl sa v ZŠ na Lipovej ul. niesol v zna-
mení hesla „Zahrajme sa v škole“. Žiaci, čo sú 
zruční a ich fantázia nemá medze, si pripomenuli 
sviatok všetkých mamičiek. Šiestaci si zvolili mož-
nosť urobiť radosť svojim blízkym vlastnoručne 
vyrobeným darčekom. Do školy si priniesli biele 
tričká, ktoré zmenili na jedinečné pestrofarebné 
originály. Naviac vyrobili aj voňavé levanduľové 
vrecúška, ktoré môžu byť ozdobou každého bytu.

 Mladí reportéri pre životné prostredie 
v ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha
Už tretí rok sa skupina žiakov ZŠ na Ul. Ing. O. Ko-
žucha venuje formou publikovanej reportérskej 
tvorby témam, ktoré trápia ľudí v našom meste. Aj 
tento rok napísali žiaci niekoľko zaujímavých člán-
kov a nafotografovali množstvo fotografií. Zapojili 
sa do národného kola súťaže v kategóriách re-
portážny článok, fotografia a boli znova úspešní. 
Cenu Zelenej školy získal za fotografiu „Cap 
kráľom“ žiak Ivan Dinga. Cenu Environmentál-
nych aktivít za článok „Vplyv ľudí na prírodu 
Slovenského raja“ získala Viktória Jakubcová 
a Ivan Dinga za fotografiu „Vlčia skládka.“ 
Žiačky Ľudmila Slivová a Timea Dimitrovová 
boli ocenené za článok „Najzbytočnejší dô-
vod ničenia stromov“ vo vekovej kategórii 
11 - 14 rokov tretím miestom. Ocenení repor-
téri získali vecné ceny a pozvánku na praktický troj-
dňový Litter Less workshop v Liptovskom Hrádku. 
Články a fotografie žiakov si môžete pozrieť na 
webe www. mladireporteri.sk. 

 Projekt EUROZPRÁVKY 
Materská škola na Ulici P. Jilemnického sa za-
pojila do európskeho výtvarného projektu Euroz-
právky. Ide o výtvarný projekt, ktorý je realizovaný 
v spolupráci s 3. Európskou školou v Bruseli pri 
príležitosti predsedníctva Slovenska v rade EÚ 
Materské školy zapojené do projektu výtvarným 
spracovaním, editovaním publikácie i dramatickým 
stvárnením prezentujú rozprávku z niektorej z člen-
ských krajín EÚ. Úlohou predškolákov a ich učite-
liek v našej MŠ je prezentovať taliansku rozprávku 

O princovi krabovi. Deti sa v úvode oboznamovali 
s krajinou (Taliansko), spoznávali jej zvyky, tradície, 
kultúru, národné jedlá a potom sa ponorili do sveta 
vodnej rozprávky spoločnou tvorbou scény, výtvar-
ných priestorových i plošných prác. Učiteľky vy-
tvorili publikáciu, ktorej súčasťou je prezentácia 
nášho mesta, materskej školy i text samotnej roz-
právky v slovenskom i anglickom jazyku. Pred-
školáci z triedy motýlikov už predstavili rozprávku aj 
dramatickým stvárnením pre ostatných škôlkarov 
MŠ, ale aj prvákov ZŠ Z. Nejedlého v rámci aktivity 
trieda baví triedu. O projekte prinesieme viac infor-
mácií v júlovom Ičku.

 22. a 23. apríla 2016 sa v rámci veľtrhu Inter-
beauty Praha konali Majstrovstvá Českej repub-
liky v makeupe 2016 s medzinárodnou účasťou 
Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Kazachstanu. Súťa-
žilo sa v kategórii „Junior“ (študent) a „Profesionál“ 
s postupom na ME do Mníchova. Témou tohto-
ročných majstrovstiev bola „Farebné 80. roky“. 
Kozmetičky Strednej odbornej školy v Spišskej 
Novej Vsi po peknom úspechu v domácej súťaži 
Interbeauty Bratislava išli zabojovať aj k našim zá-
padným susedom. V konkurencii 21 súťažiacich 
(tri Slovenky, jedna zo Zvolena a dve zo Spiša) 
sa žiačky III. M triedy študijného odboru kozme-
tika Natália Truhanová umiestnila na 3. mieste 
a Aneta Holubová na 6. mieste. 

 Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 
13. apríl je pamätným Dňom nespravodlivo stí-
haných. Študenti Cirkevného gymnázia Štefana 
Mišíka si ho pripomenuli prednáškou Dr. Fran-
tiška Neupauera, historika a publicistu, ktorý pú-
tavou formou poukázal na všetky totalitné režimy 
20. storočia, a hlavne na zločiny a bezprávie, ktoré 
spôsobil komunizmus. Priblížil im aj projekt Nená-
padní hrdinovia, v ktorom práve žiaci a študenti 
môžu sami zdokumentovať životné osudy ľudí, ne-
spravodlivo stíhaných v minulosti za svoje postoje 
a presvedčenie. 
Apríl a máj sa tiež niesol v znamení športových sú-
ťaží, chlapci získali v okresnom kole hádzanej SŠ 
pekné 3. miesto a v regionálnom kole v bedmin-
tone taktiež 3. miesto.

 Úspechy hoteláčok na krajskom 
kole SOČ
8. apríla sa žiačky Hotelovej akadémie Daniela 
Jezerčáková a Marta Kotradyová zúčastnili 
krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti 
v Košiciach. Súťažili v odbore Cestovný ruch, 
hotelierstvo a gastronómia. Daniela Jezerčáková 
spracovala tému Produkt cestovného ruchu – Zno-
vuotvorenie novoveských kúpeľov, v ktorej na-
vrhla výzor všetkých kúpeľných budov a celého 
areálu. Pre lepšiu predstavu poroty a spolusúťa-
žiacich vytvorila aj maketu kúpeľov. S touto prácou 
sa umiestnila na 1. mieste. Marta Kotradyová sú-
ťažila s prácou Salašnícka cesta na Spiši. Tiež 
sa v nej venovala produktu cestovného ruchu. Išlo 
o cestu, ktorá zahŕňa návštevu štyroch existujúcich 
salašov, kde si potenciálni zákazníci môžu vyskúšať 
strihanie oviec, výrobu syra, dojenie oviec a pod. 
Za túto prácu získala 2. miesto. Obe žiačky postu-
pujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 
v Bratislave.

 Mladý Európan 2016
22. 4. 2015 sa uskutočnilo regionálne kolo 
11. ročníka celoslovenskej súťaže „Mladý Euró-
pan 2016“. Tejto súťaže vedomostí, ale aj zruč-
ností a taktiky sa zúčastnilo 6 trojčlenných tímov 
žiakov druhých a tretích ročníkov stredných škôl 
okresu Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava. Zá-
štitu nad súťažou tento rok prevzal predseda vlády 

SR, Robert Fico a podpredseda Európskej komisie 
pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.
Najlepšie umiestnenie zo spišskonovoveských 
stredných škôl získala Hotelová akadémia, ktorá 
sa umiestnila na 3. mieste. Trojčlenné družstvo 
tvorili žiaci 2. A triedy Martin Gasior, Dávid Sle-
bodník a Samuel Slezák.

 Rétorická súťaž, mladý záchranár 
a medzinárodná mládežnícka výmena 
– aj to sa udialo na Javorke 
Javorka aj tento rok obhájila svoje tradičné úspe-
chy na regionálnom kole súťaže Mladí záchranári 
civilnej ochrany. Škola sa umiestnila na 2. mieste 
s rovnakým počtom bodov ako 1. miesto. O krásny 
úspech sa zaslúžili najmladší záchranári z osem-
ročného gymnázia Lenka Dzurňáková, Zuzka 
Dudžáková, Matúš Gavin a Damián Smik. Štu-
denti z vyšších ročníkov sa zas postarali o úspech 
na úplne inom poli, a to na súťaži v rétorike Štú-
rov Zvolen. Po školskom, obvodnom a krajskom 
kole sa v najvyššej kategórii umiestnil na 3. mieste 
Martin Pollák a na 1. miesto vystúpil Denis Dzur-
ňák, ktorý bude reprezentovať školu v národnom 
kole. Študentky z bilingválnych tried sa zúčast-
nili mládežníckej výmeny v maďarskom meste Ké-
ked. Témou medzinárodného stretnutia mladých 
ľudí z Maďarska, Talianska, Poľska a Slovenska 
bola „More than sport“. 

 Spišskonovoveskí gymnazisti priniesli 
posolstvo olympiády i do svojej školy
Skupina študentov z Gymnázia na Školskej ulici 
spolu so svojimi pedagógmi navštívila Grécko ako 
ďalšiu krajinu zúčastňujúcu sa projektu WAY TO 
GO v rámci programu Erasmus+. Hlavnou myš-
lienkou projektu je spájať ľudí rôznych národností 
a zamýšľať sa nad cestami, ktoré vedú životom 
každého z nás. Účastníci projektu z ôsmich kra-
jín chodia po cestách dejín, kultúry a prírody, aby 
našli svoje vlastné cesty a nielen pasívne prijímali 
vedomosti bežnými formami výučby. V Grécku to 
bola cesta históriou a národnými dejinami. Naj-
väčším zážitkom bola účasť na generálnej skúške 
otváracieho ceremoniálu olympijských hier – za-
paľovaní olympijského ohňa v Olympii. Pri tejto 
príležitosti žiaci 1st Gymnasio of Pyrgos napísali 
rezolúciu, ktorú schválilo deväť zúčastnených škôl 
z ôsmich krajín. Vyzýva všetkých zodpovedných 
a žiada okamžité ukončenie všetkých vojen, ce-
losvetový mier, rešpektovanie hodnoty ľudského ži-
vota a jeho dôstojnosť, šírenie olympijského ducha, 
dôstojný život vo vlastnej krajine, ktorý predchádza 
hľadaniu nových domovov mnohých utečencov. 
Ďalšia cesta študentov a pedagógov povedie na 
Island, kde budú objavovať cestu prírodných krás.

 Na Spiši sú najlepší mladí stolári
Na výstavisku Agrokomplex v Nitre sa 26. a 27. apríla 
2016 uskutočnil ďalší ročník podujatí Skills Slova-
kia a Súťažnej prehliadky stavebných remesiel 
SUSO. Víťazmi v súťaži so stavebným zameraním 
stolár sa stali študenti SOŠ drevárskej v Spišskej 
Novej Vsi Viliam Púček a Martin Dacho. Viliam 
Púček je študent 2. ročníka v študijnom odbore 
technik drevostavieb, Martin Dacho je prvák v od-
bore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. 
SOŠ drevárska sa stala aj hviezdou postupového 
kola 20. ročníka Súťažnej prehliadky stavebných 
remesiel SUSO. Obaja menovaní boli najlepší aj 
v disciplíne Konštrukčný spoj na čap a dlab, rov-
nako ako v praktickej časti, kde získali prvenstvo za 
najlepší výrobok. Vďaka tomu skončili na čele hod-
notenia medzi siedmimi družstvami z drevárskych 
škôl z Podolínca, Liptovského Hrádku, Žiliny, Zvo-
lena, Krásna nad Kysucou a Trnavy.
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V školskom roku 2007/2008 sa v našom meste po prvýkrát otvorilo štúdium pre seniorov – Univerzita tretieho veku, ktorá 
fungovala pod záštitou Prešovskej univerzity. Zásluhu na jej vzniku má Ing. Bc. Janka Brziaková, poslankyňa MsZ, ktorá dodnes 
drží ochrannú ruku nad existenciou tejto školy. Od roku 2014 funguje prostredníctvom občianskeho združenia JUROJIN ako 
Akadémia tretieho veku. Okrem plánovaných prednášok sa pravidelne študenti stretávajú v klube na Zimnej ulici 48, kde sú 
tvorivé dielne. Za peniaze, ktoré sa podarilo vybrať cez 2 % z daní, ako aj za pomoci rôznych darcov si v tomto školskom roku 
zorganizovali zájazd za pamiatkami východného Slovenska. Navštívili drevený kostol v Ladomírovej, Múzeum ukrajinskej dediny 
a mesto Svidník. Mgr. Košická zorganizovala stretnutie s historikom Mgr. Miroslavom Števíkom, ktorý porozprával veľa zaujímavostí 
z histórie nášho mesta. Navštívili spoločne mesto Kežmarok, kde si pozreli hrad, kostol i Lyceálnu knižnicu.
V tomto roku ukončili 9. ročník štúdia. Výber prednášok a erudovanosť prednášajúcich, ktorých garantom je prof. Beáta  
Balogová, PhD. z Prešovskej univerzity, obohacuje o vedomosti a poznatky.
„Veríme, že v 10. ročníku budeme pokračovať všetci, ktorí sme si 2. mája 2016 po záverečnom hodnotení letného semes-
tra popriali letné prázdniny. Končilo nás 39, vrátane 4 študentov mužského pohlavia. Radi privítame ďalších nadšencov 
v 10. jubilejnom ročníku štúdia, ktorý sa otvorí už v septembri,“ uviedla Edita Kenderová, študentka ATV.

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV  
NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

 Celoročné kurzy pre žiakov od 11 rokov,  
študentov a dospelých, 4 h/týždenne

DOSPELÍ A ŠTUDENTI SŠ 
ANGLICKÝ JAZYK 1. - 7. ročník  

(začiatočníci - pokročilí) 
NEMECKÝ JAZYK 1. - 7. ročník 

 (začiatočníci - pokročilí) 
FRANCÚZSKY JAZYK, ŠPANIELSKY JAZYK, 

TALIANSKY JAZYK, RUSKÝ JAZYK 1. - 3. ročník 
 ŽIACI ZŠ

ANGLICKÝ A NEMECKÝ JAZYK  
pre žiakov od 11 rokov 1. - 4. ročník  

a špeciálny kurz pre žiakov 8. a 9. roč.,  
príprava na štúdium na SŠ 

ŠPANIELSKY, TALIANSKY A FRANCÚZSKY JAZYK  
- 1. ročník

ŠTUDENTI SŠ 
KURZ ANGLICKÉHO A NEMECKÉHO JAZYKA  

pre študentov 1. ročníka, ktorí si potrebujú 
zopakovať a upevniť gramatiku 

KONVERZAČNÝ KURZ PRE MATURANTOV 
z anglického a nemeckého jazyka určený  

pre študentov 3. a 4. roč. 
DOSPELÍ A ŠTUDENTI 

KONVERZAČNÝ KURZ anglického jazyka  
pre pokročilých so zahraničným lektorom 

a stredne pokročilých (udržiavací kurz)  
so slovenským učiteľom

ZÁPIS nových poslucháčov sa uskutoční 
od 6. júna do 30. júna 2016  

osobne v budove školy od 11.30 do 19.00 h 
a telefonicky: 0905 727 558, 053/381 01 88. 
Vstupné pohovory pre žiakov ZŠ a študentov SŠ: 

13. - 28. 6. 2016 od 13.00 do 17.00 h.
Vstupný test do vyšších ročníkov pre stredoškolákov 

a dospelých: 28. 6. 2016 o 16.30 h. 
Na vstupné pohovory a testy je potrebné  

zapísať sa v termíne zápisu.
Viac informácií na www.jssnv.sk. 

SPRAVODAJSTVO, OZNAMY

Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
organizuje

 pre svojich členov, ale aj nečlenov 

10-dňový pobyt pri mori  
v talianskom letovisku 

CUPRA MARITTIMA
v termíne od 24. 6. do 3. 7. 2016 

(vrátane cesty autobusom). 
Cena ubytovania: 390 €/apartmán  

pre 4 - 6 osôb. Cena prepravy 100 €/osoba. 
Ubytovanie: Rezidencia Liberty, 4 - 6 lôžkové 

apartmány s komfortným vybavením, 
vzdialenosť od mora 150 m, k dispozícii služby 

delegátky a fakultatívne výlety. 
Stravu si účastníci riešia individuálne.

Povinná 9-hodinová prestávka autobusu 
v Benátkach alebo Padove. Plánovaný 

fakultatívny výlet do Ríma.
Bližšie info: Ľudmila Mlynárová,  
preds. OR SZZP, tel.: 0948 445 348

LISTÁREŇ
	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	
a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	

Chcem sa informovať na plánovaný projekt tunelu Kal-
manka, s ktorým je spojený odklon železničnej trate. Trať 
má viesť cez oblasť územia, kde sa nachádzajú záhradky 
za markušovskými závorami. Ako vlastníka jednej záhra-
diek ma zaujíma, či je v pláne, že by mala trať viesť priamo 
cez pozemky záhradiek alebo je jej výstavba plánovaná 
mimo tohto územia na priľahlej lúke? 

Štefan, 29. 3. 2016

Uvedená otázka je určená hlavne pre Železničnú spoloč-
nosť SR, pretože je investorom stavby a záležitosť je v jej 
kompetencii. Podľa nám dostupných informácií z projektu 
pre územné konanie z roku 2007 nová trať nepôjde cez zá-
hradkársku lokalitu a záhradky, ale lúkou pri potoku Brusník.

Ing. arch. Teodor Štubňa 
ved. odd. územného plánovania  

a stav. poriadku, MsÚ

Na Ul. odborárov je situácia s parkovaním katastrofálna 
už dlhodobo a nič sa nedeje. Kedy sa táto ulica, ktorá 
je vstupom do mesta, konečne upraví pre vozidlá i pre 

chodcov? Prečo sa nepostavia aj neplatené parkoviská 
pri poliklinikách (napr. na problematickom trávniku pri 
Poliklinike pri Hornáde), aby nemuseli chorí ľudia ešte aj 
platiť za parkovanie? Za tie pokuty, čo sa vyberajú, by sa 
to malo dať, nie? Júlia, 21. 3. 2016

V zmysle Akčného plánu mesta Spišská Nová Ves je pred-
pokladaný termín realizácie rekonštrukcie Ulice odborárov 
v roku 2018. Mesto má spracovanú projektovú dokumen-
táciu stavby. Ďalším krokom bude zabezpečenie povole-
nia stavby. Investičný zámer musí byť schválený v rozpočte 
mesta pre daný rok.
V rámci Nábrežia Hornádu nie je v súčasnosti zámerom 
mesta budovanie parkovacích plôch. V danom území by 
sme chceli v budúcnosti prioritne vybudovať chodníky pre 
peších, zrekonštruovať miestnu komunikáciu a vybudovať 
verejné osvetlenie. Každý z takýchto investičných zámerov 
je potrebné vykryť finančnými zdrojmi, ktorých výška pred-
stavuje značnú čiastku v porovnaní so spomínaným výbe-
rom pokút.
Zdravotnícke zariadenia nie sú mestské organizácie, preto 
aj ich režim prevádzky a parkovania nie je možné zo strany 
mesta upraviť.

Ing. Peter Susa 
ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

V rámci 2. ročníka celomestskej 
recitačnej súťaže Mám básničku 
na jazýčku, ktorej organizátorom je 
Spišská knižnica, súťažilo 20 detí 
z dvanástich MŠ nášho mesta. Víťazi 
kategórie poézie: 1. miesto - Emília 
Bdžochová, MŠ Gorazdova ul., 
2. miesto - Adam Filip, MŠ Lipová 
ul., 3. miesto - Ľubica Vašková, MŠ 
Hviezdoslavova ul. Víťazi kategórie 
prózy: 1.  miesto - Stela Kleinová, 
MŠ evanjelická, 2. miesto - Teo 
Bukovinský, MŠ Komenského, 3. miesto - Adam Husár, MŠ Gorazdova ul. 
 Mgr. Renáta Korbová, Spišská knižnica, úsek literatúry pre deti a mládež

MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU
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VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA  

A SOCIÁLNEJ PRÁCE 
SV. ALŽBETY, BRATISLAVA

Palackého č. 1, 811 02 Bratislava 

Prečo študovať na VŠZaSP  
sv. Alžbety v Bratislave?

• 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.

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

KULTÚRA, POZVÁNKA

Zimná 46, Spišská Nová Ves

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA 
• ZÁHRADA UMENIA

AKTUÁLNE VÝSTAVY
FEMME FATALE 
1. 6. - 4. 9. 2016
Motív „osudovej ženy“ vo východoslovenskom  
výtvarnom umení od začiatku 20. storočia  
po súčasnosť. Výber diel z tvorby 49 východo- 
slovenských autorov. 

BIENÁLE MAĽBY V. ?/ŽIVÁ MAĽBA 
Zažívanie a mapovanie okolitého sveta v dielach sied-
mich mladých výtvarníkov: J. Florek, M. Kochan, A. Kri-
vanská, P. Koyšová, F. Sabol, R. Sedlačík, J. Toman 

PETER ŽUPNÍK: FRAGMENTY
20. 5. - 4. 9. 2016
Banerová výstava výtvarnej fotografie sakrálnej archi-
tektúry východného Slovenska. 

PAVOL BREIER: ĽUDIA HIMALÁJÍ
20. 5. - 4. 9. 2016
Fotografická výstava o ľuďoch a zvykoch pod Hima-
lájami, sviatok bohyne Kumárí a tibetský nový rok – 
Sonam losar medzi nepálskymi Šerpami. 
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PROGRAMY / DIELNE  
/ KONCERTY 
3. 6. 2016, piatok, 10.00 - 15.00
Park pred Redutou 
VÝTVARNÝ WORKSHOP: TEXTILNÉ VARIÁCIE
Interaktívna hra pre deti spojená s tvorivou dielňou. 
14. 6. 2016, utorok, 19.00 - 20.30,  
vstupné: 3 €/osoba
KONCERT: JAZZ / PAVOL JAKUB RYBA  
& MIREK LINKA 
Koncert českého strunového dua.  
Letný hudobný festival Hevhetia.com.
16. 6. 2016, štvrtok, 10.30 - 12.00,  
vstupné: 2 €/osoba 
TVORIVKY SENIORI:  
MAĽOVANÁ DLAŽDICA 
Maľovanie a rytie do sadrovej dlaždice s motívom 
pamiatok mesta Spišská Nová Ves.
23. 6. 2016, štvrtok, 19.00 - 20.30,  
vstupné: 3 €/osoba
KONCERT: ACCELERANDE/EUGEN  
PROCHÁCA & RAJMUND KÁKONI 
Koncert dua violončelistu Eugena Procháca  
a akordeonistu Rajmunda Kákoniho.  
Letný hudobný festival Hevhetia.com.

DNI HUMORU NA SPIŠI 
Galerijné podujatia v spolupráci  
s Mestom Spišská Nová Ves:
24. 6. 2016, piatok, 16.00 - 19.00,  
vstupné: 2 €/osoba 
ŽENY ON LINE 4: VTIPNÝ FOTOALBUM
Humorná tvorivka nielen pre ženy:  
tvorba zážitkového vtipného fotoalbumu. 

24. - 25. 6. 2016, piatok - sobota, 13.00 - 15.30 
Park pred evanjelickým kostolom
VÝTVARNÉ WORKSHOPY 
ZÁBAVNÉ NOSY - výroba modelov zábavných fareb-
ných nosov: doneste si nielen vlastný nos  
SPONGE KAROL? (MIMOZEMSKÉ VESELÉ 
ČOKOLÁDKY) - tlač reprodukcií diel Karola Barona 
v podobe puzzle - vyfarbovanie, spájanie a lepenie 
súvisiacich plôch. 
29. 6. 2016, streda, 9.00 – 12.00, vst.: 5 €/osoba 
VÝTVARNÝ WORKSHOP: grafika – suchá ihla
Rytie obrázkov do tetrapackovej podložky a tlač do 
hĺbky na ručnom grafickom lise. Podujatie organizo-
vané pre medzinárodnú skupinu študentov dizajnu 
z Bieloruska.

PROGRAMY PRE ŠKOLY  
TVORIVKY PRE DETI MŠ, ZŠ, SŠ A ZUŠ
1. - 30. 6. 2016, vstupné: 1 €/účastník, doprovod 
zdarma, výtvarný materiál v réžii galérie 
FIGÚRKY 
Tvorivá dielňa k výstave Femme Fatale zameraná na 
figurálnu kompozíciu. Doba trvania: cca 60 min.

MAĽOVANIE HROU 
Dielňa k aktuálnej výstave Bienále maľby V. ?/Živá 
maľba zameraná na popisnú farebnosť na obraze, 
ťah štetca a využitie základných a komplementárnych 
farieb. Doba trvania: cca 60 min. 

KONTAKT / INFORMÁCIE 
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie 

Košického samosprávneho kraja 
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves,  

tel. 053/417 46 21, 0910 873 046 
sekretariat@gus.sk, Facebook: Galéria umelcov Spiša

JÚN 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 19. 6. 2016

DREVÁRKA  
– CESTA K PROFESIONALITE

Výstava výtvarných prác študentov  
Strednej odbornej školy drevárskej

Vstup voľný.

23. 6. 2016 o 10.00 h

EKOVÝKRES,  
EKOKOMIX 2016 

Vernisáž regionálnej výtvarnej súťaže  
MŠ, ZŠ a ZUŠ

Výstava potrvá do 24. 7. 2016. 
Vstup voľný.

28. 6. 2016 o 16.30 h

SPIŠSKÁ PALETA
Vernisáž výstavy diel členov  

Art klubu za rok 2015
Výstava potrvá do 27. 7. 2016. 

Vstup voľný.

25. 6. 2016 od 14.30 h
26. 6. 2016 od 14.00 h

Spišský salaš - Spišské Podhradie

 44. SPIŠSKÉ FOLKLÓRNE 
SLÁVNOSTI 

Najstarší, najznámejší, najnavštevovanejší 
folklórny festival na Spiši je znamenitou 

a neopakovateľnou prezentáciou regionálnych 
folklórnych skupín a tradične vzácnou 

príležitosťou pre návštevníkov - vidieť, prežiť, 
pocítiť všestrannú ľudovú kultúru Spiša a vždy 
nových alternatívnych ponúk variácií ľudového 

umenia strednej a východnej Európy.
Súčasťou festivalu je aj 3. ročník fotografickej  

súťaže pre neprofesionálnych fotografov
Fajna folklórna fotka a taktiež výstava  
najlepších fotografií z 2. ročníka súťaže.

Vstupné: dospelý 3 €/deň;  
dieťa 10 - 15 r. a dôchodca 1 €/deň,  

akceptujeme kultúrne poukazy
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Herné  pondelky - počas celého dňa sa môžete 
prísť naučiť a zahrať si vlastné alebo ,,čajovňové“ hry. 
Pravidlá ktorejkoľvek z nich vysvetlí lektor Ján Pra-
muk. Prvý pondelok v mesiaci vás Janči naučí jednu 
z hier. V máji sa môžete tešiť na kooperatívnu a taktic-
kú hru Sabotér.
1.  6.  (streda)  o  19.00  h  -  Broad  peak 
(8 051 m) s bicyklom. Rozprávanie o historicky 
prvom pokuse zdolať vrchol na Čínsko-pakistanskej 
hranici aj s bicykom. Príďte si vypočuť príbeh Zdena 
Brnoliaka a pozrieť sa na autentické fotografie a vi-
deá z náročnej expedície, dvoch pádov spolulezcov, 
polámanom bicykli, lavínovom nešťastí, zašívaní roz-
bitej hlavy, dosiahnutí Guinnessovho rekordu a ďal-
ších zážitkoch. Vstupné: 3 €.
5. 6. (nedeľa) o 17.00 h - Ako súvisia klima-
tické  zmeny  s  migračnou  vlnou?  Je  globál-
ne  otepľovanie  mediálnou  bublinou  alebo 
skutočnou  hrozbou?  Čo  môže  urobiť  každý 
z  nás,  aby  sa  správal  ekologicky  zodpoved-
ne? Odpovede na tieto i ďalšie otázky týkajúce sa 
environmentalistiky budeme spoločne hľadať v dis-
kusii s Máriou Horskou z Greenpeace Sloven-
sko. Dobrovoľné vstupné.
11. 6. (sobota) o 18.00 h - Ste nadšencom či ob-
divovateľom Rubikovej kocky? Príďte si spríjemniť 
sobotňajší večer ukážkou majstrovstva skladania koc-
ky v podaní talentovaného držiteľa slovenských re-
kordov, Michala Vaska. Pútavá prezentácia, súťaž 
i chutný čaj. Tešia sa na vás zanietenci z Technickej 
akadémie so svojím hosťom. Dobrovoľné vstupné.
30.  6.  (sobota)  19.00  h  -  Otvorenie  výstavy 
s  akustickým  koncertom.  Vernisáž mladej za-
čínajúcej umelkyne Kristíny  Zvalenej, ktorá sa 
s vami podelí o umenie vstávajúce z myšlienok života. 
Hudobne vám večer spríjemní dvojica 
Maj.  Dur. hrajúca osobnostné 
piesne a zhudobnené básne za 
doprovodu akustických nástrojov. 
Dobrovoľné vstupné.

Letná 63, SNV

4. 6. (sobota) o 19.00 h 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.

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

10. 6. (piatok) o 19.00 h  Premiéra  VSTUPNÉ: 6 € 
11. 6. (sobota) o 19.00 h  II. premiéra  VSTUPNÉ: 6 € 
16. 6. (štvrtok) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 6 € 

ALEXANDER NIKOLAJEVIČ OSTROVSKIJ: POZDNÁ LÁSKA
Tragikomický až cynický humor, výstižná charakteristika postáv je zárukou dobrej zábavy. 

12. 6. (nedeľa) o 16.00 h  VSTUPNÉ: 2 € 

MILAN ŽITNÝ: DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.

13. 6. (pondelok) o 10.00 h  Pre dôchodcov mesta SNV a okolia VSTUPNÉ: 3 €

FRANTIŠEK XAVER ŠALDA: DIEŤA 
Dojímavý, dramaticky atraktívny príbeh mladučkej slúžky, ktorá je postavená pred osudový problém, v ktorom musí riešiť následky 
svojej nešťastnej lásky. 

19. 6. (nedeľa) o 16.00 h  VSTUPNÉ: 2 € 

MARTIN BARČÍK: BALTAZÁR BANÁN
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o zelenáčovi Banánovi, ktorý sa s pomocou kamarátov pasuje so svetom.

20. 6. (pondelok) o 10.00 h  Pre dôchodcov mesta SNV a okolia    30. repríza  VSTUPNÉ: 2 € 

MARTIN KUKUČÍN: RYSAVÁ JALOVICA 
 Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

23. 6. (štvrtok) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 5 €
24. 6. (piatok) o 10.00 h  Pre dôchodcov mesta SNV a okolia  VSTUPNÉ: 2 €

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)
Klasika v spišskom nárečí.
 

DNI HUMORU NA SPIŠI

24. 6. (piatok) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 5 € 

MARTIN KUKUČÍN: RYSAVÁ JALOVICA 
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

25. 6. (sobota) o 19.00 h  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.

ŠTÚDIO SD

15. 6. (streda), Štúdio SD o 19.00 h  VSTUPNÉ: 2 €

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

SŁAWOMIR MROŻEK: KAROL
Hra o hľadaní vzájomného porozumenia.

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 

... Je čas, zvrchovaný čas, aby sa zboril ten starý 
hrad, cudzozemský hrad, a na jeho zrúcaninách 
sa vystavala nová, nedobytná domáca pevnosť, 

pevnosť slovanská. Dobré so zlým, pravdu 
s nepravdou nezrovnáš, nezjednotíš : jedno z nich 

musí trvať, druhé zaniknúť... (P. J. Šafárik)

Matica slovenská v Spišskej Novej Vsi
vás pozýva zaspomínať si na

PAVLA JOZEFA 
ŠAFÁRIKA

6. 6. 2016 o 15.00 hod.  
v Dome Matice slovenskej,  

Zimná ulica 68.
Pri príležitosti 155. výročia úmrtia, vám vedca, 

zakladateľa slavistiky, historika, jazykovedca, básnika, 
národopisca, knihovníka, redaktora, matičiara 

s výrazným podielom na činnosti Matice srbskej 
i českej priblíži video projekciou Ing. E. Kalafútová 

a PhDr. M. Eliáš, CSc.
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KULTÚRA

Dom Matice slovenskej na Zimnej 68

NOVÁ PREMIÉRA 
10., 11., 12. jún o 19.00 hod.

Wojtek Kurtyka: 

ČÍNSKY MAHARADŽA
Nezvyčajný horolezecký thriller ikony svetového hi-
malájizmu, slovenská a svetová premiéra scénickej 
verzie knihy Wojteka Kurtyku. Magický a filozofický 
príbeh o prekonaní samého seba. Hypnotizujúci 
svet Džemu, Číslice, Krey, Magickej Pumpy, jašte-
ričky zvanej Geko… Silné emócie, životné reflexie, 
skvelý humor… Nielen pre horolezcov.
Vstupné: 7 €.

DNI HUMORU  
NA SPIŠI 2016

24. jún o 19.00 hod.
Conor McPherson: 

RUM A VODKA
Komédia, na ktorú nepriveďte svoje mamy 
alebo svokry! Mix, čo aj „mŕtveho postaví na 
nohy“. Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so že-
nou. Zase pár pív. Koniec? Nie! To je len za-
čiatok šialeného víkendu, v ktorom sa môže pri-
hodiť všetko. Iba pre milovníkov silných dojmov 
a silných drinkov. 
Vstupné: 5 €.
 

25. jún o 19.00 hod.
Marek Koterski:

NENÁVIDÍM
Vynikajúca komédia, ktorá získala na Kremnic-
kých Gagoch Cenu Stana Radiča „Objav roka.” 
Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervóz-
ňuje, uráža a zlostí? Ak áno, nie si sám! Uletene 
zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej kaž-
dodennosti...
Vstupné: 5 €.

26. jún o 19.00 hod.
Martin McDonagh: 

PORUČÍK Z INISHMORE
Jedného dňa na írskom ostrove Inishmore záhad-
ne zahynie kocúr. Nie hocijaký, ale miláčik radi-
kálneho 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 auto-
ra 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 €. 

28. jún o 19.00 hod.
 Anton Pavlovič Čechov: 

ČAJKA
Úprava a réžia: P. Cibula 
Túžba po láske. Túžba po uznaní. Ľúbostný troju-
holník nešťastnych lások. Snenie versus realita. 
Nechajte sa unášať na kridlach „Čajky“. Nesmrteľ-
ná klasika v podaní mladých hercov. 
Vstupné: 5 €.

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

Rezervácie: 0907 908 986.

DIVADLO

KONTRA
12. 6. 2016 (nedeľa) o 18.00 h, Pódium pred Redutou

KONCERT SPOLU PROTI FAŠIZMU
pod záštitou primátora mesta Jána Volného
Pokojné vyjadrenie nesúhlasu s posilňovaním fašizmu na Slovensku, v Európe a vo svete. 
Účinkujú: fínsky hudobník Mäkkelä s kapelou, folk punkový hudobník Dáša fon Fľaša.

18. 6. 2016 (sobota), 15.00 - 22.00 h, Amfiteáter Madaras park

SPIŠ ROCK FEST 2016
Účinkujú: BONGOSTAN (PL) * GENTLEMEN´S CLUB (CZ) * CLIFTONS * KAPURA * VÝHRADA SVEDOMIA * BIGĽAYZ *  
TEN MORE MINUTES. Vstup voľný.

19. 6. 2016 (nedeľa) o 16.00 a 19.00 h, Dom kultúry Mier
Radošinské naivné divadlo Bratislava 

STANISLAV ŠTEPKA: ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA
Kabaretná novinka, celovečerný satirický titul, komédia z najsúčasnejšej súčasnosti. Komediálna „správa zo zápasu dňa“, 
ktorá skúma typickým radošínskym humorom momentálny stav a kvalitu života, mieru nášho úsilia a najmä hľadania ľudského 
šťastia. Ako uviedol autor hry „začína sa to ranným milovaním a končí večerom – vypnutím televízora“. Réžia: Juraj Nvota. 
Vstupné: 15 € a 13 €.

29. 6. 2016 (streda) o 19.00 h, Spišské divadlo
DS Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves 

GEORGE BERNARD SHAW:  
ŽIVNOSŤ PANI WARRENOVEJ
131. premiéra, 84. divadelná sezóna
Úprava a réžia: Jozef Novysedlák. Dramaturgia: Mgr. art. Petra Kriváčková. Scénografia: Emil Labaj. Hudba: Jozef 
Valkoššák, texty piesní: Emil Labaj. Účinkujú: Daniela Švolíková a. h., Katarína Hlinková, Lukáš Frankovič, Albín Medúz a. h., 
Ján Mackovjak, Ján Berčák. Vstupné: 3 €.

Pripravujeme:
3. 7. 2016 (nedeľa) o 17.00 h, pódium pred Redutou

SLADKÝ SPIŠ 
Benefičný koncert venovaný diabetickým deťom. Účinkujú: Roman Vitkovský, THE COLT
V prípade nepriaznivého počasia – koncertná sieň Reduty. 

LETNÉ KINO pred REDUTOU 2016
Soboty so začiatkom o 21.15 h, vstup zdarma
2. 7.

VEČER S CHAPLINOM
Audiovizuálny projekt, v ktorom unikátne saxofónové kvarteto Saxophone Syncopators naživo doprevádza dva nemé filmy 
Charlieho Chaplina so špeciálne skomponovanou hudbou zloženou zo starých ragtimov.

9. 7. 

ČO SME KOMU UROBILI
Manželia Claude a Marie musia postupne stráviť tri svadby svojich dcér. Ich zaťovia určite nie sú podľa ich ideálnych 
predstáv... Komédia, FR., 97 min., MP-15.

23. 7.

MUZIKÁL, ANEB CESTY KU ŠTĚSTÍ 
Hudobný film s piesňami zo slávneho muzikálu Starci na chmelu.
Muzikál, aneb cesty ke štěstí je o dnešných mladých ľuďoch a ich životoch – o túžbe po úspechu, priateľstve, rivalite, odvahe. 
A áno, aj o láske. Hudobno-tanečný film, ČR, r. 2015, MP-12.

30. 7. 

DAJTE MI POKOJ!
Michela Leprouxe, vášnivého milovníka hudby, stretlo nečakané šťastie. Na blšom trhu objavil vzácnu gramoplatňu.  
Od tejto chvíle túži Michel po jednom: v tichu a domácej pohode si vychutnať tento hudobný klenot. Ale, v tom okamihu...  
FR., komédia, r. 2014, 96 min., MP-15

20. 8. 

RAY CHARLES
Pozoruhodný životopisný hraný film o jednom z najslávnejších amerických hudobníkov a spevákov. USA, 146 min., MP-15

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 
Veľká kniha nápadov pre malé výmyselníčky. 
Kniha nápadov, návodov, hier a činností pre mladé 
slečny, ktoré rady tvoria a skúšajú nové veci.
Anna WILSON: Nikdy viac opice! Felix cestuje 
s rodičmi do Afriky, čo mu jeho kamarátka Flo ne-
mieni odpustiť. Navyše si tam nájde novú kama-
rátku, s ktorou zažije úžasné dobrodružstvá.
Holly WEBB: Alfík, opustený psík. Evka dostane 
psíka a má z neho veľkú radosť. Keď sa narodí Ev-
kin nový braček, o psíka sa zrazu nemá kto starať.

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
Helen FIELDIN: Celebrity pre Afriku. Rosie od-
chádza z londýnskeho nakladateľstva do Afriky, kde 
pracuje v utečeneckom tábore. Spoznáva biedu, 
v ktorej ľudia umierajú hladom, zásadne zmení svoj 
postoj k životu a chce otvoriť oči celebritám, ktoré 
majú veľké možnosti...
Karin FOSSUM: Neobzeraj sa. Inšpektor Sejer 
vyšetruje vraždu dievčaťa v malom mestečku pod 
horami, kde ľudí spájajú priateľské a rodinné putá.
Ian EWAN: Operácia medový motúz. Serena 
Fromová je prijatá do spravodajskej služby známej 
ako M15. Jej cieľom je finančne podporiť začínajú-
cich spisovateľov, novinárov či vedcov, a tak ne-
priamo získať ich politickú lojalitu. 

PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
Alastair BONNETT: Ztracená místa, tajná 
městá a jiné záhady na mapě světa. Autor či-
tateľa sprevádza po 47 nezvyčajných miestach po 
celej planéte – od Leningradu po Mekku, od vôd 
Bengálskeho zálivu po vrchy strednej Ameriky, od 
miest všeobecne známych až po také, ktoré pozná 
len pár miestnych domorodcov.
Eva BEDRNOVÁ: Management osobního roz-
voje. Kniha si kladie za cieľ poskytnúť návod, ako 
sa čo najlepšie vyrovnať s takými úlohami, ako náj-
denie seba samého, vysporiadanie sa s nepriazni-
vými vplyvmi okolitého sveta a efektívne napĺňanie 
vlastného života.
Michal ČERNÝ: Myšlenkové mapy pro stu-
denty. Myšlienkové mapy uľahčujú učenie, sú vý-
borným nástrojom pre študentov, pretože rozvíjajú 
kreativitu a zaisťujú prechod od memorovania k po-
chopeniu učiva.

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI 
Čo si doma rozprávame. Príbehy predškolá-
kov i malých školákov. Počúvaj, čo rozprávali deti 
z môjho okolia.

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
Rainbow ROWELL: Fanúšička. Príbeh Cath, 
ktorá začína študovať na vysokej škole. Je pripra-
vená žiť vlastný život aj bez svojej sestry - dvojčaťa?
Louise PENNY: Tak vchádza svetlo. Inšpektor 
Gamache rieši temný prípad vraždy staršej ženy, 
ktorá bola posledná z legendárnych pätorčiat Ka-
nady.

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
www.spisskakniznica.sk

KULTÚRA

Multifunkčné energetické a banícke centrum, 
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.
• • •

Výstavy
BUZOFCI NA HORÁCH

Alpy a Tatry objektívom fotoaparátu Michala Buzu 

staršieho a Michala Buzu mladšieho 
do 30. 6. 2016 

a
OČI PLNÉ DÚHY

Tradičná výtvarná výstava v rámci celoslovenského 
podujatia v prospech osôb s mentálnym postihnutím 

s označením Deň krivých zrkadiel.
Organizátor: Združenie na pomoc ľuďom s mentál-

nym postihnutím v Spišskej Novej Vsi
Spoluorganizátor: Mesto Spišská Nová Ves 

a Slovenské technické múzeum Košice – pobočka 
Spišská Nová Ves

Vernisáž: 10. 6. 2016 o 10.00 h
Realizované za finančnej podpory  
Košického samosprávneho kraja

• • •
Prednáška

JASKYNE SLOVENSKÉHO RAJA
7. 6. 2016 (utorok) o 16.00 h

Prednášajúci: Viktor Daniel a František Miháľ

Vstupné do expozície a na výstavu: dospelí 1 €, deti, žiaci, študenti a dôchod. 0,50 €. Akceptujeme kultúrne poukazy.
Pondelok - piatok: 9.00 - 15.00 h. Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 h voľný vstup!
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PLÁN PREMIÉR

2. 6. 2016
HRA PEŇAZÍ

OSTRÍ CHLAPCI
NINJA KORYTNAČKY 2

9. 6. 2016
THE CONJURING 2

WARCRAFT: PRVÝ STRET

16. 6. 2016
CENTRAL INTELLIGENCE

HĽADÁ SA DORY
PODFUKÁRI: 2. DEJSTVO

23. 6. 2016

DEŇ NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
PRÁZDNINY ALL EXCLUSIVE

RATCHET A CLANK: STRÁŽCOVIA GALAXIE
VŠETKO ČO MÁM RÁD

30. 6. 2016
LEGENDA O TARZANOVI

PREDTÝM, AKO SOM ŤA SPOZNALA

KULTÚRA

STREDA - DEŇ DETÍ V KINE MIER
1. 6. o 17.00, vst.: 2,50 €

PAT A MAT VO FILME 
ČR, animovaný/rodinný, 80 min., bez dialó-
gov, MP.

1. - 2. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

AKO BÁSNICI ČAKAJÚ  
NA ZÁZRAK

ČR, komédia, 120 min., MP.
 
RODINNÝ FILM - ČESKÝ DABING 
2. a 4. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
3. a 5. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

NINJA KORYTNAČKY 2
USA, dobrodružný, 112 min., MP-12.

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

HRA PEŇAZÍ
USA, thriller, 96 min., slovenské titulky, MP-15. 

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
4. - 5. 6. o 15.30, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

ANGRY BIRDS VO FILME
USA, animovaná rozprávka, 97 min., MP.

5. - 6. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

OSTRÍ CHLAPCI
USA, komédia, titulky, 110 min., MP-15.

FILMOVÝ KLUB 
7. 6. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €

SKAZA KRÁSOU 
ČR, dokumentárny film, 90 min., MP-12.

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

EVA NOVÁ
SR/ČR, dráma, 115 min., MP-12. 

9. - 10. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

V ZAJATÍ DÉMONOV 2
Horor, titulky, 109 min., MP-15.

RODINNÝ FILM - SLOVENSKÝ DABING 
11. - 12. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

ALICA V KRAJINE  
ZA ZRKADLOM 

USA, dobrodružný, fantasy, slovenský dabing, 
MP-7.

11. - 12. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

SHORT SKIN
Taliansko, komédia, 96 min., titulky, MP-15.
 
13. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

AKO SA ZBAVIŤ NEVESTY
ČR, 96 min., MP-12.

FILMOVÝ KLUB
14. 6. o 19.00,  
vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €

POKLAD
Francúzsko/Rumunsko, 96 min., titulky,  
MP-15.
 
AKCIA PRE DÔCHODCOV
15. 6. o 17.00, vstupné: 2 €

AKO SA ZBAVIŤ NEVESTY

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

MIKRÓB A GASOIL
Francúzsko, komédia, 86 min., titulky, MP-12.

16. - 17. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

CENTRAL  
INTELLIGENCE

USA, komédia, 114 min., titulky, MP-15.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
16. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
17. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
18. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
20. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

HĽADÁ SA DORY
USA, 111 min., MP-7.

18. a 20. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

PODFUKÁRI 2
USA, akčná komédia, 131 min., titulky, MP-15.

19. 6. o 16.00 a 19.00 
Radošínske naivné divadlo 

ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA

FILMOVÝ KLUB 
21. 6. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 € 

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON
Belgicko/Francúzsko/Luxembursko, 2015, ti-
tulky, 113 min., MP-15.

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
22. 6. streda o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

MARGUERITE A JULIEN
Francúzsko, dráma, titulky, 110 min., MP-15.

23. a 25. 6. o 19.00, vst.: dosp.: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

DEŇ NEZÁVISLOSTI 
USA, český dabing, 115 min., MP-12.

24. 6. Kino MIER nepremieta

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
25. - 26. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €

RATCHET A CLANK: 
STRÁŽCOVIA GALAXIE

USA, dobrodružná sci-fi komédia, 2016, 
94 min., MP.

26. - 27. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

PRÁZDNINY ALL EXCLUSIVE
Francúzsko, český dabing, komédia, 96 min, 
MP-12.

FILMOVÝ KLUB 
28. 6. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 € 

VŠETKO ČO MÁM RÁD
SR, 92 min., MP-15.

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
29. 6. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

TURNÉ
Francúzsko, dráma/komédia, 111 min., titulky, 
MP-15.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
30. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
1. - 2.7. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, deti, štud., 
dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

HĽADÁ SA DORY

30. 6. - 1. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, štud., dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

PREDTÝM, AKO SOM ŤA SPOZNALA
USA, 110 min., české titulky, MP-12.

Zmena programu vyhradená! Informácie, rezervácie a predpredaj vstupeniek: 
OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80, tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, Tatranská 105, tel.: 053/443 36 66, www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

3. 6. o 17.00 h, Kaštieľ, vernisáž 
ZASTAVME/UMENIE!

Výstava mladých umelcov zo Smižian pri prí-
ležitosti 5. výročia otvorenia kaštieľa potrvá 

do 31. 8. 2016.

4. 6. o 13.30 h, pred Radnicou
DEŇ DETÍ

„WALT DISNEY UVÁDZA...“ 
galaprogram detí MŠ

Detský folklórny súbor Radosť z Ukrajiny
Popoludnie pre deti s programom, súťažami 

a hrami, detská diskotéka.

5. 6. o 15.00 h, Areál TJ Slovan Smižany 
XXV. SMIŽIANSKE  

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI 
XI. SMIŽIANSKY JARMOK 

AKÁ SI MI KRÁSNA,  
DOMOVINA MOJA...

Vstupné: 1 €

19. 6. 2016 (nedeľa) o 15.30 h, 
Spoločenská sála KD

„VITAJ DOMA, STARKÁ...“ 
Divadelné predstavenie ochotníckeho  

divadla RaJ pri OKC v Smižanoch  
pri príležitosti Dňa otcov. 

Vstupné: 2 €

26. 6. 2016 (nedeľa) o 15.00 h,  
pred Radnicou

KULTÚRNE LETO 
SOĽ NAD ZLATO

Predstavenie Detského divadla  
Cililing z Prešova. 

PRIPRAVUJEME:
júl - september 

KULTÚRNE LETO
Promenádne koncerty pred radnicou.

JÚN 2016
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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. júna 
na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v júlovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: ...STARÁ SKLEROTIČKA. 
ZABÚDA, ABY MOHLA MILOVAŤ. Výherkyňou z č. 5/2016 sa stáva Lýdia RIŠOVÁ zo Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA

Šedzel som ciho, ľem tak, žeby reč nestala, pil 
kavej, rozdumoval, jaky je toten švet šumny. To 
ľem my sme take, že nevidzime krasotu šveta. 
Neznam skadzi, ľem mi tak napadlo, že jak še 
robi duha. Švetlo normalňe neni vidno a voda 
je presvitna. Aľe jak to slunko šveci cez vodu 
a še z teho zrobia pasiky každej farby. Ne-
može tam byc ľem modra a bo červena, muša 
še pociskac k sebe šicke farby a až potym je 
to krasne. Taže by sme maľi mac farebnejše 
vidzeňe jak f totej šivej realice, bo inakše še 
duha nad Novejšu nezrobi.
Napil som še totej čarnej kavy a potym mi do-
šlo, že to tak furt neni, bo še stane, že še šicke 
farby zrobja, cala priroda odovzda vizualnu za-
kazku f termine, no ľudze totu farbu nevidza, bo 
kukaju do žemi a trapja še so sebu. Až potym 
som pochopil, co tym myšľeli, ket nas pomeno-
vaľi šľepymi Špišakmi.
Kavej dopita, mušim isc domu, no a tam mi filo-
zofovac nedovoľa... Ešči, že z času načas dzvih-
ňem pyšne nos do ňeba a nade mnu še rozloži 
najšumnejša mostovka na švece – duha. 
 Vlasto Bogár

S ČEHO ŠE DUHA ROBI

FEJTÓN 
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Úspešní strelci športovo-streleckej triedy zo Základnej 
školy na Ul. Z. Nejedlého SNV a členovia ŠSK Rušňové 
depo Spišská Nová Ves sa opäť odhodlali zabojovať 
o prvé miesta na Majstrovstvách Slovenskej republiky 
v športovej streľbe 1. - 2. apríla 2016 v Košiciach. 
Podarilo sa im to aj vďaka trénerke PaedDr. Milade 
Petkovej a trénerovi Jánovi Mlynárčikovi. V disciplíne 
vzduchová pištoľ, v kategórii dievčat do 16 r. sa umiestnili 
Dominika Petková na 3. mieste, Júlia Košárová na 
4. mieste a Xénia Hantáková na 7. mieste. V kategórii 

chlapcov do 14 r. sa umiestnil Michal Gabonai na 3. 
mieste a Adam Majchrovič na 6. mieste. Najúspešnejšia 
však bola kategória dievčat do 14 r., kde Zuzana Viktória 
Rušinová získala 1. miesto, Lucia Petrufová 2. miesto 
a Veronika Šimová 3. miesto. Na 4. mieste skončila Nina 
Reľovská a 6. miesto získala Monika Vaňová.
Z kategórie družstiev si odniesli domov striebornú 
medailu, ktorú vybojovali Michal Gabonai, Júlia 
Košárová a Dominika Petková.  Lucia Petrufová

ŠESŤ MEDAILÍ PRE STRELCOV

Najťažší zápas sezóny futbalisti Spišskej Novej Vsi zvládli 
vynikajúco. Tabuľkového suseda z Rimavskej Soboty zdolali 
doma presvedčivo 4 : 0 a mohli začať oslavovať záchranu 
v 2. lige Východ. 
Po opatrnom úvode na mokrom trávniku v 14. minúte Lukáš 
Kiššák presne namieril a domáci viedli. Rimavská Sobota 
potvrdzovala dobrý chýr z predchádzajúcich kôl a podnikala 
rýchle protiútoky. Výbornými zákrokmi sa prezentoval 
domáci brankár Gáborčík, hlavne v 38. minúte chytil istý 
gól po Keményho šanci. Prvý polčas bol z oboch strán veľmi 
vyrovnaný, viac šancí mali na prekvapenie hostia. 
Spišiakom vyšiel vstup do druhého polčasu. Nekompromisnou 
strelou Zekucia zvýšil na 2 : 0, a to bol rozhodujúci moment. 

Okamžite za päť minút pridal tretí gól Slejzák a už bolo na 
ihrisku len jedno mužstvo. Na domácej strane dominovala 
obrana na čele s výborným Gáborčíkom a neomylným 
Sedláčkom. V útoku si postupne domáci vypracovali celý 
rad gólových šancí, ale Borošovi a Liptákovi v tomto zápase 
nebolo súdené skórovať. Až v 70. minúte druhým gólom 
v zápase poistil víťazstvo 4 : 0 dobre hrajúci Kiššák. 
Veľa divákov odradilo daždivé počasie, ale tí, ktorí prišli, 
isto neľutovali. Videli jeden z najlepších výkonov jarnej 
časti. Spišiaci išli od začiatku za svojím cieľom. Vo všetkých 
formáciách zahrali veľmi dobre a vybojovali druhú ligu aj pre 
ďalšiu sezónu. 

(jope)

Veľmi dobrou správou pre spišskonovoveský hokej bolo, keď 
na riaditeľskú stoličku zasadol pred rokom Ľubomír Vaic. 
Patrí mu uznanie a obdiv, že udržal hokej v Spišskej nad 
vodou. V týchto dňoch trénuje s Novovešťanmi a chce sa 
vrátiť opäť na ľad. Z funkcie riaditeľa odstúpil. „Je to pravda. 
V prvom rade chcem hrať a verím, že na moje miesto príde 
človek, ktorý zoženie viac peňazí ako my. Nech to posunie 
hokej k lepšiemu. Novým riaditeľom Hokejového klubu Sp. 
Nová Ves sa stal Ing. Roman Garaj. Práca na tomto poste je 
nesmierne náročná. Prežil som ťažký rok a chcem naďalej 
ostať v Spišskej Novej Vsi. Viac ma to ťahá na ľad, ako 
na riaditeľskú stoličku,“ povedal riaditeľ HK Spišská Nová 
Ves Ľubomír Vaic. Novým riaditeľom HK SNV sa stal Ing. 
Roman Garaj. (jope)

Medzi významné a dôležité amatérske športové podujatia 
v meste Spišská Nová Ves sa zaradila Spišská amatérska 
hokejová liga. V sezóne 2015/2016 mala svoje už tretie 
a úspešné pokračovanie. Do súťaže sa prihlásilo jedenásť 
klubov, nakoniec ich dohralo desať, keď sa Thirsty Dogs 
odhlásili. Aj desať tímov je príkladom toho, že o hokej na 
amatérskej úrovni je veľký záujem. Základnú časť vyhralo 
mužstvo Color Auto Team pred HK Spišský Štvrtok a tretím 
Apaches Team. Na ďalších priečkach nasledovali Direct Real 
Team, Profesionálni Tigri, Drinken Barons, HK Vydrník, SKV 
Aligators, ALG Team a Foxxy. 
Prológom k finále medzi HK Spišský Štvrtok a Color Auto 
Team bol súboj o tretie miesto, v ktorom Apaches Team 
porazili Profesionálnych Tigrov 6 : 4. Aj vo finále potvrdili 
svoju celosezónnu suverenitu hráči Color Auto Teamu. 
Zápasy vyhrali 4 : 2 a stali sa Majstrom SAHL v sezóne 

2015/2016. Celosezónna štatistika nového majstra je 
naozaj vynikajúca - dokopy v lige odohrali 26 zápasov, z toho 
vyhrali 21, remizovali 1 a prehrali len 4 zápasy.
Po základnej časti sa umiestnili s jednobodovým náskokom 
na prvom mieste a play off odohrali bez jediného prehratého 
zápasu.
Za celú sezónu strelili 233 gólov a z toho neuveriteľných 
158 gólov nastrieľali len traja hráči. Najproduktívnejší hráč 
ligy Pavol Hrubý zaznamenal 73 gólov, hneď na druhom 
mieste za ním Jozef Valigura nastrieľal 60 gólov. V celkových 
štatistikách sa umiestnil na 5. mieste ich spoluhráč Ladislav 
Chovanec, ktorý zaznamenal 25 gólov. ColorAutoTeam 
strelilo na zápas v priemere 9 gólov a inkasovalo v priemere 
4,7 gólu na zápas. Patrí mu veľká gratulácia, celú sezónu 
predvádzal fantastické výkony a zaslúžene sa stal Majstrom 
SAHL pre sezónu 2015/2016.  (jope)

Žiadne mesto na Slovensku sa nemôže pochváliť takým zastúpením odchovancov v hokejovom mužstve slovenskej reprezentácie. 
Na nedávnych Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji nás v Rusku reprezentovalo až päť hráčov, ktorí vyrástli v Hokejovom klube 
Spišská Nová Ves – Libor Hudáček, Július Hudáček, Michal Sersen, Martin Bakoš, Pavol Skalický a ďalší dvaja - Adam 
Lapšanský a Martin Bdžoch boli tiež v širšej nominácii. Zároveň všetci menovaní sú absolventmi jubilujúcej „hokejovej“ ZŠ 
na Komenského ulici, ktorá si v tomto roku pripomína 40. výročie vzniku. Čo poviete, pekný darček jej venovali bývalí žiaci?
Zaujímavá a pre naše mesto je tiež potešiteľná informácia, že len 4 zimné štadióny na Slovensku spĺňajú náročnejšie 
medzinárodné kritériá – medzi nimi aj náš spišskonovoveský, do ktorého mesto v posledných rokoch dosť investovalo. Aj 
preto padlo rozhodnutie o uskutočnení budúcoročných Majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov práve v Spišskej Novej Vsi 
a v Poprade. 

DRUHÁ LIGA ZACHRÁNENÁ 

HOKEJOVÉ ZMENY

SPIŠSKÁ AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA 

HOKEJOVÉ MESTO

BEH:  Budimírský polmaratón: B - 6. T. Kamas - 
1:23 hod.; Beh na Rohačku - Margecany - 8 km - pre-
výšenie 800 m: 5. M. Plačko - 51:34 min., 8. M. Ne-
upauer - 55:03 min., B - 19. J. Urban - 72:33 min., Beh 
oslobodenia Bodíc: B - 1. T. Kamas - 44:53 min.; Má-
jový beh mieru - Rudník - 10 km: B - 1. T. Kamas - 
36:09 min.; Pečovsko-novoveský šlapak - 18 km: B - 
2. T. Kamas - 1:06:04 hod.; Michalovský maratón: B 
- 12. P. Hus - 4:02:27 hod., Michalovský polmaratón: 
B - 16. J. Urban - 1:54:58 hod.; City trail - Smokov-
ce - 8 km: Ž - L. Repková - 54:06 min.; IZZ AIR Koši-
ce: 5 km - B - 16. P. Zeman - 27:56 min., Ž - 63. P. Haj-
du - 28:14 min., 122. J. Bajerovská - 32:50 min., 
10 km - 230. M. Hojnoš - 54:10 min., 279. R. Hajdu - 
58:37 min., B - 6. M. Bigoš - 41:14 min., 22. M. Šimo - 
43:54 min., 61. J. Slivoš - 49:13 min., Ž - 9. L. Baronová 
- 46:28 min., 40. L. Štundová - 50:47 min., 63. M. Ber-
niková - 52:12 min., Ž - B - 4. D. Garneková - 47:40 min.; 
Olcnavská osmička: A - 3. M. Plačko - 30:53 min., 
4. E. Henček - 31:54 min., 5. B. Toporcer - 33:40 min., 
B - 1. T. Kamas - 29:11 min., 2. Š. Sumerling - 
29:40 min., 3. S. Imrich - 32:26 min., C - 4. M. Hrušov-
ský - 35:14 min., 3. O. Kozák - 39:44 min., 4. J. Tekely 
- 40:29 min., F - 1. L. Baronová - 39:44 min., 3. Z. Kar-
tusková - 43:45 min., 4. D. Garneková - 43:56 min.; Ra-
čiansky polmaratón: D - 1. V. Šmida - 1:40:32 hod.; 
City trail: B - 10. Ľ. Kotrády.
KARATE: 24. 4. 2016 sa konalo 4. kolo žiackej ligy VU-
KABU v Starej Ľubovni: Z Karate klubu IGLOW Spišská 
Nová Ves sa zúčastnili 12 pretekári, ktorí získali 22 me-
dailí: Agility chlapci (7): 1. M. Petruška, 1. D. An-
toš, 3. P. Olbert; kata deti chlapci (5 - 7): 1. D. An-
toš; kata ml. žiaci zač. (10 - 11): 2. P. Mrovčák; ka-
ta ml. žiaci pokr. (10 - 11): 2. V. Antoš, 3. D. Olbert; 
kata ml. žiačky pokr. (10 - 11): 1. Z. Černická; ku-
mite chlapci + 24 kg (5 - 7): 3. D. Antoš, 3. M. Pet-
ruška; chlapci zač. – 30 kg (8 - 9): 1. M. Krivda; 
chlapci zač. + 30 kg (8 - 9): 3. A. Cunik; ml. žiaci 
zač. – 35 kg (10 - 11): 2. P. Mrovčák; ml. žiaci po-
kr. – 35 kg (10 - 11): 3. O. Slivka, 3. V. Antoš; ml. žia-
ci pokr. + 40 kg (10 - 11): 2. D. Kešelák; ml. žiačky 
pokr. – 35 kg (10 - 11): 1. Z. Černická; st. žiaci po-
kr. – 45 kg (12 - 13): 2. J. Černický; st. žiaci pokr. – 
50 kg (12 - 13): 1. J. Černický, 2. Š. Javorský; dr. ml. 
žiaci BRH (9 - 11): 1. V. Antoš, 1. D. Olbert, 1. D. Keše-
lák; dr. st. žiaci BRH (12 - 14): 1. Š. Javorský, 1. J. Čer-
nický, 1. J Černický. 
DŽUDO: 14. 5. 2016 sa uskutočnil medzinárodný tur-
naj žiakov a žiačok Medzinárodná veľká cena mes-
ta Rimavská Sobota, ktorého sa zúčastnili žiaci a žiač-
ky z deviatich krajín - Rakúska (2 kluby), Českej repub-
liky (3 kluby), Maďarska (11 klubov), Poľska (2 kluby), 
Rumunska (1 klub), Srbska (1 klub), Ukrajiny (2 kluby) 
a Slovenska (30 klubov), s vysokou účasťou až 479 súťa-
žiacich z 52 klubov. Zverenci Džudo klubu Spišská No-
vá Ves dosiahli tieto výsledky: Kategória mini do 20 kg 
- 1. miesto Silvio Lacika; do 30 kg - 3. miesto Zuzana 
Hamborová; do 30 kg - 3. miesto Martin Myšička; do 
42 kg - 1. miesto Filip Urban; Kategória mladšie žiač-
ky do 44 kg: Sára Špinerová - 3. miesto; Kategória 
starší žiaci do 60 kg Miloš Neuvirth - 3. miesto; mi-
ni oddiel - Džudo klub Spišská Nová Ves obsadil cel-
kovo 3. miesto.
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Slovenský olympijský výbor pripravil predolympijský projekt „Štafeta 
RIO 2016“ vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky. Záštitu nad 
projektom prevzal prezident republiky Andrej Kiska. V Spišskej Novej 
Vsi má projekt výnimočné postavenie z dôvodu prítomnosti brazílskej 
spoločnosti Embraco, ktorá finančne podporila Olympijský klub Spiš, 
ktorý zastrešuje všetky sprievodné aktivity v rámci Štafety Rio 2016.
Ambasádorkou projektu je Klaudia Farkašovská, reprezentantka 
v ľahkej atletike.
V piatok 3. 6. 2016 odštartuje z výrobného závodu Embraco olym-
pijská pochodeň do centra mesta, kde bude o 15.00 hod. odštar-
tovaný Večerný beh mesta Spišská Nová Ves.
O týždeň neskôr 10. 6. sa budú konať v rámci programu Štafeta RIO 
2016 „Spišské športové hry“ na Futbalovom štadióne v Spišskej 
Novej Vsi. Aj tu bude skupinou bežcov prinesená olympijská pocho-
deň a po slávnostnom ceremoniáli odštartujú športové súťaže žia-
kov a študentov základných a stredných škôl v duchu blížiacich sa 
31. olympijských hier v Rio de Janeiro. V sobotu 11. 6. sa uskutoční 
Detská olympiáda zamestnancov spoločnosti Embraco na šta-
dióne Základnej školy na Lipovej ulici v Sp. N. Vsi.
Štafeta RIO 2016 s pochodňou zavíta aj na ďalšie miesta v regióne 
Spiš, kde sa budú konať športové súťaže. 19. 5. 2016 Olympij-
ský festival v Jamníku pre základné školy v pôsobnosti školského 
úradu Smižany. 20. 5. 2016 Olympijský beh mestom Levoča s do-
behom olympijskej pochodne na štadión Základnej školy G. Haina, 
kde budú prebiehať atletické súťaže. 27. 5. 2016 Olympijský festi-
val detí v Rudňanoch pre materské školy v pôsobnosti Školského 
úradu Smižany. 
Olympijský klub Spiš pripravuje v Obchodnom centre Madaras vý-
stavu fotografií Brazília 6 biómov a 30. Olympijské hry v Lon-
dýne.
Projekt Štafeta RIO 2016 vyvrcholí príchodom pochodní zo všetkých 
regiónov Slovenska na Magio pláž v Bratislave, kde sa uskutoční 
slávnostný program. Olympijský klub Spiš

ŠPORT

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. 

11. 6. sobota BASKET MUSIC FEST

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.

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
Cenník prenájmu: 16 €/hod./4 dráhy

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

LETNÉ KÚPALISKO T.: 053/416 63 53
Otvorené od 11. 6. 2016, 9.00 - 19.00 h 
V prípade nepriaznivého počasia bude letné kúpalisko zatvorené. 
Počas otvorenia letného kúpaliska bude parná sauna odstavená.

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.

 4. 6. sobota 15.00 FK SNV - FK Poprad, 2. liga ženy
28. 6. utorok 17.00 FK SNV - FK Poprad, prípravný zápas dospelí

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 - 20.00
sobota  9.00 - 20.00
nedeľa  9.00 - 20.00

10. 6. 2016 (piatok) - Spišské športové hry 
Pre verejnosť otvorené: 15.00 - 20.00 h

TENISOVÉ KURTY T.: 0903 403 459
Správca kurtov: Jaroslav Zajac, Rudo Pavlík, Miroslav Kačenga - 0903 403 459
Otváracie hodiny: pondelok - nedeľa od 9.00 do 21.00 hod.
Cenník prenájmu pre verejnosť:  9.00 - 14.00 4 €/hod./kurt
 14.00 - 21.00 6 €/hod./kurt

ŠTAFETA RIO 2016 
V REGIÓNE SPIŠA

Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Spišská Nová Ves 
Info: 0907 477 955, mail: jvdz.snv@centrum.sk, www.yoga.sk

Budúce mamičky, pozývame vás na kurz 

 Joga pre tehotné
Jogacentrum, Letná 55, Spišská Nová Ves • každú stredu, 16.30 -17.30 h

Jogové cvičenia majú priaznivý vplyv na fyzickú i psychickú kondíciu budúcej mamičky. Pripravujú ju na pô-
rod a na lepšie zvládnutie tehotenstva (dychové a uvoľňovacie cvičenia, cvičenia na spevnenie panvového 
dna...). Prineste si so sebou pohodlné oblečenie a deku alebo väčší uterák. Cvičí sa v ponožkách.

•••
Pozývame vás na prezentáciu systému Jogy v dennom živote pri príležitosti Medzinárodného dňa jogy

25. júna 2016 (nedeľa) 
Jogacentrum, 1. posch., Letná 55, SNV, 15.00 – 16.00 h

v parku na námestí, 16.00 – 17.00 h (medzi sochou kpt. J. Nálepku a evanjelickým kostolom) 
Vstup zdarma. 

Zúčastniť sa môžete celého programu alebo jeho jednotlivých častí. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

DETSKÁ	TENISOVÁ	PRÍPRAVKA
odborné	vedenie	*	krásny	tenisový	areál	pri	nemocnici	*	šport	rozvíjajúci	telo	aj	ducha

pre	bližšie	informácie	a	pre	nahlásenie	detí	volajte:	0949	089	743

pre	deti	od	5	rokov
priebežne	pondelok	až	piatok	od	16.00	do	18.00	h
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Mladšie žiačky - 4 skončili svoje ligové zápasy víťaz-
stvom vo všetkých troch domácich dueloch, keď porazili 
Stropkov, Sninu i Svidník a skončili na peknom 3. mieste 
v kraji. Kadetky opäť na medailu nedosiahli, a tak ako 
pred rokom, skončili.

Mladšie žiačky - 4: 5. kolo – 15. 5. 2016: 
turnaj v Spišskej Novej Vsi 
Mladšie žiačky sa chceli vo štvorkovom volejbale „ukázať“ 
pred svojimi rodičmi, ktorí v hojnom počte zaplnili telocvičňu 
na „Javorke“. Iba všetky víťazstvá ich mohli posunúť do me-
dailového pásma, čo sa napokon aj stalo. Spišiačky bojovali 
o bronz a najvyrovnanejšie zápasy boli so Stropkovom a so 
Sninou. Domáce prostredie urobilo svoje a túžba po víťazstve 
bola taká silná, že to napokon na bronzovú medailu bolo. Ra-
dosť bola veľká a my dievčatám za výkony ďakujeme a gra-
tulujeme k úspechu. 

Celkové poradie mladších žiačok - 4 vo východosloven-
skej oblasti v ročníku 2015/2016: 1. Snina, 2. Svidník, 

3. VK SNV, 4. Stropkov.
Eva Fabianová - trénerka mladších žiačok - 4 Spišskej 
Novej Vsi: „V nedeľu 15. 5. 2016 odohrali naše mladšie 
volejbalistky posledný turnaj v tejto volejbalovej sezóne. 
Ako som už niekoľkokrát spomínala, v tejto finálovej sku-
pine sa stretli výkonnostne vyrovnané družstvá. Som rada 
a určite aj dievčatá, že na domácej pôde a na poslednom 

turnaji odohrali jedny z najkvalitnejších zápasov a doká-
zali, že vedia poraziť každého súpera. Chcem na tomto 
mieste pochváliť dievčatá za nasadenie, ktoré predviedli 
v každom zápase a hlavne kolektívneho ducha. Odmenou 
za to im bola bronzová medaila.“
Všetky výsledky nájdete na stránke www.volleynet.sk

 Igor Murko, foto: E. Vykoupilová

Všetky štyri družstvá mladších žiačok 4 po skončení zápasov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s odborom krízového riadenia Okres-
ného úradu Spišská Nová Ves zorganizovalo 4. 5. 2016 pre žiakov II. stupňa základných 
škôl a osemročných gymnázií v poradí už 22. ročník Súťaže mladých záchranárov civil-
nej ochrany.
Areál a okolie Školiaceho zariadenia vzdelávania a prípravy CÚZ MV SR vo Ferčekovciach boli 
4. mája 2016 jeho dejiskom. Na štart náročnej trate, ktorá mala preveriť teoretické a prak-
tické vedomosti súťažiacich z oblasti športovej streľby, civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy, 
orientácie v teréne a hasenia malých požiarov, sa postavilo 11 štvorčlenných družstiev Spiš-
ských Vlách, Smižian, Hrabušíc a Spišských Tomášoviec. Do širšieho výberu na Majstrovstvá 
Slovenska, na ktoré postúpi najlepších 64 družstiev z celého Slovenska, postúpili tri družstvá, 
ktoré dosiahli požadovaný limit 570 bodov - družstvo ZŠ Komenského ul., Spišská Nová 
Ves (585 b.), Gymnázium Javorová ul., Spišská Nová Ves (575 b.) a družstvo ZŠ Ko-
menského ul., Smižany (571 b.). 
Kvalitné zázemie súťaže, v ktorom nechýbali ukážky hasičskej techniky DHZZ Markušovce, zá-
chranárskej techniky HZS Slovenský raj, organizáciu a hlavne prínos súťaže osobne zhodnotila 
aj viceprimátorka mesta Spišská Nová Ves Lea Grečková spoločne s prednostom Okresného 
úradu Spišská Nová Ves Ondrejom Majerníkom. 

OKR OÚ Spišská Nová Ves

ŠPORT

VOLEJBALOVÝ KLUB SPIŠSKÁ NOVÁ VES

OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE MLADÝCH 
ZÁCHRANÁROV CIVILNEJ OCHRANY

Dátum preteku Názov preteku Miesto preteku
3. 6. 2016 (Pi) Večerný beh mestom (bonus body) Spišská Nová Ves
4. 6. 2016 (So) Starostovská desiatka Hôrka okr. Poprad
2. 7. 2016 (So) Beh FarmarSkim dvorom (bonus body) Novoveská Huta

20. 8. 2016 (So) Harhovská desiatka Spišský Hrhov
21. 8. 2016 (Ne) Beh Margecian Margecany
28. 8. 2016 (Ne) Tomašovský beh Spišské Tomášovce
4. 9. 2016 (Ne) Beh Novoveskou Hutou Novoveská Huta

18. 9. 2016 (Ne) Steeple kros Poprad
9. 10. 2016 (Ne) Beh ulicami Krompách Krompachy
12. 10. 2016 (St) Beh ulicami obce Smižany Smižany
17. 11. 2016 (Št) Ferčekovská desiatka (bonus body) Ferčekovce, SNV

Usporiadateľ: FarmárSKI dvor a Občianske združenie 
Novoveská Huta 
Dátum: 2. júl 2016 (sobota) o 15.00 hod. - deti, 
17.00 hod. - dospelí, dorast 
Štartujú: pretekári a pretekárky riadne a včas 
po prezentácii 
Účasť na vlastnú zodpovednosť. Za stratu cenných vecí 
usporiadateľ neručí. 
Prezentácia: v deň preteku. Deti do 14.45 hod. 
Dospelí a dorast do 16.45 hod. 
Prihlášky: pri prezentácii
Beh je zaradený do VMBL a BLOSNV 2016
Upozornenie: Beh Farmárskeho dvora je pretekom, 
v ktorom sa preteká podľa kategórie, do ktorej sa prete-
kári a pretekárky vopred prihlásia.
Informácie: Rudo Mikolaj, Poľná 923 5/5, 
053 31 Novoveská Huta, www.novoveskahuta.sk
Tel.: 053/441 30 13 po 20.00 h, 0944 546 455, 
e-mail: hutabeh@centrum.sk

Rudo Mikolaj, riaditeľ preteku
Ľudmila Hanzoková

predsedníčka organizačného výboru

Organizátor: Občianske združenie Novoveská Huta 
BLOSNV 2016 je určená pre osoby od 18 rokov bývajúce na území okresu SNV a štartujúce za organizácie pôsobiace na jeho 
území, v každej kategórii sa bodujú bežci, ktorí reprezentujú kluby alebo mesto v okrese Spišská Nová Ves.
Informácie: Rudo Mikolaj – 0944 546 455, e-mail: hutabeh@centrum.sk • Ing. Ondrej Majerník – 0907 929 889, 
e-mail: prednosta@sn.vs.sk • Mgr. Tomáš Kamas – 0904 112 990, e-mail: tomaskamas@centrum.sk
Propozície a výsledky na internetovej stránke: www.beh.sk

BEŽECKÁ LIGA OKRESU 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - BLOSNV 2016

5. ROČNÍK BEHU 
FARMÁRSKEHO DVORA

VK SNV - Svidník 2 : 0 (14, 12)
VK SNV - Stropkov 2 : 0 (23, 23)
VK SNV - Snina 2 : 1 (19, -23, 13)
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OZNAMY, POZVÁNKY 

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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ZÁZEMIE – ZÁZRAČNÉ 
ZELENÉ MIESTO (Vyšná hať)
Vikendové workshopy:
Piatok, sobota 10. - 11. 6.
Dobrovoľnícke podujatie  
Naše mesto 2016
Podporené Nadáciou Pontis
Program: stavba hmyzieho hotela 
+ údržba ZáZeMia
Nedeľa 19. 6. o 14.00 h 
Letná slávnosť na ZáZeMí 
Program: bubenícka jam session, 
bubnovačka – Freetone a iné
Bližšie info na FB

PONUKA SLUŽIEB  
V HERNI MC DIETKA 
HERŇA DIETKA  
DOČASNE ZATVORENÁ.
PORADENSTVO PRI DOJČENÍ
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)

Centrum voľného času Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053 4423758, e-mail: cvcsnv@azet.sk, www.cvcadam.sk

SLÁVNOSTNÁ  
AKADÉMIA 2016 
1. 6. 2016 od 9.00 h,  
Koncertná sieň Reduty, SNV 
Slávnostné odovzdávanie diplomov  
a cien víťazom v okresných predmetových 
olympiádach v školskom roku 
2015/2016
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

KRAJINA SNOV
24. 6. 2016, 16.00 a 18.00 h,  
Dom kultúry Mier
Tanečná show skupiny Denzz Industry. 
Môžete sa tešiť na zaujímavo spracované 
tanečné choreografie, originálne 
kostýmy, svetelné efekty  
či videoprojekciu  

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 
Téma: Krajina zázrakov
Denzz Industry vyhlasuje výtvarnú súťaž 
pre deti a mládež o skvelé vecné ceny. 
Podmienky súťaže nájdeš na  
www.cvcadam.sk. Súťaž končí 
17. 6. 2016. Všetky „detské sny“ budú vy-
stavené v DK Mier v deň predstavenia „Kra-
jina snov“ – 24. 6. 2016, na predstavení sa 
uskutoční aj odovzdanie cien výhercom. 

DETSKÉ DOPRAVNÉ  
IHRISKO 
v mesiacoch  
júl – august 2016  
bude otvorené pre verejnosť pondelok 
– piatok od 9.00 do 17.00 hod. Vstup 
zdarma, deti do 12 rokov v doprovode 

zodpovednej osoby. 
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová, 
0908 970 201

JUNILIÁDA  
- ZÁBAVNÉ  
POPOLUDNIE
4. júna 2016 (sobota) 
od 14.00 h
Areál CVČ Adam, 
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves - sídl. 
Západ I
Pre koho: deti ZŠ, MŠ, SŠ, rodičov, 
starých rodičov, jednoducho pre 
každého 
PROGRAM: 
Vystúpenie detí ZŠ, MŠ, CVČ • Zábavné 
a športové aktivity pre deti a rodičov • 
Ukážky z činnosti CVČ, hudba a dobrá 

zábava • Jarmok, občerstvenie, suveníry 
• Športové súťaže pre žiakov a rodičov 
ZŠ Hutnícka
V prípade dažďa sa podujatie prekladá  
na 5. jún (nedeľa).

DENNÝ LETNÝ TÁBOR
4. – 15. 7. 2016, denne 8.00 - 16.00 h
Cena: 5 €/deň/dieťa
V cene je zahrnuté: desiata, obed, 
olovrant, pitný režim, vstupné podľa 
programu
Program: turistika, športové hry, ZOO, 
aktivity podľa počasia
Viac informácií: 0911 307 468 - Zuzana 
Košová
Prihlášky si vyzdvihnite v CVČ,  
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves alebo  
na www.cvcadam.sk do 30. 6. 2016.

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

Dom Matice slovenskej, Zimná 68, Spišská Nová Ves  
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 o 16.00 h - POD KRÍDLAMI LELKA
Divadelné predstavenie. Dávny príbeh vtáčika, ktorý svojho chána učí milovať rozumom a rozmýšľať srdcom...
Animačný program: Lampiónová slávnosť na nádvorí. Vyhodnotenie súťaže.

EMKOBEL, a. s.,  
Spišská Nová Ves 

HARMONOGRAM 
ODSTÁVOK

TEPELNÝCH ZARIADENÍ 
V LETNOM OBDOBÍ 2016
NÁZOV TEPELNÉHO 

ZARIADENIA
TERMÍN 

ODSTÁVKY
VÝCHOD 1 - Fr. Kráľa 6. 6. - 10. 6. 2016
VÝCHOD 2 - Slovenská 6. 6. - 10. 6. 2016
FABINIHO 13. 6. - 17. 6. 2016
LEVOČSKÁ 13. 6. - 17. 6. 2016
BANÍCKA 20. 6. - 24. 6. 2016
E. M. ŠOLTÉSOVEJ 20. 6. - 24. 6. 2016
HURBANOVA 27. 6. - 1. 7. 2016
PANORÁMA 27. 6. - 1. 7. 2016
MIER 1 - Komenského 4. 7. - 8. 7. 2016
MIER 2 - Wolkerova 9 4. 7. - 8. 7. 2016
MIER 3 - Tr. 1. mája 37 4. 7. - 8. 7. 2016
MIER 4 - Štúrovo nábrežie 4. 7. - 8. 7. 2016
MIER 5 - Tr. 1. mája 20 11. 7. - 15. 7. 2016
MIER 6 - J. Wolkera 26 11. 7. - 15. 7. 2016
MESTSKÝ ÚRAD 18. 7. - 22. 7. 2016
ZIMNÝ ŠTADIÓN 18. 7. - 22. 7. 2016
TARČA 2 - Dubová 25. 7. - 29. 7. 2016
TARČA 3 - Topoľová 25. 7. - 29. 7. 2016
ZÁPAD 1 - Strojnícka 1. 8. - 5. 8. 2016
HVIEZDOSLAVOVA 1. 8. - 5. 8. 2016
RÁZUSOVA 8. 8. - 12. 8. 2016
ZÁPAD 3 - Kolárska 8. 8. - 12. 8. 2016
ZÁPAD 2 - Duklianska 15. 8. - 19. 8. 2016
TARČA 1 - Agátová 15. 8. - 19. 8. 2016

Ing. Marián Bubeník
vedúci technicko-prevádzkového útvaru

ODFOŤ MESTO PLNÉ DETÍ A VYHRAJ TABLET!
Tak znie slogan fotografickej súťaže pre školákov v našom meste. Ak máš 18 a menej rokov  
a máš dobré oko, tak sa zapoj do našej najnovšej facebookovej súťaže. Postup je nasledovný:
1. Počas akcie Mesto plné detí (3. 6. 2016) sprav zaujímavú fotografiu
2. Pošli ju na radnica@mestosnv.sk
Zo všetkých zaslaných fotografií vyberieme desať najlepších, ktoré nájdeš na facebookovej adrese  
Spišskej Novej Vsi https://www.facebook.com/mestosnv/. Autor fotografie, ktoré bude mať do konca júna  
najviac lajkov (spisovne páčikov), získa od mesta Spišská Nová Ves super tablet. Neváhaj a „nažhav“ svoj mobil!
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Oznámenie o výkupe papiera  
a zbere olejov 
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., v rámci akcie  
„Výkup papiera na vašej ulici“ oznamuje termíny výkupu od rodinných domov v jed-
notlivých lokalitách mesta. V rámci tejto akcie sa vykonáva i zber jedlých olejov 
a tukov. Zbierané sú všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, 
repkový, ľanový a pod.), vrátane olejov, ktoré slúžia ako nálev potravín, bez pevných častíc, uzavreté 
v sklenených alebo plastových fľašiach. Výkup papiera a jedlých olejov sa bude realizovať formou vý-
meny za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. Presné podmienky výkupu budú 
k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný zber. Ako stanovištia mobilného výkupu budú slúžiť vybrané 
miesta pristavenia veľkokapacitných kontajnerov, ktoré boli pristavované pravidelne na jar a jeseň. Zoznam ter-
mínov a miesta mobilného zberu:

MsV č. 1 Novoveská Huta  13. 6. 2016
1.  Horská 60 16.00 - 16.15
2.  pri parku (námestie v Nov. Hute)  18.25 - 18.40
3.  pri pionierskom tábore  17.45 - 18.00
4.  Horská 35 a 50  16.45 - 17.00
5.  Kvetná 17  17.05 - 17.20
6.  pri Hasičskej stanici  18.05 - 18.20
7.  Tichá 10  16.20 - 16.35
8.  Kozákova vila  17.25 - 17.40
MsV č. 3 Ferčekovce   14. 6. 2016

9.  Muráňska 2 16.00 - 16.15
10.  Muráňska 26 16.20 - 16.35
11.  križovatka ulíc Muráňskej  

a Trenčianskej 16.45 - 17.00
12.  Muráňska 60 17.05 - 17.20
13.  Nitrianska ul. 17.45 - 18.00
14.  Laborecká ul. 18.25 - 18.40
15.  Trnavská ul. 17.25 - 17.40
16.  Dunajská ul. 18.05 - 18.20
MsV č. 6 staré mesto - juh  15. 6. 2016

17.  Fándlyho ul. - Železorudné bane 17.15 - 17.35
18.  F. Urbánka 25 - Kozí vrch 16.00 - 16.20
19.  pred zimným štadiónom  

- Hotel Šport  17.40 - 18.00
20.  Tehelná ul. - obchod  16.25 - 16.45
21.  Gorkého 19 18.30 - 18.50
22.  križovatka ulíc Hurbanovej  

a Leteckej 16.50 - 17.10

MsV č. 7 staré mesto - východ   16. 6. 2016
23.  križovatka ulíc J. Hanulu a Škultétyho 17.35 - 17.50
24.  Pod Tepličkou 16.00 - 16.15
25.  Pod Tepličkou (pri moste)  16.20 - 16.35
26.  Drevárska ul. - garáže  

Nového domova 16.45 - 17.00
27.  Zábojského ul. 17.55 - 18.10
28.  Zvonárska ul. 18.15 - 18.30
29.  MPC starý vchod – Mlynská ul.  18.35 - 18.50
MsV č. 8 staré mesto – sever

30.  Vajanského ul.  
(smer k Medzi) 15. 6./18.05 - 18.25

31.  Vajanského ul.  
(smer k stanici) 20. 6./18.25 - 18.45

32.  J. C. Hronského 16. 6./17.10 - 17.25
33.  Hviezdoslavova ul.  

- soc. zariadenie Katarínka 20. 6./18.00 - 18.20
MsV č. 9 Telep   20. 6. 2016

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

UPOZORNENIE
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby! 

Obaly od vajec neberieme! 
Neberieme papier v igelitových vreciach!

V zmysle ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energe-
tike oznamujeme, že pre uvedené odberné miesta bude 
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác 
na zariadení nízkeho/vysokého napätia v termínoch: 
• 1. jún 2016 v čase od 7.20 h do 18.30 h:  

Duklianska: č. d. 54, 56;
• 2. jún 2016 v čase od 7.40 h do 18.30 h:  

Gorazdova: č. d. 26, 28, Hviezdoslavova: č. d. 1;
• 2. jún 2016 v čase od 7.20 h do 18.30 h:  

Hviezdoslavova: č. d. 2, 4, J. Hanulu: č. d. 2, 6;
• 8. jún 2016 v čase od 8.00 h do 15.30 h:  

Kollárova: č. d. 29, Markušovská cesta: č. d. 3;
• 14. jún 2016 v čase od 7.20 h do 17.00 h:  

Podskala: č. d. 12, Tepličská cesta: č. d. 5, 7, 8, 9, 12, 
13, 17, 19;

• 20. jún 2016 v čase od 7.50 do 17.00 h:  
časť záhradkárskej osady Tarča – Brezová.

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

V súvislosti s prevádzkovaním Regionálneho centra zhodno-
covania biologicky rozložiteľných odpadov Mesto Spišská 
Nová Ves rozširuje zber BIO odpadu do ďalších lokalít.
Medzi tento odpad patrí tzv. zelený odpad – pokosená 
tráva, lístie, konáre, zvyšky ovocia a zeleniny. Rozšírenie 
zberu sa týka občanov bývajúcich v rodinných domoch v lo-
kalitách: MsV č. 7 – staré mesto (východ) – ulice: Mlyn-
ská, Brusník, Drevárska, J. Hanulu, Čsl. armády, Ing. O. 
Kožucha, I. Krasku, Škultétyho, Zábojského, Zvonárska, 
Rybárska, Pod Tepličkou a MsV č. 1 - Novoveská Huta – 
ulice: Novoveská cesta, Hnilecká cesta, Kvetná, Lúčna, 
Horská, Poľná, Rybničná, Tichá, Záhradná, Dúhová, 
Jasná, Slnečná, Snežná, Bronzová, Medená, Rudná, 
Sadrovcová, Železná, Stražanská.
Občania bývajúci v rodinných domoch na horeuvedených 
uliciach, ktorí doteraz nemali možnosť BIO odpad triediť, sa 

môžu do zberu zapojiť vyplnením návratky, ktorú odovzdajú 
v podateľni Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1,  
052 01 Spišská Nová Ves. Uzávierka žiadaniek je 
15. júna 2016. Záujemcom bude pridelená samostatná 
hnedá zberová nádoba o objeme 240 l. 
Výmenu nádob v zmysle doručených žiadaniek pre uvedenú 
lokalitu budeme realizovať 22. júna v čase od 8.00 h. Zbe-
rové nádoby budú v jednotlivých rodinných domoch vymie-
ňané priebežne. Pri preberaní nádoby je potrebné preukázať 
sa platným OP. 
Občania, ktorí nebudú v uvedenom čase zastihnutí, ako i ob-
čania, ktorí nestihli kampaň z MsV č. 6 a 2, si môžu zberovú 
nádobu vyzdvihnúť v areáli Regionálneho centra zhodnoco-
vania biologicky rozložiteľných odpadov, Kúdelník 2, Spišská 
Nová Ves - každý pracovný pondelok v čase od 8.00 do 
13.00 h. odd. komunálneho servisu, MsÚ

NÁVRATKA – ZBER BIO - ODPADU
Lokalita: MsV č. 7 – staré mesto – východ, MsV č. 1 – Novoveská Huta 

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

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

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

ROZŠÍRENIE ZBERU BIO ODPADU

UPOZORNENIE
NA ÚPLNÉ KRÁTKODOBÉ 
UZÁVIERKY CESTNÝCH 

KOMUNIKÁCIÍ 
z dôvodu usporiadania podujatia 

na námestí 
MESTO PLNÉ DETÍ  

a 25. ROČNÍK VEČERNÉHO  
BEHU MESTOM

Termín uzávierky: 3. 6. 2015
• Letná ul. od 7.00 do 20.30 h  

(celá od Reduty po bývalý Dom nábytku)
• Zimná ul. od 4.00 do 20.30 h  

(od križovatky s Elektrárenskou - socha kpt. Nálepku) 
• Radničné námestie od 7.00 do 20.30 h  

- spojnica medzi Letnou a Zimnou ul.

OZNÁMENIE O ZMENE 
ÚRADNÝCH HODÍN

Vážení občania, Mesto Spišská Nová Ves na základe 
poznatkov z predchádzajúcich rokov, v rámci optima-
lizácie úradných hodín a pracovného procesu počas 
letných mesiacov s prihliadnutím na platnú legislatívu 

oznamuje, že v období od 1. júla do 31. augusta 
2016 budú na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi 

zmenené úradné hodiny nasledovne:
pondelok 8.00 - 14.00 h

utorok 8.00 - 14.00 h
streda 8.00 - 16.30 h
štvrtok nestránkový deň
piatok 8.00 - 14.00 h
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Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte a v srdci večnú spomienku si 
na mňa zachovajte. 
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
susedom, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 18. 4. 2016 s mojím 
drahým manželom Antonom DOROCÁKOM.
Vďaka patrí Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku, kolektívu ARO 
a dôstojnému otcovi M. Kundlovi.
S úctou a vďakou manželka a smútiaca rodina. 

„Svet beží, no Ty si už v cieli...“
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, kolegom, susedom a známym, 
ktorí sa 26. 4. 2016 prišli rozlúčiť s mojím drahým manželom, starostlivým 
otcom, starým otcom, svokrom, krstným otcom, bratom a švagrom Jaroslavom 
FIBIŠOM.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura, Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV a MsÚ v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary tým, ktorí sa prišli  
dňa 9. 5. 2016 rozlúčiť s našou mamkou Annou ŠOFRANKOVOU.
Vďaka patrí aj všetkým, ktorí ju podporovali v čase ťažkej choroby.
deti s rodinami

 

Vyslovujeme úprimné poďakovanie rodine, príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, že sa 16. mája 2016 prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, 
dedkom, svokrom a príbuzným pánom Andrejom MUCHOM.
Ďakujeme za prejavené sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť 
náš hlboký žiaľ pri jeho odchode z pozemského života.
Naše poďakovanie patrí tiež ZPOZ pri MsÚ a Pohrebnej službe R. Findura za 
dôstojnú rozlúčku a poskytnuté služby.
smútiaca rodina

Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
1. 5. 2016 uplynulo 15 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec, 
dedko a pradedko Marián TIMKO.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéry Ľubica, Beata a vnučka 
Petra s rodinami.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
Smútok a ticho dolieha na náš dom, veľmi nám chýbaš, náš drahý otec 
a manžel, v ňom. Odišiel si, už nie si medzi nami, no v našich srdciach 
ostávaš navždy s nami. Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri 
plamienku sviečky s láskou spomínať.
23. 2. 2016 sme si pripomenuli nedožitých 80 rokov a 6. 6. uplynie 7 rokov,  
čo nás opustil náš milovaný manžel, ocko, svokor, dedko Jozef FILIP. 
So srdcom plným krásnych spomienok na neho s láskou spomínajú manželka 
Eva, dcéra Jana a syn Jozef s rodinami. 

Človek odchádza, ale všetko krásne a vzácne, čo nám dal, ostáva natrvalo 
v nás.
10. 5. 2016 uplynulo 5 rokov, čo dotĺklo srdce našej mamky, babky, svokry 
Alžbety NOVÁKOVEJ.
S láskou, úctou a vďakou spomíname.
dcéry Jarmila a Milena s rodinami
Venujte jej milú spomienku. 

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
21. 5. 2016 uplynulo 5 rokov, odkedy nás opustil môj milovaný manžel, 
starostlivý otec a dedko Vincent STAROŇ.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina. 

Ten čas tak neuveriteľne rýchlo letí, bolesť a žiaľ sa postupne vytrácajú, 
krásne spomienky na Teba v našich srdciach však stále ostávajú. Tvoja 
láska nás hriala, keď si tu bol s nami a bude nás aj naďalej hriať, rovnako 
ako každú živú bytosť, každého, kto Ťa mal tiež úprimne rád.
22. 5. 2016 uplynulo šesť rokov, odkedy nás opustil náš milujúci a starostlivý 
manžel, ocko, dedko a príbuzný Ján SLEJZÁK. 
S láskou v srdci spomínajú manželka Emília, syn Marián s manželkou, dcéry 
Slávka, Lucia, vnúčatá a ostatná rodina.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú mamičku, babičku, svokru, 
príbuznú a známu Evu NÉMETHOVÚ, ktorá nás pred 10 rokmi navždy opustila. 
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ju milovali.
S láskou smútiaca rodina.

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V APRÍLI OSLÁVILI
95 rokov
Anna Baluchová
91 rokov
Cecília Kedžuchová
90 rokov
Gizela Slivková
Julius Justh
Júlia Oravcová
Ing. Ján Kotras
85 rokov
Margita Rabinská
Irena Kukoľová
Ján Tokarčík
Ing. Anton Vidiš
Štefan Baffi
Ing. Július Komora
Katarína Bubeníková
Rudolf Komiňák
Helena Sedmáková
Ján Mihok

Štefan Pollák
80 rokov
Anna Kotrasová
Ema Lešková
Mária Faithová
František Schlosser
Helena Ringošová
Kveta Bobková
Agnesa Frišlovičová
Irma Zeleňáková
Zuzana Barlogová
Ján Repaský
Viera Sekelová
Ivan Rimčuk
Jolana Gazdurová
Juraj Hudran
Anna Jannová
Štefan Kupčík
Angela Gabrišáková
Eva Škovranová

75 rokov
Rudolf Jurčák
Mária Drdáková
Ján Hölcz
František Broško
Ing. Ľudomír Kapalla
Pavol Špener
Tomáš Varga
Anna Klembarová
Katarína Vašková
Marta Vašáková
70 rokov
Františka Onderová
Rudolf Rusiňák
Vojtech Šoltés

Alžbeta Kovalová
Rudolf Scherffel
Štefan Gonda
Ján Jakubišin
Vladimír Bonk
Juraj Griger
Monika Sopková
Mária Dzurňáková
Juraj Ochmír
Anna Jelínková
Ladislav Klešč
Valent Filip
Ing. Marián Kalafut
Ľudmila Plačková
Alžbeta Topoliová

Max Kunoš

Samuel Spielmann

Laura Hnatkovičová

Mariana Kleinová

Patrik Pavol

Klára Hudáček

Norbert Strmeň

Jakub Milke

Eliška Šlenkerová

Patrik Tomaško

Alexandra Štefková

Nicolas Kolačkovský

Diana Pjonteková

Radoslav Pecha

Krištof Kavulič

Félix Mačutek

Dušan Jančura

Jakub Cvengroš

Matej Látka

Daniela Gavalierová

Viktória Kotlárová

Natália Laučeková

Celyn Gabčo

Natália Petrovičová

Kristína Petrušková

Milena Gadušová

Timea Mačugová

Ladislav Herich

Michal Galád

Eliška Antošová

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 APRÍLI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Ladislav Piatnica 1927
Mária Betherová 1933
František Bolčák 1933
Anna Štefanovičová 1936
Oľga Schwirianová 1936

Edita Loyová 1936
Jaroslav Fibiš 1938
Eva Frajkorová 1940
Imrich Repaský 1940
Anton Dorocák 1941

Jozef Dvorský 1947
Štefan Juraško 1948
Dušan Fabry 1949
Jozef Slavkovský 1950
Ján Holub 1952

Peter Leško 1958
Ing. Peter Gurčík 1968
Peter Jakubec 1969
Miroslav Sagalinec 1993
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Odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho milovali.
14. 6. 2016 uplynie 12 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil môj drahý otec, 
dedko, svokor a pradedko Ján ŠTRAUCH.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.

„Neplačte, ja neodchádzam navždy, to iba trochu skôr nadišiel môj čas. 
Nesmúťte, veď zomrieť musí každý. Dá Boh, že vo večnosti stretneme sa 
zas.“
14. 6. 2016 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustil môj manžel, náš otec 
František AKSTEINER.
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn Ľubomír a dcéra Miriama.

Všetky otázky prečo? Všetky odpovede v plamienku sviečky skryté sú, 
modlitby vrúcne v anjelskom tichu odpovede na ne prinesú. Ona nezomrela. 
Spí, má len sen, je krásny, sníva sa jej o tých, ktorých milovala a ktorí milovali 
ju. Milosrdný Bože, udeľ jej večnú radosť a slávu v nebeskom kráľovstve. 
Desať rokov už nie je medzi nami, jej nesmrteľná duša našla pokoj v Božom 
raji, kde bolesť je neznáma a slzy nezmáčajú tvár.
16. júna 2016 si s láskou a modlitbou spomenieme na milovanú dcérku  
Moniku HORNYAKOVÚ, rod. Akurátnu.
mamka, sestra Hanka, neter Miška s rodinou a krstní rodičia

Odišiel si bez slova, na rozlúčku nebol čas. Spomienky na Teba zostanú 
navždy v nás. Ťažko je spomínať, srdce puká bôľom, keď si znenazdajky 
dal nám navždy zbohom.
16. 6. 2016 si pripomíname dva roky, odkedy nás navždy opustil náš milovaný 
syn, brat, kamarát Milan LESKOVJANSKÝ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
 

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je 
také, aké bolo predtým. Čas plynie ako tichej rieky 
prúd, kto Vás mal rád, nemôže zabudnúť. 
16. 6. 2016 si pripomenieme smutné desiate výročie 
úmrtia našej mamky Etely KERKEŠOVEJ, rod. 
Tökölyovej a zároveň 3. 10. 2016 smutné deviate 
výročie úmrtia nášho otca Rudolfa KERKEŠA. S láskou 
spomínajú dcéry Helenka, Betka a Ľubica s rodinami. 

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo 
predtým. Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, ale v našich srdciach 
zostávaš navždy s nami.
18. 6. 2016 si pripomíname 7. výročie, odkedy nás navždy opustil môj milovaný 
manžel, otec, svokor, dedko a pradedko František KUPEC.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Kto žije v srdciach, neumiera.
19. 6. 2016 si pripomenieme 2. výročie úmrtia môjho manžela, otca, dedka, 
brata, švagra a priateľa Jozefa JEZERČÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka, dcéry Janka, Zuzana, Renáta s rodinami a ostatná smútiaca rodina

Milovali ste nás a my sme milovali vás, tú lásku v našich 
srdciach nezničí ani čas.
19. 6. 2016 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej 
drahej a milovanej mamky Valérie VOJTKOVSKEJ 
a 30. 7. 2016 si tiež pripomenieme 6. výročie úmrtia 
nášho otecka Karola VOJTKOVSKÉHO.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.
smútiaca rodina

Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechala si všetko a všetkých, ktorých 
si milovala. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plamienku sviečok 
na Teba spomíname. Osud Ti nedoprial dlhšie byť, no v našich srdciach 
budeš navždy žiť.
21. 6. 2016 si pripomenieme 1. výročie, odkedy nás navždy opustila moja drahá 
manželka, mamička, babička, dcéra a sestra Mária KRAUSZOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Je taká chvíľa. Skončí sa život, začne spomienka. Vytryskne zo srdca ako 
utajený prameň a rozlieva sa do dní.
22. 6. 2016 si pripomíname 10. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, 
otca, svokra, dedka, príbuzného, priateľa a kamaráta Emila VALIGURU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou manželka, deti s rodinami a smútiaca rodina.

... nezabudli sme... iba sme sa naučili žiť s tým, že už nie si medzi nami...
Uplynie 27 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš otec a dedko Marián 
ZASTKO.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Marianna a Oľga s rodinami.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
29. 5. 2016 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 4. výročie, odkedy nás opustil 
môj manžel, náš drahý otecko, krstný a svokor Jozef PASTVA.
Prosíme všetkých, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, synovia Lukáš s manželkou Petrou, 
Jozef a dcéra Stanislava.

3. 6. 2016 uplynie 20 rokov od chvíle, kedy nás nečakane navždy opustil môj 
manžel, otec, dedko Milan KUKOĽ.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka, dcéra Alenka a syn Richard s rodinami

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť sa nedá. Mala si rada život, mala si rada 
smiech, verila si v život, milovala si svet. Odišla si navždy, hoci si túžila žiť, 
nebolo Ti dopriate s nami tu byť.
5. 6. 2016 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomenieme 4. výročie úmrtia 
našej milovanej manželky, sestry, mamičky, babky, prababky a Briežkarky  
Jany ŠPIRKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Zhasli Tvoje oči, stíchol Tvoj hlas, mal si rád prírodu, hory a všetkých nás. 
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky na 
Teba myslíme. Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach zostávaš stále 
s nami. Jediná nádej našu bolesť hojí, že nás Pán Boh opäť spolu spojí.
6. 6. 2016 uplynie rok od úmrtia môjho manžela Antona ĎURÁKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Monika, dcéry Monika a Vlasta s rodinami 
a ostatná rodina.

... po krátkych cestách chodili sme spolu, na ďalekú odišiel si sám...
10. júna 2016 uplynie 20 rokov od úmrtia nášho syna Michala TERINGU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, spolu s nami tichú spomienku.
rodičia, bratia s rodinami a ostatná smútiaca rodina

„Nebolo nám dopriate s vami ďalej byť, nebolo lieku, 
aby sme mohli žiť. Neplačte a nechajte nás kľudne 
spať, aj bez sĺz sa dá spomínať“.
10. 6. 2016 si pripomenieme 10. výročie od úmrtia nášho 
ocka Artura ZALČÍKA a 29. 7. 2016 si pripomenieme 
32 rokov od úmrtia našej mamky Justíny ZALČÍKOVEJ. 
S úctou a láskou spomínajú synovia a dcéry s rodinami.

So spomienkou na Teba ticho hľadíme do neba. Do krásneho raja odišiel 
si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Za všetky trápenia a bolesti, nech Ti 
dá Pán Boh večnej milosti.
11. 6. 2016 uplynú dva roky, kedy nás opustil náš drahý a milovaný manžel, 
otec, dedko a pradedko Michal TOMALA.
V modlitbách za pokoj a ľahké odpočívanie spomínajú manželka Anna, syn Pavol 
s rodinou, dcéry Iveta a Ľubka s rodinami a ostatná rodina. 

Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť v srdci trvá a nedá zabudnúť. 
13. 6. 2016 si pripomenieme 2. výročie, odkedy nás navždy opustil milovaný 
manžel a otec František LABANC. 
Tí, ktorí ste ho poznali a ktorým chýba, spomínajte s nami.
S láskou a úctou manželka Janka a dcéry Janka a Elenka.
 

Odišiel si tichučko ako odchádza deň, v našich srdciach ostáva spomienka 
len. Mal si nás všetkých rád a chcel si s nami ešte žiť, ale prišla chvíľa, musel 
si nás opustiť. Ťažké sú kroky k miestu, kde spíš, doznela Ti pieseň života 
a Ty sladko sníš.
15. 6. 2016 uplynie rok od chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý a milovaný 
manžel, otec, svokor a dedko Ján FERENĆÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a vďakou manželka Terézia, synovia Peter, Ján a dcéra Mária 
s rodinami.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Od života pre seba si nič nežiadal, všetko len pre svoje deti a rodinu. Svoje 
zlaté srdce celé si nám dal, večný kľud nech dá Boh Ti za odmenu.
22. 6. 2016 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil môj manžel, náš otec, 
dedko a priateľ Jozef PIVOVAR. 
S úctou a láskou spomíname.
 

V tmavej noci, keď začínal nový deň, odišiel si snívať svoj večný sen. 
Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetko a všetkých, ktorých 
si mal rád.
23. 6. 2016 si pripomenieme 15. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, 
otca, svokra, dedka a brata Štefana CVENGROŠA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
manželka Helena, dcéra Renáta, syn Peter s manželkou Miriam, vnúčatá Karin 
a Marko

Opustil si tento svet, už Ťa v ňom viac niet. V srdciach našich ostávaš 
a v spomienkach ožívaš.
23. 6. 2016 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec a dedko 
Ján KAMENICKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Odišiel si tíško. Už nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spomienkami.
22. 4. 2016 uplynulo 10 rokov, keď nás opustil môj brat Viliam BECK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
sestra Danka so svojou rodinou

Na krídlach anjela si vzlietol v diaľ. Už necítiš bolesť, necítiš žiaľ. Odišiel 
si tíško bez rozlúčky, chýba nám nežný dotyk Tvojej rúčky. Dni bez Teba 
ťažkými sa stali, zmieriť sa s tým tak ľahko nepodarí. Tak veľmi si túžil s nami 
žiť, bolo však súdené Ti anjelom byť. Tak spi sladko a ochranu maj nad nami, 
lebo my tu dole budeme pod Tvojimi krídlami.
16. 6. 2016 uplynie smutný a bolestný rok, kedy si Pán povolal do večnosti 
môjho milovaného manžela, ocka, syna, brata a príbuzného Róberta 
BRYNDZU.
Posielame Ti pozdrav lásky a modlitby do neba. 
S láskou spomínajú manželka Zuzana, synčekovia Martinko a Adamko, rodičia, 
svokor, brat Peter a Lukáš s rodinou, sestra Veronika, švagriná Katka s rodinou, 
švagor Vladimír s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Pán Boh zavolal a srdce, ktoré pre nás malo toľko lásky, dotĺklo navždy.
28. 6. 2016 si pripomenieme 5. výročie úmrtia mojej mamky a babky Františky 
ŠURGOTOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. 
S láskou a úctou spomína dcéra Marienka a vnúčatá Peter, Martin a Barborka.

SPOMIENKY

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa 
uskutoční 16. 6. 2016 (štvrtok)
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. v Sp. Novej Vsi.
Tešíme sa na vás.

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. - 5. 6. 2016
Na Západe, Hutnícka 20, T.: 053/429 87 08

6. - 12. 6. 2016
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19, 

T.: 0901 961 073

13. - 19. 6. 2016
TESCO, Medza 15, T.: 053/417 68 84

20. - 26. 6. 2016
STATIM, Štefánikovo námestie 10,  

T.: 053/442 82 77

27. - 30. 6. 2016
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19, 

T.: 0901 961 073

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Spišskej Novej Vsi

pozýva svojich členov na tieto aktivity

2. 6. 2016 (štvrtok)
Prosíme účastníkov rekreačného pobytu v Patinciach, 

aby sa 2. júna o 9.30 hod. dostavili do Klubu dôchodcov  
na Levočskej ulici 1. Priniesť občiansky preukaz a preukaz  

pre zákazníka na cestu vlakom.

8. 6. 2016 (streda)
Turistická vychádzka Manínska tiesňava 

Odchod rýchlikom o 5.05. h. Zodpovedný: Ing. V. Čarnogurský

17. 6. 2016 (piatok)
Športové hry seniorov nášho okresu

Miesto: Spišské Vlachy, Rudoľová záhrada o 10.00 h
Poplatok 2,50 €, prihlásiť sa do 8. 6. 2016!

18. 6. do 25. 6. 2016
Rekreačný pobyt v Patinciach

29. 6. 2016 (streda)
Turistická vychádzka Starý Smokovec

1. skupina, Pekná vyhliadka - Krížová cesta, zodp.: M. Adamčiaková
2. skupina, Zamkovského chata, zodp.: L. Lučivjanský

Odchod vlakom: OV 6,50 h alebo R 7.05 h

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

8. 6. 2016
Guláš a športové hry na detskom  

dopravnom ihrisku o 10.00 h. 
Poplatok 2 € uhradiť do 6. 6. 2016.

10. 6. 2016
Varenie a ochutnávka múčnych jedál.

14. 6. 2016
Poznávací autobusový zájazd na Oravu. 

Odchod o 6.00 h od domu kultúry. 
Poplatok: 9 €, nečlen 10 €. 

Možnosť prihlásenia do 10. 6. 2016.

23. 6. 2016
Slávnostné stretnutie jubilantov  

na osobné pozvanie o 10.00 h.
•••

Samospráva Klubu dôchodcov Lipa pripravuje 
rekreačný pobyt v kúpeľoch Lúčky 

v termíne od 29. 8. do 3. 9. 2016. 
Predpokladaná cena je 200 €. 

Záväzne sa prihlásiť do 15. 6. 2016.

Základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne  

postihnutých
Levočská ul. č. 14, Spišská Nová Ves

pozýva svojich členov na 

GULÁŠ
4. 6. 2016 (sobota) o 11.00 hod. 
na Detskom dopravnom ihrisku,  

Ul. J. Hanulu (vchod zboku) v Sp. Novej Vsi.
Poplatok: členovia 4 €, nečlenovia 5 €, deti 3 €.

Tešíme sa na vás.

„Aby sme otužili ducha, treba otužiť svaly.“ 
(M. de Montaigne)

Predsedníctvo OO JDS v Spišskej 
Novej Vsi a MO JDS Spišské Vlachy 
pozývajú na 

10. ročník 
ŠPORTOVEJ 
OLYMPIÁDY  
OO JDS V SP. NOVEJ VSI

17. 6. 2016 o 10.00 h v Rudoľovej 
záhrade v Spišských Vlachoch.

Tešíme sa na športové zápolenie 
všetkých seniorov.

INLINE 
KORČUĽOVANIE 
NA NÁMESTÍ

v mesiacoch 
jún - september

KAŽDÚ NEDEĽU
(okrem 17. 7. 2016)

od 16.00 do 17.00 hod.
NA KOMUNIKÁCII 
NA LETNEJ ULICI
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POZVÁNKY

10. - 12. 6. 2016

MEDZINÁRODNÝ ZRAZ
HISTORICKÝCH SKÚTROV SPIŠ 2016
19. ROČNÍK
REKREAČNÉ STREDISKO KOŠARISKÁ

SOBOTA 11. 6. 2016 

www.skutrklub.cz

od 9,15 hod.
od 11,15 - 12,30 hod.

VÝSTAVA SKÚTROV
PRI RADNICI

pri X-ROAD restaurant&pub
/ OC MADARAS /
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POZVÁNKA

24.2424 - 25. jún 25 jú25 jú 2016201624. - 25. jún 2016 ppppSpišská Nová VesN á VSpišská Nová Ves
Dni humoru na SpišiDni humoru na Spiši

www.terraincognita.sk  www.spisskanovaves.eu
mediálni partneri

24. jún 2016
/piatok/
Central park - priestor
pri evanjelickom kostole, 

14:00

Galéria umelcov Spiša:
Sponge Karol?

 

 

Materské centrum Dietka:

15:00

15:00

16:00

priestor pri soche

15:00 a 17:00
Stand up mladých

20:00

humoru

Park pred Redutou, 

17:00

21:00

vstupné 10 €

20:30

25. jún 2016

14:00

Central park - priestor
pri evanjelickom kostole, 

14:00

Galéria umelcov Spiša:
Sponge Karol?

    
Materské centrum Dietka:

15:00

priestor pri soche

15:00 a 17:00
Stand up mladých

17:00

 

Park pred Redutou, 

17:00

18:00
Karavana

20:30
Puding Pani Elvisovej

vstupné 10 €

20:30

 

Bezplatný výstup na najvyššiu 
 

ZOO:

Monkeyland, lanový park:

Rodinný, romantický
a adrenalínový pobyt
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OZNAMY, POZVÁNKY, INZERCIA

Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti, 
zberateľské predmety a predmety minulých čias.

od 8.00 do 15.00 h na starom trhovisku oproti OC Sintra
+421 53 42 98 110  / +421 910 149 926 

e–mail: spisskaburza@szm.sk

Spišská burza starožitností a kuriozít 2016
23. 4. * 21. 5. * 25. 6. * 23. 7. * 27. 8. * 24. 9. * 22. 10.

OSPRAVEDLNENIE
Prosíme čitateľov publikácie  

Gymnázium v Spišskej Novej Vsi 
dávne, nedávne a súčasné, zost. 
Ružena Kormošová, Spišská Nová 
Ves 2016, aby na str. 217 opravili 
v profile nášho absolventa p. Jána 

Lehoczkého nasledujúce údaje: „v r. 
1982 - 1987 pôsobil ako radca - vy-
slanec ČSSR v Sofii, od r. 1993 ako 

chargé d´affaires v Belehrade na 
veľvyslanectve SR.“ Za faktografickú 
a tlačovú chybu sa ospravedlňujeme. 

zostavovateľka

SLOVENSKÝ ZVAZ ZDRAVOTNE  
POSTIHNUTÝCH ZO č. 2,  

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Srdečne vás pozývame na športové podujatie  

spojené s gulášom, ktoré sa uskutoční 
11. júna 2016 so začiatkom 9.30 h 

 v objekte Pizzerie Pinocchio, Za Hornádom 16 
(bývalé ŠM, stará cesta pod Tarčou). 

Poplatok: 2 €. Prineste si misku na guláš.
Prihlásiť sa a zaplatiť môžete každú stredu  

od 9.00 do 11.00 hod. na Levočskej ulici č. 14  
do 8. júna 2016. Tešíme sa na vás.

Janka Gudzanová, predseda ZO č. 2

DOBROVOĽNÝ 
HASIČSKÝ ZBOR 

NOVOVESKÁ HUTA
vykoná v mesiacoch jún a júl 2016 

Preventívne protipožiarne kontroly 
v roku 2016 v zmysle zákona na uliciach:

Novoveská cesta, Sadrovcová, Železná, 
Medená, Bronzová, Rudná.

Štefan Ringoš, tajomník DHZ

Občianske združenie Rodiny pre Spiš 
a spoločenstvo rodín eRko rodiny Spiš 

vás pozývajú na

Reštaurácia Paríž, Zimná ul., SNV
Vstupné: 12 € dosp., 6 € dieťa, 1 € bez stravy

Informácie: Júlia Domiková, 0918 975 917

Základná umelecká škola  
v Spišskej Novej Vsi 

pozýva na

ZÁVEREČNÝ  
KONCERT 2016

vo štvrtok 16. júna 2016 o 17.00 hod.  
v Koncertnej sieni Reduty,  

Radničné nám. 4, Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves  
v spolupráci s partnerským mestom  

Yongstown – Ohio, USA,  
Cirkevným gymnáziom Š. Mišíka  

a Strednou odbornou školou Sp. Nová Ves
pozýva na 

MÓDNU PREHLIADKU  
spoločenských šiat  
spojenú s dražbou,

ktorá sa uskutoční  
v rámci podujatia Mesto plné detí  

3. júna 2016 o 14.00 hod.  
na pódiu pred Redutou.

Výťažok z predaja šiat darovaných partnerským  
mestom Yongstown bude venovaný Domu Charitas  

sv. Jozefa – ženám v núdzi.
Spoločenské šaty si vopred môžete pozrieť na Fb stránke 
mesta Spišská Nová Ves a v deň podujatia v priestoroch  

Cirkevného gymnázia Š. Mišíka  
na Radničnom námestí 8 v Spišskej Novej Vsi.

Organizátori:

PROGRAM 
PRE DETI

SPRIEVODNÉ 
ATRAKCIE 

Vstupné
3,30 €

 cena zahŕňa vstup 
do Monkeylandu, 
Zoo a na Detské 
dobrodružstvá• Plnenie originálnych úloh 

na rozprávkových 
stanovištiach

• Púšťanie lodičiek
• Na všetky deti čakajú 

v cieli darčeky

• Maľovanie na tvár
• Fotenie s rozprávkovými 

bytosťami
• Skákací hrad pre deti
• Lanový park - Monkeyland

Agentúra DETSKÉ DOBRODRUŽSTVÁ
v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves vás srdečne pozýva na podujatie

ZOO Spišská Nová Ves
v sobotu 25. júna a 27. augusta 2016 od 10.00 do 16.00

Viac informácií nájdete na  detskedobrodruzstva.sk 

facebook.com/detskedobrodruzstva
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Výbor Podporného pohrebného 
združenia pobočka Spišská Nová Ves 

upozorňuje svojich členov,  
že členské na rok 2016 je potrebné 

zaplatiť do 30. 6. 2016.

Pohrebné podporné 
združenie pobočka 
Spišská Nová Ves

POZVÁNKY, OZNAMY, INZERCIA

CELESTE
BUCKINGHAM
so skupinou King Shaolin

vás pozývajú na:

II. ročník 

RUŽOVÝ
POCHOD
25. jún 2016
o 13:00 hod.

pred Redutou
v Sp. Novej VsiHosť:

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

Riaditeľ NsP Ilava, n.o. 
vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

PRIMÁR (KA)  
Interného oddelenia – úväzok 1,00.

Požiadavky:
1) VŠ – Lekárska fakulta
2) Špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo, vítaná 

je aj kombinácia s ďalšími špecializáciami z odboru 
vnútorného lekárstva

3) riadiace a organizačné schopnosti,  
komunikatívnosť, flexibilita

4) morálna bezúhonnosť
Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania, profesijný - štruktúro-
vaný životopis, fotokópie dokladov o dosiahnutom vzde-
laní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
potvrdenie o registrácii v SLK.
V prípade manželského páru – obaja zdravotníci, 
vieme zabezpečiť prácu obidvom partnerom, 
poskytujeme súčinnosť pri bytovej otázke.
Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 
31. 7. 2016 v uzatvorenej obálke, opatrenej označením 
„Výberové konanie – neotvárať!“ a adresou odosiela-
teľa, na adresu: NsP Ilava, n.o., Štúrova 3, 019 01 Ilava
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INZERCIA, POZVÁNKY

www.vivaitalia.sk

Spišská Nová Ves

17. 6. 2016
Spišská Nová Ves

15.-18. JÚN • POPRAD

20

www.agenturastyl.sk

15:00 • Námestie (pódium)
Talianský folklórny súbor Ortensia

16:00 
Koncert Duo Ciucati - Strappati

z konzervatória G. B. Pergolesi mesta Fermo

17:00 
Talianskí vlajkonosiči so stredovekými

kostýmami Sbandieratori di Fermo

18:00
Mažoretky a Filharmonica di Lama

19:00 • Divadlo
Oficiálne otvorenie Miss Spiša 2016

23:00 • KTK club
After house party + 4 talianskí DJ



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

30 JÚN 2016

PREDÁM / PRENAJMEM

 Predám 2-izb. tehlový byt v centre mesta, prerobený na 3-izb. 
Cena dohodou. T.: 0910 927 514.

 Predám 2-izb. zrekonštruovaný byt v centre mesta. Nie cez 
RK. T.: 0904 437 928.

 Predám pekný 4-izb. prerobený byt na sídl. Mier, 2. posch., 
s balkónom, dobre situovaný, slušní susedia. RK nevolať. 
T.: 053 442 18 69, 0903 366 830.

 Predám RD v centre mesta SNV - Ul. Čsl. armády, so záhra-
dou a 2 garážami. Obytná plocha domu: 126 m2, celková plo-
cha pozemku: 520 m2. Cena: 135 000 €. T.: 0907 337 697.

 Predám 2-rodinný dom, rozloha 2 x 105 m2, 2 garáže, su-
terén, lokalita Ferčekovce alebo vymením za 2 – 3-izb. byt + 
doplatok. RK nevolať. T.: 0903 449 565.

 Predám stavebný pozemok v Slovenskom raji Hnilčík – Cechy 
o rozlohe 2 938 m2. K pozemku vedie asfaltová cesta, je mož-
nosť napojenia na obecný vodovod a na pozemku je elektrika. 
Hranicou pozemku od lesa je vyregulovaný potok. Pozemok je 
vhodný na výstavbu rodinného domu, rekreačné využitie, napr. 
dom, tenisové kurty, bazén. T.: 0905 138 614, nie RK.

 Predáme záhradu so záhradnou chatkou v lokalite Červený 
jarok. T.: 0903 261 962.

 Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti Červený jarok. 
T.: 0903 621 805.

 Predám chatu s pozemkom v Poráčskej doline. Cena: 
27 tis. €. T.: 0902 547 208.

 Predám chatku v Tornali v areáli kúpaliska v perfektnom stave. 
Informácie: 0905 522 362.

 V Spišskej Novej Vsi ponúkam na predaj rozľahlú garáž. Kon-
takt: laurapprv@gmail.com, 0917 287 034 - po 17.00 h.

 Predám garáž za židovským cintorínom. Cena dohodou. 
T.: 0910 927 514.

 V Spišskej Novej Vsi ponúkam voľné zemné urnové miesto 
na starom cintoríne v zóne I. Kontakt: laurapprv@gmail.com,  
0917 287 034 - po 17.00 h; 0948 000 699. 

 Predám úplne novú Biolampu Wellness Energie,7 svetelných 
filtrov, časovač, kĺbový stojan na stôl, všetko v hliníkovom kufri. 
Cena: 140 € (foto na www.lepsiacena.sk). T.: 0903 189 429.

 Predám úplne novú orthomagon-pulznú magnetotera-
piu - podložka na celé telo, vrátane návodu - pomoc na cca 
60 chorôb. Výroba: Nemecko. Cena: 249 €. (www.lepsia-
cena.sk). 
T.: 0903 189 429.

 Predám nový odpružený pánsky bicykel. Cena dohodou. 
T.: 0944 468 178.

KÚPIM / HĽADÁM / PRÁCA 

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

 VEĽKOOBCHOD S NÁRADÍM so sídlom v Harichovciach 
ponúka 3 voľné pracovné miesta, a to na pozície: skladník 
* vodič – skladník * obchodný zástupca. Bližšie informácie 
na tel. č.: 053/449 64 16. 

 Hotel Čingov prijme do zamestnania: čašníka, pomocnú silu 
do kuchyne, masérku. Požiadavka: vyučený v odbore + platný 
zdravotný preukaz. Informácie: hotelcingov@hotelcingov.sk, 
053/443 36 33.

 SALÓN VIERA ponúka možnosť zamestnať sa alebo pra-
covať na živnosť. Prevádzka zabehnutá vyše 30 rokov po-
núka stálu klientelu na najväčšom sídlisku v Spišskej Novej 
Vsi. Viac informácií na tel. čísle: 053/444 08 20 alebo  
0905 777 862.

 Poprosím pani, ktorá bola 24. 2. 2016 svedkom zrazenia 
cyklistu na ul. Stará cesta (Elektrárenská ul.), aby sa ohlásila 
na tel. čísle: 0907 501 040. Ďakujem.

 Opatrujem detičky u mňa doma. Môže ísť o hodinové alebo 
celodenné stráženie. Som mamička na MD. T.: 0904 380 033.

RÔZNE

 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve ne-
deľa? Rozbitý displej? Profesionálny servis PC a kancelár-
skej techniky u vás doma 24 h/7dní v týždni za prijateľné 
ceny. Inštalácia Windows! Opravy notebookov! Inštalácia 
a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či zmaza-
ných dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ 
PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! Volajte: 0904 318 235. 
Poradenstvo zdarma! E-mail: doktorpc@fixnet.eu, 
WWW.FIXNET.EU

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

 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie s. r. o. za 
bezkonkurenčné ceny, akékoľvek zmeny v s. r. o., založenie 
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 ban-
kou), SNV. T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

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

 HĹBKOVÉ TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, 
postele. PRIEMYSELNÉ ČISTENIE - jednorazové čistenie: 
garáže, sklady, haly... T.: 0908 074 479.

 Ponúkame vám NATOČENIE SVADBY, STUŽKOVEJ, 
ŽIVOTNÉHO JUBILEA VO FULL HD KVALITE. CENA 
200 € - zahŕňa video aj 400 fotografií. FB/Alfavideo, viac 
informácií na 0944 684 303. 

 Angličtina pre deti HELEN DORON otvára od septembra 
nové kurzy pre deti od 3 mesiacov do 19 rokov. Prihláste 
sa už teraz na ukážkovú hodinu ZDARMA. Viac info na  
0911 556 011 alebo na www.helendoron.sk.

 NEFUNGUJE VÁM POČÍTAČ? Ponúkam IT služby ako 
nastavenie internetu, wifi, inštalácie Windows 10, Linux 
a iné. Podrobnejšie informácie na www.erikspic.sk. 
T.: 0903 101 667.

 KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn (Hutnícka 10, SNV, 
0905 388 917): chemický píling * líčenie (denné, sláv-
nostné, svadobné) * mikrodermabrázia * mezoterapia * 
kavitačný píling * ultrazvuk * aplikácia trsov * depilácie * 
darčekové poukážky * akcie.

 VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA, SPRACOVANIE MIEZD, DPH, 
ÚČTOVNÉ PORADENSTVO. Neváhajte nás kontaktovať. 
T.: 0911 893 558 / e-mail: info@uctovnictvo-jagespis.sk / 
www.uctovnictvo-jagespis.sk

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

 TÚŽITE PO CELKOVEJ HARMÓNII TELA I DUCHA? Príďte 
a načerpajte energiu, aby ste ju mohli rozdávať tomu, 
na kom vám záleží. RELAX ŠTÚDIO – MASÁŽE (reflexná 
masáž chodidiel, hot stone masáž, baby masáž, mäkké 
techniky, strečing...) Adresa: Fraňa Kráľa 2 (Uranpres, 
I. posch.). Objednávky na tel. č.: 0907 025 410.

 Neviete kam na dovolenku? AREÁL KÚPALISKA na juž-
nom Slovensku v TORNALI môže byť to pravé. Rezervácie 
na tel. č.: 0903 612 174.

 LETNÉ KONVERZAČNÉ KURZY ANGLIČTINY A NEMČINY 
za špeciálnu cenu 89 € pri zápise do konca júna 2016. 
VISTA, jazyková škola, Levočská 1, SNV. T.: 0902 961 150.

 PREKLADY A TLMOČENIE – FRANCÚZSKY JAZYK (neú-
radne). Kontakt: ph.preklady@gmail.com, 0908 267 296.

 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.

 VYUČUJEM NEMČINU PRE OPATROVATEĽKY. 
T.: 0908 307 206.

 NOVINKA: Angličtina pre deti HELEN DORON organizuje 
toto leto DENNÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU HELEN DORON 
pre deti od 3 - 9 rokov. Pre viac info volajte 0911 556 011. 

 Ponúkam UBYTOVANIE v areáli kúpaliska TORNAĽA 
v 5-miestnej chatke s kuchyňou a terasou. 
Cena: 120 €/na týždeň. T.: 0910 952 913.

 „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. 

 Blíži sa leto: Rezervujte si LACNÚ DOVOLENKU v TOR-
NALI, v lukratívnej časti kúpaliska za super cenu. V ponuke 
sú dve chatky 5 + 4, terasa, komplet vybavenie. 
T.: 0905 708 480.

 VLASTIMIL BRATEK - BRATEX BUILDINGS - kompletná 
rekonštrukcia bytov, rodinných domov (exteriér, interiér). 
Záruka minimálne 5 rokov. T.: 0905 310 411.

 KOZMETIKA otvorená pri kaderníctve LADY, Nad Me-
dzou 24, SNV. Srdečne pozývame - Veronika, Alica. 
T.: 0908 372 107.

 KOZMETIKA otvorená pri kaderníctve CORA, Stará 
cesta 6 (pri tlačiarni MiDa). Srdečne pozývame – Lívia. 
T.: 0948 857 272.

 PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS, upratovacie 
služby pre vaše byty a firmy. Čistenie kobercov, sedačiek, 
podláh, pravidelne i jednorázovo. T.: 053/444 01 19,  
0903 100 508, 0903 661 891, www.upratovaniesnv.sk.

 DENNÝ TÁBOR PRE DETI A TEENAGEROV – program 
plný angličtiny, hier, výletov a zábavy počas júla a augusta 
po - pi, 9.00 - 16.30 h. Cena 99 € alebo 89 € (2 a viac detí 
pri zápise). VISTA, jazyková škola, Levočská 1, SNV.
T.: 0902 961 150.

 STAVBYLESŇÁK, Miloslav Lesňák. ZA ROZUMNÚ CENU 
* prerábanie bytových jadier * práca s kameňom * kozuby * 
obkladačky * dlažba * omietky * lepenie asfaltovej izolácie 
na strechy. Záruka 5 rokov. 
T.: 0940 244 394, 0902 870 130.

 ARTTERAPIA a RELAX - tvorivá činnosť na kreat. kur-
zoch pre širokú verejnosť v Ateliéri RUKA so zač. o 17.00 h  
* 2. 6. Pletenie z pedigu (začiat.) * 9. 6. Háčkovanie - letná 
šatka * 14. 6. POWERTEX - textilná plastika * 16. 6. Pedig 
- zásuvka (pokroč.) * 21. 6. Výroba ruženca z korálikov * 
28. 6. Koláž na plátne. Info a prihlášky: www.hobby-kre-
ativ.sk, T.: 0918 994 867, v predajni HOBBY KREATIV, 
Zimná 65, SNV. 

 Prenajmem CHATKU V TORNALI v areáli kúpaliska pre 
4 - 5 osôb. T.: 0905 522 362.

 Chcete si oddýchnuť, relaxovať - ponúkam CHATU pre  
8 - 10 osôb v peknom, tichom prostredí pre rodiny POD 
TEPLIČKOU - obývačka, 2 spálne, veľká kuchyňa, WC, 
sprcha, T a S voda, von 2 veľké terasy, altánok, krb, 
piecka, hojdačka. T.: 0949 506 425.

 HOBBY KREATIV, Zimná 65, SNV – v ponuke aj stuhy, 
šnúrky, ozdobné prymky, vlny, priadze, ihlice, háčiky,  
gombíky a mnoho iného. T.: 0918 994 867, 
www.hobby-kreativ.sk.

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA
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www.ocmadaras.skOC Madaras

DENNÝ LETNÝ 
TÁBOR MADARAS

pre deti  vo veku od 4 do 12 rokov

pod dozorom zodpovedných vedúcich

v pracovné dni od 7.30 do 17.00 hod.

obed, olovrant, občerstvenie 
a vstupné poplatky v cene

poplatok za dieťa: 8,5 Eur / deň

od 1. 7. do 31. 8. 2016

Poznávacie výlety, 
pohyb, zábava 

a hry pre Vaše deti.

STER CENTURY CINEMAS 
PREMIETA PRE DETI ZADARMO!

VŽDY V NEDEĽU V KINE OC MADARAS:
 5. JÚNA / 19. JÚNA / 12. JÚNA / 26. JÚNA 2016

PLATÍ PRE PREDSTAVENIE SO ZAČIATKOM O 10.30 HOD.

Predložte kupón z inzercie ako vstupenku. 
Prežite nedeľné dopoludnie pri detskom filme. 
Ďalšie kupóny získate v Detskom svete OC Madaras 

– ako ceny v súťažiach  v detskom kútiku

Sledujte www stránky OC Madaras a facebok.

PREMIETA PRE DETI 
ZADARMO!

Platí pre nedeľné 
predstavenie so 

začiatkom
 o 10.30 hod.

KUPÓN



Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

ŠKODA Fabia Combi ScoutLine s cenovou výhodou až 1 650 €. Jazdite v najbezpečnejšom aute 
vo svojej triede aj s výhodným Financovaním na jednotku len za 1 % z ceny vozidla, pričom si 
prvú splátku nastavíte podľa svojich možností. ŠKODA Fabia ScoutLine, to je pohodová jazda, 
skvelá výbava a jedinečný dizajn pre vás a celú vašu rodinu. Navštívte svojho predajcu ŠKODA 
ešte dnes a príďte si po nový model ŠKODA Fabia v limitovanej edícii ScoutLine.
www.skoda-auto.sk

UŽÍVAJTE NAPLNO, 
JAZDITE BEZPEČNE

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia ScoutLine: 3,6 – 4,8 l/100 km, 94 – 110 g/km. Ilustračné foto.

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