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Jednotlivec do 19 rokov: 
1. Lukáš Klein, tenis (136 bodov)
Tenisový klub
Osemnásťročný juniorský reprezentant Sloven-
skej republiky je od decembra 2014 zaradený do 
programu prípravy vrcholových tenistov v  Národ-
nom tenisovom centre. Hneď v úvode sezóny 2016 

dosiahol najvýraznejší úspech, keď sa prebojoval 
do finále juniorskej štvorhry. V roku 2016 sa zúčast-
nil deviatich juniorských podujatí vrátane grandsla-
mového Wimbledonu, kde zvíťazil, vo štvorhre 
postúpil trikrát do finále a v dvojhre do semifinále. 
Na Majstrovstvách Európy jednotlivcov postúpil 
medzi šestnásť najlepších. V  ankete Slovenského 

tenisového zväzu sa stal Juniorom roka 2016. Ab-
solvoval i mužské turnaje. Vo februári 2016 získal 
titul vo štvorhre série ITF. V októbri pridal druhý titul 
a  finálovú účasť vo štvorhre. Jeho najlepší výsle-
dok v mužskej dvojhre bol dvojnásobný postup do 
štvrťfinále.  

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI  
MESTA ZA ROK 2016
V rámci verejnej prezentácie športu mesto každoročne vyhlasuje najúspešnejších športovcov Spišskej Novej Vsi. Prípravou a rea-
lizáciou je poverené oddelenie školstva Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi. Podmienky predkladania nominácií a ich vyhodno-
tenia stanovuje Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves. Prerokovaním a vyhodnotením návrhov 
každoročne poveruje primátor Ján Volný deväťčlennú hodnotiacu komisiu. Členom hodnotiacej komisie nemôže byť funkcionár 
športového klubu, ktorého športovec je nominovaný na ocenenie. Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov 
a kolektívov mesta Spišská Nová Ves sa uskutočnilo v športovej hale 9. februára 2017. Najúspešnejšími športovcami mesta za 
minulý rok sa stali v kategórii:

(pokračovanie na 3. strane)

Foto: Miro Dibák
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2. Lucia Filipová, short track (103 bodov)
ŠK STEZ
Vo finále Európskeho pohára v  disciplíne na 
777 m z 88 účastníkov skončila prvá, v disciplíne 
na 1 000 m bola tretia a  taktiež tretia skončila vo 
viacboji. V  Európskom pohári v skupine Danubia 
v celkovom poradí získala zlatú medailu, vo viacboji 
v 1. a 5. kole 1. miesto, v 3. kole a disciplíne 777 m 
striebornú medailu, v  3. kole viacboja vybojovala 
3. miesto. V súťaži Olympijských nádejí v disciplíne 
500 m z 22 súťažiacich bola druhá. 
3. Šimon Lörinc, triatlon (92 bodov)
ŠK Iglovia
V  roku 2016 vybojoval 31 zlatých, 8 strieborných 
a  3 bronzové medaily. Jeho dominantným štýlom 
je motýlik, s  ktorým patrí vo svojej kategórii me-
dzi špičku slovenského plávania na 50 aj 100 m. 
V roku 2016 zaplával limity na zaradenie do Útvaru 
talentovanej mládeže. V  silnej konkurencii sa pre-
bojoval na Majstrovstvá Slovenska. V  jesenných 
Majstrovstvách východoslovenskej oblasti v 2. kole 
bol štyrikrát prvý, raz tretí, v 3. kole získal prven-
stvo na 100 m voľným spôsobom, na 200 m prsia 
i na 400 m polohových pretekov. V medzinárodnej 
konkurencii bol v súťaži Cena PK Humenné 4-krát 
prvý, raz druhý. Na Veľkej cene Liptova získal 5 zla-
tých, jednu striebornú a  jednu bronzovú medailu. 
Na Zimných majstrovstvách SR v krytom bazéne na 
100 m prsia zaplával tretí najlepší čas. Z pretekov 
Slovenského pohára v akvatlone priniesol zlato, dve 
strieborné a jednu bronzovú medailu. 
4. Natália Gyomraiová,  
atletika – beh cez prekážky (89 bodov)
TJ Tatran
Do atletickej sezóny vstúpila výkonom 48,43 s na 
300 m prekážok, dostala sa na čelo Slovenska v ka-
tegórii starších žiačok. Na Majstrovstvách Sloven-
ska vo svojej kategórii v disciplíne päťboj zvíťazila, 
na Majstrovstvách SR dorastu v  disciplíne 60 m 
prekážky obsadila 3. miesto, v disciplíne 100 m pre-
kážky 2. miesto. Na Majstrovstvách SR dospelých 
na 400 m prekážky obsadila 2. miesto. Na Majstrov-
stvách SR - staršie žiačky v behu 300 m cez pre-
kážky bola opäť druhá, v behu 100 m cez prekážky 
získala 1. miesto.  
5. Patrícia Garčárová, atletika (86 bodov)
TJ Tatran
Na Majstrovstvách Slovenska medzi dospelými 
v behu na 100 a 200 m získala 4. miesto. Na Maj-
strovstvách Slovenska juniorov v  behu na 200  m 
aj 60 m bola prvá. Z Majstrovstiev Slovenska v ka-
tegórii dorasteniek v behu na 60 m doniesla zlatú 
medailu. Ešte pred Majstrovstvami Európy na Maj-
strovstvách Slovenska medzi juniorkami v behu na 
100 m dosiahla vynikajúci čas a nenašla premožiteľ-
ku. Z Majstrovstiev Európy 17-ročných v Tbilisi na 
200-metrovej trati vybojovala 4. miesto a postupo-
vé miesto v osobnom rekorde 24,93 s. Semifinálo-

vý beh a 6. miesto nestačilo na finále. Celkove sa 
umiestnila na 19. mieste. 
Jednotlivec nad 19 rokov:
1. Dominik Imrich, karate (50 bodov)
Karate club Iglow
Na Majstrovstvách Európy v kategórii kumite junio-
ri -55 kg sa umiestnil tretí z 32 karatistov. Na Maj-
strovstvách sveta seniorov sa prebojoval do 2. kola. 
Na Veľkej cene Chorvátska skončil v kategórii junio-
rov spomedzi 20 súperov tretí. Na Veľkej cene Slo-
venska a na Majstrovstvách SR v kategórii seniorov 
získal prvenstvá. Na Zagreb Karate Cup tiež medzi 
seniormi získal bronzovú medailu, na Majstrov-
stvách SR juniorov 1. miesto a v cvičení družstiev 
kumite získal striebro. 
2. Filip Surák, hokej (41 bodov)
HK Spišská Nová Ves
Po návrate z  hokejbalových majstrovstiev sveta 
v Sheffielde sa vrátil ovenčený titulom majstra sveta 
v kategórii dvadsaťročných a bol vyhlásený za naj-
lepšieho brankára majstrovstiev. Z betónu sa vrátil 
na ľad, aby sa stal platným hráčom prvoligového 
mužstva. V sezóne 2016/2017 má 93,14-percentnú 
úspešnosť zásahov. 
3. Dana Klubertová, kolky (38 bodov)
TJ Tatran, kolkársky oddiel 
Na majstrovstvách republiky v  kategórii junioriek 
z 24 účastníčok skončila prvá. V Extralige žien v sú-
ťaži družstiev (bola členkou) v sezóne 2015 - 2016 
sa družstvo umiestnilo na 2. mieste. Na Majstrov-
stvách kraja v  kategórii jednotlivci – ženy získala 
striebro. V Športovcovi roka 2016 získala medzi kol-
kárkami 1. miesto. Na Majstrovstvách sveta v ka-
tegórii junioriek v konkurencii 80 hráčok sa umiest-
nila na 17. mieste. 
4. Adam Antoni, basketbal (35 bodov)
BK 04 AC LB
Bol kapitánom juniorského družstva. Basketbalu sa 
venuje od 12 rokov. Za oddiel hrával vo všetkých 
mládežníckych kategóriách. Už ako junior hrával 
extraligu. V sezóne 2016/2017 odohral 355,45 mi-
nút, priemer na zápas 8,21 bodu. Stal sa oporou 
družstva BKM Dastet Krompachy, s ktorým dosia-
hol v 2. lige mužov 1. miesto v základnej časti a po 
postupe do Final four si družstvo vybojovalo mož-
nosť postupu do 1. ligy mužov. V roku 2016 sa na 
streetbalových turnajoch v  disciplíne smečovanie 
umiestnil takto: People streetball cup - 3.  miesto, 
Čuharsky streetball Nové Mesto nad Váhom - 
1. miesto, Grape Piešťany – 1. miesto, Chance 3 x 3 
Tour 2016 – Praha – 3. miesto, Basket Music Fest 
Spišská Nová Ves – 1. miesto.
5. Peter Mlynarčík, streľba (33 bodov)
Športovo-strelecký klub Rušňové depo
Na Majstrovstvách Českej republiky v streľbe štan-
dardnou vzduchovou pištoľou získal 1. miesto. 
Z toho istého podujatia v streľbe rýchlopalnou piš-
toľou vystrieľal bronz. Na Majstrovstvách Slovenska 

v  streľbe štandardnou pištoľou bol prvý, v  streľbe 
rýchlopalnou pištoľou získal druhé miesto. V Extra-
lige si vystrieľal celkové 2. miesto. 
Kolektív:
1. A - mužstvo FK SNV, futbal (104 bodov)
Mužstvu sa v minulom ročníku po 35 sezónach po-
darilo zachrániť druhú najvyššiu súťaž aj pre nasle-
dujúci ročník 2016/2017. Pod vedením Mgr. B. On-
dáša pôsobilo až na záver roka s väčšinou vlastných 
odchovancov klubu. Po jesennej časti ročníka 
2016/2017 zimuje kolektív vo svojej skupine na 
skvelom 5. mieste s veľkou šancou zachovania si 
druholigovej príslušnosti aj pre nasledujúci ročník. 
Snahu celého kolektívu možno charakterizovať ve-
tou: 5 zápasov, 5 výher, skóre 16 : 2 a 15 bodov.
2. Florbalový klub Kométa, florbal (90 bodov)
V  extralige žien v sezóne 2015/2016 obsadil klub 
2.  miesto. Na Majstrovstvách Slovenska juniorky 
vybojovali medzi ôsmimi kolektívmi druhú priečku. 
Na  Majstrovstvách Slovenska v kategórii starších 
žiačok bolo družstvo štvrté. Na turnaji Prague Ga-
mes v kategórii do 18 rokov vybojovali 3. miesto 
v  konkurencii 35 klubov. V  Ostrave skončili na 
4. mieste v konkurencii 14 družstiev. Na Euro Flo-
orcup ženy získali 3. miesto. V extralige, v sezóne 
2016/2017 po základnej časti je družstvo žien na 
treťom mieste. Šesť hráčok je zaradených v repre-
zentácii a  pravidelne sú zaraďované do medziná-
rodných zápasov ako príprava na Majstrovstvá sve-
ta žien 2017. 
3. Karate club Iglow, karate – dorastenci  
(84 bodov)
Mladší dorastenci, 12 – 13-roční (Jakub Černický, 
Juraj Černický, Šimon Javorský a  Maroš Janov-
čík) na súťaži WSF 7th Shotokan Championschips 
v  cvičení kumite družstva medzi 16 družstvami 
skončili prví. Na súťaži 12th harasuta karate World 
Cup medzi 16 družstvami získali tretie miesto. 
Ako jednotlivci získali 35 zlatých, 13 strieborných 
a 17 bronzových medailí. 
Trénerom roka 2016 sa stal Jaroslav Javorský, 
člen výkonného výboru Slovenského zväzu karate, 
člen komisie slovenskej reprezentácie a člen reali-
začného tímu, ktorý získal množstvo bodovaných 
umiestnení. Pretekári Karate club Iglow v roku 2016 
získali z 28 súťaží od oblastných až po majstrovstvá 
Európy a sveta 270 medailí - 97 zlatých, 69 striebor-
ných, 104 bronzových. 
V kategórii zaslúžilí funkcionári, tréneri a  špor-
tovci boli ocenení Jozef Brezovský, Dušan Fogel, 
Jozef Habas, František Hoss, Vojtech Jeremiáš, 
Milan Polovka, Štefan Rusnák, Zuzana Wolfová.
Všetkým oceneným i  nominovaným športovcom 
blahoželáme a prajeme veľa síl pri dosahovaní ďal-
ších športových úspechov.

E. Kokavcová, Š. Šimko 
foto: M. Dibák

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI MESTA ZA ROK 2016
(pokračovanie z 1. strany)

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva, pripomína rodičom detí narodených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011,  
že zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční 

3. až 7. apríla 2017 vrátane. 
V dňoch 3., 4. a 5. apríla budú v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves zapisované len deti,  

ktorých bydlisko je na území mesta Spišská Nová Ves, a to podľa školských obvodov. 
V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ chceme osloviť rodičov, resp. starých rodičov detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí 
a nie je predpoklad, že povinnú školskú dochádzku budú plniť na území Slovenska, v základnej škole v Spišskej Novej Vsi,  
aby informáciu o mieste pobytu alebo potvrdenie o návšteve školy doručili na Mestský úrad, odd. školstva, 1. poschodie, č. d. 219,  

PaedDr. Štefan Šimko alebo elektronicky na adresu stefan.simko@mestosnv.sk, t. č. 053/415 22 36. 

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
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História siaha až do roku 1928, kedy vtedajší Atle-
tický klub v Spišskej Novej Vsi nadobudol pozem-
ky v  areáli futbalového štadióna sčasti od mesta 
Spišská Nová Ves a  sčasti od tzv. Chudobného 
fondu mesta SNV výmenou za iné pozemky v mes-
te. V  priebehu rokov sa vlastníkmi postupne stali 
športové organizácie zriadené na základe vtedaj-
ších zákonov (viď časová priamka). V 70-tych ro-
koch mestský národný výbor povolil rozhodnutím 
stavbu s názvom Lokomotíva Bane - GO štadiónu 
- akcia „Z“ Spišská Nová Ves (v rámci tzv. „Akcie 
Z“ vybudované betónové hľadisko, tribúna, scho-
dy, atď). Zriadením samostatnej Slovenskej repub-
liky vstupuje do účinnosti zákon, podľa ktorého sa 
odňaté majetkové práva dobrovoľných organizácií 
navracajú Československej obci sokolskej, resp. jej 
právnym nástupcom, čo promptne využilo združe-
nie TJ Sokol Spišská Nová Ves, ktoré ako domnelý 
nástupca získalo v r. 1993 zápis vlastníckeho prá-
va k  pozemkom do katastra nehnuteľností, hoci 
v rozpore so zákonom. V roku 2004 však vtedaj-
šia Správa katastra nečakane konštatovala chybu 
v osobe právneho nástupcu a rozhodnutím o opra-
ve v katastrálnom operáte zapísala vlastnícke prá-
vo občianskemu združeniu Sokol na Slovensku so 
sídlom vo Vranove nad Topľou, aj keď opäť v roz-
pore so zákonom. V tom čase sa už ale pripravuje 
na zápis do registra organizácií Štatistického úradu 
SR nové občianske združenie s  názvom Atletický 
Club v Spišskej Novej Vsi, ktorému Sokol na Slo-
vensku v marci 2007 nezištne daruje pozemky po 
tom, čo predsedníctvo uzná, že predsa len nie je 
právnym nástupcom a že mu pozemky naozaj ne-
patria. To mu ale vôbec nebráni v tom, aby sa sú-
časne domáhalo veľkej finančnej kompenzácie za 
údajné bezdôvodné obohatenie sa mesta!!! A  tak 
sa 20. 4. 2007 zápisom vlastníckeho práva do ka-
tastra nehnuteľností stáva vlastníkom, ani nie dva 

roky existujúce, občianske združenie Atletický Club 
v  Spišskej Novej Vsi (mimochodom, jeho členom 
nie je nikto zo Spišskej Novej Vsi), ktoré získané po-
zemky použije na zabezpečenie úveru a vďaka (ne)
typickému superrýchlemu konaniu správy katastra 
sa po troch dňoch! (23. 4. 2007) stáva vlastníkom 
toho istého futbalového štadióna spoločnosť REAL 
VT s. r. o., so sídlom, zhodou zvláštnych okolností, 
taktiež vo Vranove nad Topľou, ktorá mestu neváha 
predložiť ponuku na predaj pozemkov v areáli fut-
balového štadióna za úctyhodný 1 milión eur. Ne-
uveriteľné? 
Nezákonné prevody pozemkov však súčasné 
vedenie napadlo.

Vráťme sa ale späť do roku 2005, kedy Sokol na 
Slovensku podáva na mesto žalobu o  vydanie 
bezdôvodného obohatenia za bezplatné užívanie 
pozemkov v  areáli futbalového štadióna vo výške 
všeobecnej hodnoty nájomného, v  záujme získať 
majetkový prospech. Akýkoľvek. Áno, ten istý So-
kol na Slovensku, ktorý sa k pozemkom dostal za 
podivuhodných dodnes nejasných okolností. Ten 
istý Sokol na Slovensku, ktorého hlavným cieľom 
a poslaním je práve zameranie sa na šport, telesnú 
zdatnosť a zlepšenie zdravia svojich členov a hlási 
sa k celosvetovému hnutiu Šport pre všetkých vy-
hlásenému Medzinárodným olympijským výborom. 
Ten istý Sokol na Slovensku, ktorý sa po celé tie 
roky nepodieľal na rozvoji športu v meste, neprispel 
na náklady spojené s  prevádzkou objektu futba-
lového štadióna, ani na výdavky spojené s  jeho 
ochranou, opravou a údržbou, ktoré celý ten čas 
znáša mesto Spišská Nová Ves. Kto sa teda bez-
dôvodne obohatil a na koho úkor? Mesto, ktoré 
sa po celé desaťročia staralo o rozvoj športu na 
svojom území či športovci, ktorí štadión dennoden-
ne využívajú? 

A  napriek rozsudku okresného súdu, ktorý tieto 
naše argumenty uznal, je rozhodnutie odvolacieho 
súdu nekompromisné. Mesto Spišská Nová Ves je 
povinné platiť. Napriek tomu ale boj o pozemky ne-
vzdáva a podalo mimoriadny opravný prostriedok 
- dovolanie na Najvyšší súd SR, vzhľadom na to, 
že považuje rozhodnutie odvolacieho súdu za ne-
zákonné. Napomôcť môže aj ďalšie súdne rozhod-
nutie, nakoľko je tu existencia žaloby tretej osoby 
- AC Lokomotíva  - Bane Spišská Nová Ves, o. z. 
a  mesta Spišská Nová Ves, STEZ a  Futbalového 
klubu Spišská Nová Ves ako vedľajších účastníkov 
na strane žalobcu - voči OZ Sokol na Slovensku, 
REAL VT, s. r. o. a Atletickému Clubu v Spišskej No-
vej Vsi o určenie vlastníckeho práva k pozemkom.
O šport v meste sa ale báť nemusíme. Mesto pod-
niklo všetky kroky k  tomu, aby futbalový štadión 
slúžil svojmu účelu a vranovská realitná spoločnosť 
má dnes na liste vlastníctva vyznačenú plombu - 
zákaz fakticky alebo právne meniť účel pozemkov 
na iný než je prevádzkovanie futbalového štadió-
nu a s tým spojených činností, ako sú trénovanie 
mládeže a dospelých, hranie futbalových zápasov 
a vstup verejnosti alebo brániť vo výkone týchto 
činností. 

vedenie mesta Spišská Nová Ves

MESTO BOJ O POZEMKY ŠTADIÓNA NEVZDÁVA...
Senát Krajského súdu v Košiciach v polovici novembra minulého roku zrušil rozsudok Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi a pri-
znal občianskemu združeniu Sokol na Slovensku nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia za využívanie areálu Futbalového 
štadióna v meste Spišská Nová Ves. A platiť by malo práve mesto Spišská Nová Ves.

Špecializovaná sociálna poradňa pri SpKCH v Spišskej Novej Vsi
ponúka od januára 2017 

DIŠTANČNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO, t. j. poradenstvo prostredníctvom internetu.
Ide o rýchlu a ľahko dostupnú pomoc na diaľku pre 
žiadateľov z domáceho prostredia, prípadne z iné-
ho bezpečného prostredia. O  túto formu pomoci 
môžu požiadať aj príbuzní osôb v núdzi, priatelia, 
známi,  susedia a  pod. Výhodou tejto formy po-
radenstva je jednoduchosť, ľahká dostupnosť, 
anonymita, dôvernosť, bezpečnosť, nezáväznosť 
a flexibilnosť. Dištančné poradenstvo je vynikajú-
cou formou pomoci osobám sociálne izolovaným, 

resp. jednotlivcom, ktorí majú problém s nadväzo-
vaním kontaktov. Opadá tréma, obavy zo zlyha-
nia, eliminujú sa sociálne a komunikačné bariéry, 
vytvára sa dostatočný priestor a  čas premyslieť 
si odpoveď. Dištančné poradenstvo je sociálna 
služba poskytovaná bezplatne všetkým občanom, 
ktorí sa ocitnú v náročných životných situáciách. 
Poradenstvo je zamerané na riešenie problémov 
súvisiacich s násilím v  rodine, dodržiavaní rodi-

čovských práv a povinností, neplatením výživného, 
pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok, problé-
my so závislosťou, bezdomovectvom,  problé-
my súvisiace so seniorským vekom, zdravotným 
znevýhodnením, dlhodobou nezamestnanos-
ťou a  pod. Kontaktovať nás môžete denne od 
pondelka do piatku prostredníctvom e-mailu:  
marta.chabadova@caritas.sk 
a gabriela.kucharova@caritas.sk. 

Pri príležitosti 90. výročia vzniku Slovenskej kato-
líckej charity sa uskutočnil 28. januára 2017 v na-
šom meste charitný ples. Táto sobota bola aj dňom, 
kedy si zástupcov charity uctil aj primátor mesta Ján 
Volný slávnostným prijatím v obradnej sieni radnice. 

Vzácnym hosťom nášho mesta bol aj spišský biskup 
Mons. Štefan Sečka, ktorý je zároveň prezidentom 
Slovenskej katolíckej charity. „Je nám cťou, že sme 
mohli toto výročie osláviť spoločne, a  to v  meste, 
ktoré má dlhoročne dobrú spoluprácu s  katolíckou 

charitou. Dúfam, že aj nasledujúca desaťročnica 
bude priestorom na to, aby bola Spišská Nová Ves 
a Slovenská katolícka charita vzorom vzájomnej dob-
rej spolupráce,“ uviedol primátor Ján Volný.

(red)

CHARITA OSLÁVILA 90. VÝROČIE V NAŠOM MESTE

Atletický klub  
v Spišskej Novej Vsi 

Československá obec 
sokolská na základe zák. 
č. 187/1949 Sb. o štátnej  

starostlivosti o telesnú 
výchovu a šport

Telovýchovná organizácia  
na základe zák. č. 68/1956 Zb. 
o organizácii telesnej výchovy.  

Neskôr prijala názov: Českosloven-
ský zväz telesnej výchovy ČSZTV.

ZdruženieTJ Sokol  
Spišská Nová Ves

Sokol na Slovensku
Atletický Club  

v SpišskejNovej Vsi
REAL VT, s. r. o.

24. 5. 1928 14. 7. 1949 1. 1. 1957 22. 2. 1993 3. 6. 2004 20. 4. 2007 23. 4. 2007

do 24. 5. 1928 mesto Spišská Nová Ves
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Tohtoročnú výstavnú sériu, na ktorej 
v spolupráci s OOCR Slovenský raj 
& Spiš a  obcou Hrabušice prezen-
tujeme naše mesto, Slovenský raj 
a  Spiš, sme odštartovali na veľtrhu 
CMT Stuttgart (14. – 22. 1.  2017, 
vyše 235 000 návštevníkov). V spo-
ločnom stánku Slovenska sme po-
čas prvých troch dní veľtrhu lákali 
Nemcov ponukou turistiky, cyklotu-
ristiky a kempovania v našej prírode 
i  kultúrnymi pamiatkami. „V európ-
skych krajinách sa kladie veľký dô-
raz na prírodu, jej ochranu skĺbenú 
s možnosťou oddychu a relaxu v čis-
tej prírode. Príroda ťa chce naspäť – 
to je trend pre nasledujúce obdobie,“ 
zhodnotila zástupkyňa Ing. Bibiana 
De Belath z nášho TIC. Ako uviedla, 
do r. 2021 sa pripravuje spojenie Pa-
ríž – Stuttgart – Bratislava ultrarých-
lym vlakom, čo iste prispeje k masív-
nejšiemu prílevu nemeckých turistov 
do nášho regiónu.
Aktívna dovolenka v  prírode je stále 
v  centre záujmu aj u  našich najbliž-
ších západných susedov. Opäť nám 
to potvrdil veľtrh Go/Regiontour 
v Brne (19. – 22. 1. 2017, vyše 30 000 
návštevníkov). Horúcimi témami boli 

už tradične cykloturistika a turistika, 
pobyt na horách, vidiecky cestov-
ný ruch, atrakcie pre rodiny s deťmi 
a  pod. „Opäť sa potvrdilo, že českí 
turisti náš región poznajú a mnohí sa 
chcú k  nám vrátiť aj tento rok,“ po-
tešila Mgr. Mária Dutková z referátu 
cestovného ruchu a  zahraničných 
vzťahov MsÚ, ktorá bola v Brne v slo-
venskom stánku.
Vyvrcholením januára bol domáci 
veľtrh ITF Slovakiatour v Bratislave 
(26. – 29. 1. 2017, vyše 69 000 náv-
števníkov). „Tento rok bol výnimočný 
i tým, že Košický samosprávny kraj sa 
stal partnerským regiónom veľtrhu, 
vďaka čomu sa tešil mimoriadnej po-
zornosti odbornej i laickej verejnosti,“ 
zdôraznila Ing. Jana Barbuščáková 
z TIC, ktorá nás prezentovala. V stán-
ku KSK samozrejme nechýbal ani 
Spiš a Slovenský raj. O dobrú náladu 
počas otvorenia veľtrhu sa postarala 
i naša Ľudová hudba Romana Ba-
rabasa. Slávnostný podtón veľtrhu 
podčiarklo tiež odovzdávanie cien 
v  rámci celoslovenskej ankety 
portálu Slovakregion.sk za r. 2016. 
Dominoval tu práve náš Spiš. Cenu 
za 1. miesto v  kategórii Najkrajšie 

mesto si prevzala Spišská Nová Ves, 
2. miesto získala Levoča, prvenstvo 
medzi obcami získali Smižany a naj-
lepším starostom Slovenska sa stal 
starosta Spišského Hrhova. Aj tieto 
ocenenia sú dôkazom toho, že „Spiš 
– perla Slovenska“ sa nehovorí pre 
nič za nič. 
Pokračovaním prebiehajúcej výstav-
nej série v  úvode roka, kde možno 

nájsť aj pult nášho regiónu sú veľtrhy 
Holiday World Praha (16. – 19. 2. 
2017), Utazás Budapešť (2. – 5. 3. 
2017), Dovolená a  region Ostrava 
(3. – 5. 3. 2017), Menjünk Világgá 
Miškolc (17. – 18. 3. 2017) a GLO-
Balnie Katovice (31. 3. – 2. 4. 2017).

Ing. Lucia Kormošová, 
ref. CRaZV, MsÚ

foto: autorka

Rekonštrukcie materských škôl 
v  našom meste prinášajú jasné vý-
sledky v  podobe úspory na ener- 
giách. Vyplýva to z  analýzy Správy 
školských zariadení v Spišskej Novej 
Vsi. Podľa jej riaditeľky Ing. Markéty 
Ďuríkovej ide o  úsporu približne 
tretiny nákladov: „Spišská Nová Ves 
začala zatepľovať materské školy už 
v  roku 2013. Čerpali sme úver vo 
výške 700-tisíc eur, ktorý bol určený 
na grantový projekt Munseff. V rámci 
neho boli postupne rekonštruované 
najväčšie materské školy na Sto-
lárskej ulici a Ulici P. Jilemnického, 
neskôr na Ul. J. Hanulu, Slovenskej 

a Gorazdovej ulici.“ V  rámci tohto 
projektu boli vymenené okná a dve-
re (otvorové konštrukcie) v  8 ma-
terských školách, obvodový plášť 
zateplili v  5 materských školách, 
pričom z plánovaného sedemstotisí-
cového úveru vyčerpali 625-tisíc eur. 
Za  úsporné využitie finančných pro-
striedkov bolo mesto ocenené. Keď-
že išlo o grantový program, Spišskej 
Novej Vsi sa vrátilo cca 94-tisíc eur. 
V  zatepľovaní budov mesto pokra-
čovalo z vlastných zdrojov. Otvorové 
konštrukcie sú vymenené vo všet-
kých 14 materských školách, ďalšie 
obvodové plášte zatepľuje postupne 

z vlastných zdrojov. Takto boli zatep-
lené 3 materské školy - na Rybnič-
nej ulici v Novoveskej Hute, na Ulici 
Z. Nejedlého a  naposledy na Ulici 
E. M. Šoltésovej. Celkovo bolo do 
zateplenia spolu s výmenou okien 
za roky 2012 – 2016 investovaných 
938-tisíc eur. 
„Vo  výdavkoch na energie, medzi 
ktoré počítame teplo, plyn a elektric-
kú energiu, sme v porovnaní s rokom 
2012 ušetrili za materské školy viac 
ako 60-tisíc eur. V merných jednot-
kách, čo sa týka dodávky tepla, je to 
približne tridsať percent. Zatepľovať 
sme začali v roku 2013, tento proces 

nekončí. V tomto roku máme v pláne 
zatepliť obvodový plášť v  Mater-
skej škole na Komenského ulici. 
Sme v  štádiu verejného obstaráva-
nia. Máme pripravenú projektovú do-
kumentáciu aj na rekonštrukciu Ma-
terskej školy na Lipovej ulici. Mesto 
sa chce s  touto materskou školou 
uchádzať o  európske fondy. V  na-
sledujúcich rokoch je potrebné ešte 
dokončiť rekonštrukciu sociálnych 
zariadení materských škôl a venovať 
sa úprave vonkajších areálov,“ skon-
štatovala Ing. M. Ďuríková.

(rep)

POTVRDILO SA, ŽE SPIŠ JE PERLOU SLOVENSKA
Aj týmto známym prívlastkom častujú neraz návštevníci a odborná verejnosť náš kút Slovenska - Spiš. Jeho krásy a pozoruhod-
nosti môžu spoznať doma i v zahraničí v týchto týždňoch aj v rámci tradičných veľtrhov cestovného ruchu. Na jednom z nich si 
v závere januára prevzali vzácne ocenenia hlavy až štyroch spišských samospráv.

Zľava ocenení: Milan Majerský (primátor Levoče), Ján Volný (primátor Sp. N. Vsi), 
Vladimír Ledecký (starosta Sp. Hrhova) a Michal Kotrady (starosta Smižian).

ZATEPLENIE MATERSKÝCH ŠKÔL ZNÍŽILO NÁKLADY 
O TRETINU 

Pripravujeme

výstavu pre zberateľov  
v Galérii netradičných umení  

v dufarte na Letnej 49  
 (medzi TIC a reštauráciou Nostalgia)

Ak máte záujem vystavovať svoju zbierku, 
prezentovať svoje hobby verejnosti,  

kontaktujte ma na mobilnom čísle 
0911 660 723 - Juraj Beňa

Musíme žiť jeden pre druhého, lebo šťastie jednotlivcov  
mohutnie tou mierou, ktorou sa množí vôkol neho.  
Nič nám nie je nemožné, ak chceme. 
(M. R. Štefánik) 

Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves 
v spolupráci s Klubom spoločnosti Milana Rastislava Štefánika
pozýva na stretnutie

s Mgr. Petrom Uhlíkom,
čestným predsedom Spoločnosti  
M. R. Štefánika na Slovensku  
17. marca 2017 o 12.15 h  
v priestoroch  Gymnázia Školská 7, SNV

PhDr. R. Kormošová, PhD.
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SO SKÚSENOSŤAMI ZO ZAHRANIČIA ZLEPŠUJE 
PROPAGÁCIU REGIÓNU
Tomáš Valigura je rodákom z nášho mesta a do povedomia verejnosti sa zapísal ojedinelými zábermi Slovenského raja a Spišskej 
Novej Vsi, ktoré vytvára pomocou dronu.

Dlhší čas sleduje nielen slovenská 
verejnosť vaše aktivity pri zachy-
távaní krás nášho regiónu. Do po-
vedomia ľudí ste sa zapísali najmä 
krásnym dokumentom o  Sloven-
skom raji. Ako ste sa k  takémuto 
„koníčku-práci“ dostali a  čo vás 
motivuje do ďalšej tvorby?
„Dlhé roky sa venujem amatérskej 
fotografickej tvorbe, pôsobil som ako 
grafik v reklamnej agentúre vo Veľkej 
Británii. Asi pred štyrmi rokmi som 
začal spolupracovať s  kolegom na 
projektoch, kde bolo potrebné video 
a  práve on ma zasvätil do sveta vi-
deotvorby. Najprv som natáčal jedno-

duché videá a učil som sa ich strihať. 
V tom čase som na internete zaregis-
troval americkú firmu, ktorá sa orien-
tovala na prácu s dronmi. Zaujalo ma 
to a zistil som, že technológie v  tom 
čase boli veľmi drahé a nebolo toľko 
možností ich využitia ako dnes. O rok 
neskôr sa situácia zmenila, s  kole-
gom sme si kúpili prvý dron z  Číny, 
poskladali ho, namontovali naň gopro 
kameru a začali lietať a fotiť. Postup-
ne sme zisťovali, aký veľký potenciál 
naše hobby má, preto sme investovali 
do lepšej techniky a  založili spoloč-
nosť Elevate Studio. Takto sa z môjho 
koníčka stala práca a začali sa hrnúť 
prvé zaujímavé objednávky z  celej 

Veľkej Británie. Najviac ma na tejto 
práci baví fakt, že sa stále pohybujem 
v exteriéri, prevažne v prírode a vidím 
tieto miesta z iného uhla ako ich pred-
tým ľudia mohli vidieť a zachytiť. Láka 
ma fotiť známe miesta v Slovenskom 
raji a  jeho okolí úplne novým spôso-
bom a  prezentovať tak náš región 
i krajinu vo svete.“
Dlhší čas ste pôsobili vo Veľkej 
Británii, kde ste určite prezentovali 
svoju tvorbu. Ako na ňu reagovali 
obyvatelia ostrovov, ako sa im pá-
čila krajina, z ktorej pochádzate?
„Keď som sa v  lete 2015 vrátil s an-
glickými kolegami zo Slovenska, kde 
sme týždne nakrúcali v Slovenskom 
raji, späť do Veľkej Británie, ukázali 
sme zábery našim známym a  spolu-
pracovníkom. Vtedy sa ma opýtali, 
prečo som na ostrovoch a nie doma, 
keď je Slovensko také krásne. Pár ľudí 
povedalo, že im naša krajina pripomí-
na Kanadu. Bol som skutočne hrdý, 
že máme doma takú krásu.“
Zo zahraničia ste si určite priniesli 
aj mnoho skúseností s dobrou pro-
pagáciou turistických destinácií. 
Viete poradiť domácim, čo im pri 
rozvoji cestovného ruchu chýba 
a na čo by sa mali zamerať?
„V  zahraničí majú každopádne viac 

peňazí a  preto viac míňajú na pro-
pagáciu cestovného ruchu. Videá 
a  propagačné materiály môžu reali-
zovať profesionálnejšie, kreatívnejšie. 
Podľa mňa je posun na trhu asi tri 
až päť rokov. Video bolo v  zahraničí 
veľký boom v minulom roku a bola si 
toho vedomá každá organizácia alebo 
väčšia firma. V súčasnosti je trendom 
360-stupňová panoráma a video, je to 
virtuálna realita. Napríklad vo videu sa 
môže divák hýbať akýmkoľvek sme-
rom, ako keby na tom mieste bol.“
Posledná otázka býva väčšinou 
triviálna – čo pripravujete pre nás, 
vašich divákov do budúcna, na čo 
sa môžeme tešiť?
„Z Veľkej Británie som sa nadobro 
vrátil domov, takže sa bude na čo 
tešiť. Chcem svoje skúsenosti využiť 
naplno tu, na Slovensku, spolupracu-
jem s Petrom Čajom, ktorý je takisto 
zo Spišskej Novej Vsi a má pätnásť-
ročné skúsenosti s tvorbou videí. Za-
ložili sme spoločný projekt. Naši fanú-
šikovia sa môžu tešiť na nové zábery 
zo Slovenského raja, spolupracujeme 
s mestom Spišská Nová Ves i oblast-
nou organizáciou cestovného ruchu, 
takže sledujte sociálne siete “ 

Ďakujeme za rozhovor.
(rep)

Budova Reduty má 197 okien 26-tich druhov. Ich 
výmena prebieha v  dvoch etapách. Prvá bola re-
alizovaná v decembri 2016 v objeme 35-tisíc eur. 
Vymenené boli najväčšie okenné výplne na príze-
mí budovy (foto). Nové okenné rámy sú z dôvodu 
zachovania historického vzhľadu rovnaké ako tie 
predchádzajúce, drevené. Keďže ide o  historic-
kú budovu na samotný proces detailného návrhu 
Ing.  arch. M. Janovskej, ako aj na proces výroby  
dohliada  Krajský pamiatkový úrad. „Až po schvále-
ní Krajského pamiatkového úradu je možné pristúpiť 
k  samotnej výrobe a osadeniu otvorových výplní,“ 
približuje priebeh postupu rekonštrukčných prác 
vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ Ing. Pe-
ter Susa. Druhá etapa by mala začať v marci, pri-
stúpi sa k výmene okien a dverí vonkajšej fasády. 

„Celý tento proces má nielen podstatu v  znížení 
energetickej náročnosti budovy, ale samozrejme aj 
estetickú s cieľom vizuálne sa priblížiť k historickej 
podobe okien a dverí. V neposlednom rade výme-
na zabezpečí aj zlepšenie funkčnosti týchto prvkov. 
Napriek zdĺhavosti a náročnosti tohto postupu ve-
ríme, že tento novoveský architektonický skvost si 
takýto prístup z našej strany zaslúži, čo budú môcť 
po ukončení oceniť občania, návštevníci mesta, ako 
aj samotní užívatelia objektu,“ skonštatoval P. Susa. 
Historický objekt Reduty - jeden zo 7 divov mesta, 
patrí k najobdivovanejším pamiatkam mesta nielen 
samotnými obyvateľmi, ale aj návštevníkmi z okolia 
a zahraničia.

-EK-
Foto: OVaD MsÚ

ZAČÍNA REKONŠTRUKCIA REDUTY
Secesná historická divadelná budova Reduty v Spišskej Novej Vsi prechádza od minulého roku postupnou výmenou okien. Na jej 
rekonštrukciu bolo vyčlenených z rozpočtu mesta 230-tisíc eur.

PLATY V EMBRACU STÚPNU 

Zložité rokovania so základnou orga-
nizáciou OZ KOVO prebiehali takmer 
štyri mesiace. Zamestnávateľovi sa 
podarilo presadiť riešenie, aby za-
mestnanci s najnižšími platmi dostali 
najvyšší nárast mzdy. „Platové nasta-

venie prispôsobujeme aktuálnym pod-
mienkam slovenského trhu práce. Aj 
z tohto dôvodu je tohtoročné navýše-
nie miezd nadštandardné v porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi,“ komentuje 
manažér ľudských zdrojov v sloven-

skom Embracu Roman Kollár.
Zvýšenie miezd v tomto roku neo-
vplyvní ďalšie benefity, ktoré Embraco 
svojim zamestnancom dlhodobo po-
skytuje, či už ide o minimálny dopla-
tok zamestnanca na stravnú jednotku 

vo výške 19 centov, ďalej 50 percent-
ný príspevok na denné cestovné, ako 
aj príplatok za nočnú prácu, ktorý 
v  súčasnosti výrazne prevyšuje hod-
noty špecifikované v Zákonníku práce.

TSE

Vedenie spoločnosti Embraco Slovakia a Odborový zväz KOVO dospeli vo februári k dohode o navýšení miezd v spišskonovo-
veskom závode na výrobu chladiarenských kompresorov a kondenzačných jednotiek. Medziročne dôjde k zvýšeniu tarifných pla-
tov v priemere o 6 percent, pričom novinkou je zavedenie variabilnej zložky mzdy.
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Spoločne sme si pripomenuli 72. výročie oslobode-
nia mesta Červenou armádou. Na slávnosti nechý-
balo vedenie mesta, ale aj zástupca ruskej ambasády 
Vladislav Kulikov, spoločne s mnohými pamätníkmi, 
zástupcami inštitúcií či záujmových združení. Pri tejto 
príležitosti primátor Ján Volný a zástupca Veľvysla-
nectva Ruskej federácie otvorili výstavu fotogra-
fií „Ja a Rusko”, ktorú nafotili slovenskí turisti. Na 
cintoríne si spoločne uctili pamiatku osloboditeľov 
z radov Červenej armády i slovenské obete fašizmu. 
Z histórie: 15. 1. 1945 bola v našom okrese vyhlá-

sená lokálna evakuácia. 18. armáda 4. ukrajinského 
frontu spolu s 1. Čs. armádnym zborom začali oslo-
bodzovanie okresu. Na Branisko útočil 1. Čs. armád-
ny zbor, ktorý 27. 1. 1945 oslobodil Levoču a Kežma-
rok. Ďalšie boje boli pri oslobodzovaní obcí Kluknava, 
Margecany, Richnava, Krompachy, Veľký Folkmár, 
Kojšov. Mesto Spišská Nová Ves bolo oslobodené 
27. januára 1945, a  to 138. divíziou 18. armády po 
niekoľkodňovej delostreleckej príprave a ako prví 
vkročili do mesta vojaci 650. pluku tejto divízie. 

(red)

Pri príležitosti prekročenia 6-tisícovej hranice fanú-
šikov nášho facebooku prijal 1. februára tohto roku 
primátor mesta Ján Volný zástupcov mladých - ve-
dúceho tunajšieho klubu mladých Mateja Farkalí-
na, Majku Dudžákovú a aktivistu Martina Makaru. 
Prediskutovali možnosti komunikácie cez sociálne 
siete, primátor si vypočul návrhy na zlepšenie ko-
munikácie s mladými Spišskonovovešťanmi a prijal 
ich konkrétne návrhy na nové akcie pre mladých 
v našom meste. Fanúšikovia internetu sa môžu te-
šiť na nový youtube kanál s blogmi mladých, ktorý 
podporí mesto SNV, letný festival mladých a ďalšie 
aktivity, ktorým mesto pomáha napĺňať voľnočaso-
vé aktivity mladých v našom meste.
„Facebook je moderným a  okamžitým spôsobom 
komunikácie s ľuďmi zaujímajúcimi sa o dianie v na-
šom meste. Týždenne je dosah našich príspevkov 
až tridsaťtisíc ľudí, stránku denne sledujú tisíce 
fanúšikov. Facebook je veľmi dôležitý nielen pre 

obyvateľov mesta a Slovenska, ale aj pre rodákov, 
ktorí nemajú možnosť sledovať jeho rozvoj. Záro-
veň nechávame priestor aj tým, ktorí majú k dianiu 
v našom meste výhrady a pripomínajú nám rezervy 
v  jeho spravovaní. V každom prípade sme vzali do 
úvahy všetky nápady mladých Spišskonovovešťanov 
a určite budeme viaceré z nich realizovať,“ zhodnotil 
stretnutie o sociálnych sieťach primátor Ján Volný. 

(red)

Doposiaľ neznámy páchateľ sa 14. 1. v čase okolo 
2.30 h vlámal do rodinného domu v  Novoveskej 
Hute. Nakoľko bol vyrušený obyvateľkou domu, 
napokon k  odcudzeniu veci nedošlo. Vyšetrova-
teľ OKP OR PZ SNV začal trestné stíhanie vo veci  
prečin porušovania domovej slobody.

Hliadka PMJ Košice 16. 1. v čase o 19.31 h zadr-
žala J. H. podozrivého z prečinu ohrozovania pod 
vplyvom návykovej látky. Dychová skúška preuká-
zala 0,51 mg/l vydychovaného alkoholu v  dychu 
a  opakovaná skúška 0,55 mg/l. Podozrivý bol 
umiestnený v cele predbežného zadržania na OO 
PZ SNV. Vec prevzal vyšetrovateľ ODI OR PZ SNV. 

V období od 16. 1. do 17. 1. 2017 do 1.50 h v bu-
dove na Zimnej ulici neznámy páchateľ odcudzil 
finančnú hotovosť vo výške cca 2 000 €, monitor 
a harddisk od bezpečnostných kamier, čím spôso-
bil škodu odcudzením vo výške najmenej 2 000 €. 
Prípad ďalej realizuje OKP OR PZ SNV. 

Podozrivá osoba P. H. 17. 1. v čase okolo 14.35 h 
na Letnej ulici v OD Delta odcudzila tovar, čím spô-
sobila majiteľovi škodu 25 €. Podozrivá osoba bola 
za obdobný čin v  predchádzajúcich dvanástich 
mesiacoch postihnutá. Vec realizuje OO PZ SNV 
ako prečin krádeže.

22. 1. v čase okolo 5.15 h na Zimnej ulici neznámy 
páchateľ nezisteným spôsobom rozbil sklenenú 
výplň výkladu obchodu, odkiaľ odcudzil bundu, 
čiapku, nohavice, lyže a figurínu, čím spôsobil ško-
du odcudzením vecí vo výške minimálne 356,95 € 
a poškodením výkladu vo výške cca 100 €.

27. 1. riešila hliadka MsP na Letnej ulici na základe 
zistenia z  kamerového systému priestupok proti 
verejnému poriadku, ktorého sa dopustili M. B. 
a Ľ. K. Menovaní požívali na verejnom priestran-
stve alkoholické nápoje. Priestupky boli vyriešené 
v kompetencii MsP.

Prostredníctvom kamerového systému boli 10. 2. 
na Radničnom námestí zistené priestupky, kto-
rých sa nerešpektovaním ustanovení VZN mesta 
č. 6/2003 (O čistote mesta) dopustili  A. V. a B. B. 
tým, že znečistili verejné priestranstvo rôznymi od-
padkami.

Hliadka OO PZ 10. 2. v čase o 00.05 h na ceste 
medzi SNV a  Novoveskou Hutou riešila škodovú 
udalosť medzi vozidlom Citroën a  lesnou zverou. 
Dychová skúška u vodiča bola negatívna. 

Mestská polícia v roku 2016 vykonala cez 8 300 
zákrokov. Z hľadiska štruktúry priestupkov v 51 % 
išlo o dopravné priestupky. Taktiež nezaplatené 
parkovanie spôsobilo  vysoké percento priestup-
kov. Riešené boli i porušenia všeobecne právnych 
nariadení a majetkové priestupky. 1 236 kontrol 
bolo vykonaných z hľadiska požívania alkoholu. 
Stúpajúcu tendenciu malo v minulom roku rušenie 
nočného pokoja. Mestskí policajti vlani uložili po-
kuty vo výške 23-tisíc eur. V kompetencii mestskej 
polície je i objasňovanie vrakov, objasnených bolo 
26 prípadov. Mestská polícia sa sústredila i  na 
kontrolu evidencie psov a dodržiavanie čistoty ve-
rejných priestranstiev, spolu bolo vykonaných 250 
kontrol. V rámci preventívnej činnosti boli realizo-
vané viaceré prednášky. 
Na útvare mestskej polície sú uložené predmety, 
ktoré boli nájdené či odovzdané poctivými nález-
cami. Tie sa však na MsP podľa zákona uchová-
vajú po dobu 12 mesiacov, potom sú odovzdané 
príslušnému štátnemu orgánu, ktorým je Okresný 
úrad Košice. Zoznam stratených a nájdených  pred-
metov je zverejnený i na web stránke mesta www.
spisskanovaves.eu v sekcii Mestská polícia – Straty 
a nálezy. 

OSLOBODENIE SME SI  
PRIPOMENULI AJ VÝSTAVOU

FACEBOOK MESTA ZHODNOTILI  
MLADÍ SPIŠSKONOVOVEŠŤANIA

Mesto Spišská Nová Ves, Ústav pamäti národa
Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi
pozývajú na
PIETNU SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ
pri príležitosti 78. výročia tragickej udalosti „MALÁ VOJNA“,
24. 3. 2017 o 14.00 h
pri Pamätníku obetiam Malej vojny v parku pri Evanjelickom kostole.

„Na ti môj bože,  
na v obeť krv moju,  
len posväť bratov, 
posväť už k pokoju!“ 
(S. Chalupka)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica, DS Hviezdoslav 
a Gymnázium, Školská ulica v Spišskej Novej Vsi

pozývajú pri 35. výročí úmrtia na 

STRETNUTIE S BÁSNIKOM RUDOLFOM FÁBRYM
13. 3. 2017 o 15.30 h v Spišskej knižnici, Letná ulica 28,  Spišská Nová Ves.

Realizované s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves.
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361 detí, z toho 190 chlapcov a 171 dievčat. Naj-
viac narodených detí bolo v mesiaci november, na-
opak najmenej v mesiaci január. Medzi dievčatami 
prevládalo meno Natália, Simona, Tamara a Timea, 
u chlapcov Tomáš a Patrik. Navždy nás opustilo 
301 obyvateľov. K 1. januáru 2017 malo 36 277 
obyvateľov trvalý pobyt v Spišskej Novej Vsi. 

16. 1. si priaznivci poézie vypočuli 19 básní J. Bre-
zinu v podaní členov DS Hviezdoslav (Ing. P. König, 
J. Gavlák, A. Wachterová, Mgr. N. Hrabuvčinová) 
recitovali aj Z. Veisenpacherová, M. Findurová, 
M. Mašlárová, M. Ivanovová a študenti Gymnázia, 
Školská ulica - L. E. Hamorová, P. Štark. 

Mesto Spišská Nová Ves sprístupnilo na svojej 
webovej stránke Geografický informačný portál 
(GIS), ktorý obsahuje ortofotomapu mesta a  jeho 
územný plán. Nájsť v ňom môžete informácie o uli-
ciach, nehnuteľnostiach a funkčnom využití úze-
mia. Na webovej stránke mesta je taktiež zverejne-
né video, ktoré bližšie popisuje prácu s portálom.

V uplynulom roku bolo v okresoch Spišská Nová 
Ves a Gelnica zaznamenaných 259 požiarov, 
škoda na majetku bola vyčíslená na 281-tisíc eur 
a uchránené hodnoty boli vo výške 1 662 000 eur. 
40 % zo všetkých požiarov tvorilo vypaľovanie trá-
vy a suchých porastov. V 90-tich percentách ide 
o požiare zavinené človekom z nedbanlivosti, neo-
patrnosti, ale i spôsobené úmyselne. Hasiči zo Sp. 
Novej Vsi, Krompách a Gelnice vykonali v minulom 
roku 172 technických zásahov, z toho 146 prípadov 
sa týkalo dopravných nehôd. V 34 prípadoch boli 
odstránené nebezpečné látky.   

V rámci myšlienky pomôcť iným kvapkou krvi ko-
lektív CVČ a Klubu mladých po štyroch mesia-
coch opäť daroval krv na oddelení hematológie 
a transfúziológie v spišskonovoveskej nemocnici. 

Vo štvrtok 26. 1. sa v priestoroch Spišského osve-
tového strediska konala vernisáž výstavy neprofe-
sionálnych výtvarníkov pod názvom Jozef & Jozef. 
Výstava nadväzovala na plenér, ktorý sa uskutočnil 
9. - 11. 9. 2016, zúčastnilo sa ho 11 neprofesionál-
nych výtvarníkov. Ich úlohou bolo zachytiť Sloven-
ský raj. Výtvarníci boli inšpirovaní dielami známych 
maliarov Jozefa Majkuta a Jozefa Hanulu - umelca-
mi, ktorí ovplyvnili spišské výtvarné umenie. 

V koncertnej sieni Reduty sa v piatok 27. 1. konal 
3. ročník Plesu Lesov mesta. O správnu náladu 
sa postaral moderátor a  zabávač Michal Hudák. 
V úvode večera program spestrilo tanečné vystú-
penie a hudobný darček v podaní orchestra ZUŠ. 

27. 1. sa členovia ZO č. 13 SZZP zabávali na fa-
šiangovej zábave v reštaurácii Hotela Preveza. 
Stretlo sa ich tam 124, program im spestrili deti 
z MŠ na Ul. J. Hanulu s pani učiteľkou Annou Kačí-
rovou a skupina Senior.

Veľkým fašiangovým spestrením bolo podujatie 
pre deti s názvom Ples Spišiačikov, ktorý uspo-
riadalo OC Madaras. 

31. 1. Dom MS hostil skúsenú prednášateľku 
D. Rosovú, ktorá veľmi podrobne priblížila históriu 
merania času aj kalendárov.

Denník SME pripravil v  spolupráci s  Národnou 
asociáciou realitných kancelárií veľké porovnanie 
cien bytov. Podrobne zisťovali, koľko stoja byty 
v  24 vybraných okresoch Slovenska. Najväčším 
skokanom sa stal okres Spišská Nová Ves, medzi-
ročne tu stúpla cena o vyše 26 percent na výsled-
ných 878 eur za štvorcový meter.
Najmenšiu a najmladšiu zoologickú záhradu na Slo-
vensku, ZOO v Spišskej Novej Vsi, môžu navštíviť 
i nevidiaci. Pre tých je v priestoroch zoologickej zá-
hrady sprístupnených 25 popisných tabuliek v Brail-
lovom písme. Okrem toho ZOO ponúka i možnosť 
adopcie zvierat. Úhradou ročných nákladov na výži-
vu sa dá pomôcť pri chove vzácnych a chránených 
zvierat. 

MESTO SA UCHÁDZA O VÝSTAVBU 
ĎALŠÍCH ŠPORTOVÝCH CENTIER

Infomúzejka (knižnica, čitáreň, študovňa) Mú-
zea Spiša, Letná 50 v  Spišskej Novej Vsi už 
niekoľko mesiacov pôsobí ako ďalšie kultúrno-
-vzdelávacie zariadenie nášho mesta a od svojho 
vzniku sa snaží poskytovať svojim návštevníkom 
čo najkvalitnejšie služby. Jednou z najdôležitejších 
úloh, ktorú si Infomúzejka stanovila, je ponúknuť 
čitateľom najnovšie odborné publikácie, ktoré inde 
nenájde. S pomocou Fondu na podporu umenia sa 
Infomúzejke podarilo zakúpiť 53 nových publiká-
cií predovšetkým z odborov histórie, národopisu, 
botaniky, geológie, ale aj umenia či hudobnej 
vedy. Z najzaujímavejších titulov môžeme spome-
núť Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov, Tradičný 
odev Slovenska či Atlas Tatier (Neživá príroda). Na 
poslednom spomenutom titule pracovali niekoľko 
rokov odborníci z oboch strán Tatier a  ide o sku-

točne monumentálne dielo veľkosťou i  obsahom. 
Čitateľov môže zaujať tiež kniha Dejiny kráľovstva 
uhorského od Jonáša Záborského, ktorá vyšla až 
takmer 140 rokov po autorovej smrti. Záujemco-
via o prírodné vedy určite ocenia publikácie Naša 
kvetena (vlhké lúky) alebo Minerály Slovenska. Spo-
menuté tituly a mnoho ďalších zaujímavých publi-
kácií môžu čitatelia prezenčne študovať v priesto-
roch čitárne Infomúzejky v otváracích hodinách od 
9.00 do 16.00 h každý pracovný deň. Nemožnosť 
vypožičania kníh je vynahradená možnosťou ko-
pírovania a skenovania za poplatok alebo bez-
platným fotografovaním. Tešíme sa na vašu náv-
števu.

Mgr. Martin Furmanik, PhD., knihovník
Múzeum Spiša 

kniznica@muzeumspisa.com

Spišská Nová Ves využila ponuku Slovenského 
zväzu ľadového hokeja na výstavbu športových 
centier a  bude žiadať príspevok na výstavbu kry-
tej haly pri základných školách na uliciach Hutníc-
ka a Komenského. Podľa vedenia mesta tak môže 
mesto dobudovať potrebnú športovú infraštruktúru 
na sídliskách, ktoré ju potrebujú. „V prípade sídlis-
ka Mier ide o základnú školu, ktorá je zameraná na 
prípravu mladých hokejových talentov a na sídlisku 
Západ pôjde o zabezpečenie športových možností 
pre širokú verejnosť, preto žiadame zväz o výstavbu 
centier na oboch sídliskách,“ uviedol primátor mes-
ta Ján Volný.
Slovenský zväz ľadového hokeja núka samosprá-
vam výstavbu športových centier menších roz-
merov. Podmienkou je realizácia celého projektu 
v  areáloch základných škôl či ich bezprostrednej 
blízkosti, cieľovou skupinou sú totiž deti od šies-
tich do desiatich rokov. Priamo pred halou budú 
k  dispozícii aj ďalšie športoviská (napr. lezecká 
stena), najmä v letných mesiacoch môže plocha 
v krytej časti slúžiť na iné športové odvetvia, naprí-

klad hádzanú, basketbal, tenis či iné športy podľa 
potreby. Ľadová plocha bude mať rozmery 40 x 20 
metrov.
„Zároveň by sme deťom chceli umožniť prístup 
v  hodinách, ktoré sú im prijateľné. Nie v skorých 
ranných hodinách či večer, ale v čase vyučovania 
a popoludní. V rámci celoročnej prevádzky špor-
tových centier sa popri športovej hale s ľadovou 
plochou ráta aj s atletickým oválom, bike parkom, 
lezeckou stenou, detským ihriskom, ako aj priesto-
rom pred street workout aktivity,“ dodal prezident 
SZĽH Martin Kohút.

(red)

NOVÉ KNIHY V INFOMÚZEJKE  
MÚZEA SPIŠA

Z BOHATEJ HUDOBNEJ MINULOSTI 
SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
Medzi hudobníkov, ktorí preslávili svoje rodisko - 
Spišskú Novú Ves, patrí Ede Zathureczky. Naro-
dil sa 24. augusta 1903 v dome na Levočskej ulici  
č. 15 (na mieste jeho rodného domu dnes stojí bu-
dova základnej školy). 
Zathureczky je považovaný za najvýznamnejšieho 
„maďarského” husľového virtuóza 20. storo-
čia a  husľového pedagóga. Od roku 1921 začala 
jeho bohatá koncertná činnosť. Často vystupo-
val vo svojej vlasti, vtedajšom Československu, 
veľké úspechy dosiahol v  Taliansku, Švajčiarsku, 
Holandsku, Veľkej Británii i  v  USA. Od roku 1929 
bol profesorom husľovej hry na Vysokej hudobnej 
škole v Budapešti, od roku 1943 do roku 1956 bol 
jej riaditeľom. Po roku 1956 sa usadil v USA, kde 
v Bloomingtone bol profesorom husľovej hry na ta-
mojšej univerzite. Zomrel náhle 31. mája 1959 pred 
návratom do vlasti.
Medzi jeho slávnych partnerov patrili Béla Bartók 
a Ernest von Dohnányi, klavírny sprievod mu dlho 
robila aj jeho mama, ktorá bola tiež výbornou klavi-

ristkou. Medzi jeho žiakov patril aj profesor Mikuláš 
Jelinek, rodák z  Kežmarku, ktorý navštevoval Za-
thureczkého majstrovskú triedu v Budapešti v  ro-
koch 1946 – 1948. 
Spišská Nová Ves plánuje v roku 2018 osadiť pa-
mätnú tabuľu tomuto slávnemu rodákovi pri príle-
žitosti 115. výročia jeho narodenia. Pamätná tabuľa 
bude osadená v prekrásnej spišskonovoveskej Re-
dute.

Dr. Andrej Janovský
foto: https://www.youtube.com 
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Na prelome januára a  februára bola v  Košickom 
kraji zvýšená chorobnosť na respiračné ochorenia. 
V okrese Spišská Nová Ves malo vyhlásené chríp-
kové prázdniny 15 školských zariadení. 

Slovenské technické múzeum - pobočka 
v  Spišskej Novej Vsi - vo februári sprístupnilo 
výstavu člena spišskonovoveského klubu speleo-
lógov Františka Miháľa pod názvom Obrazy z ne-
známeho sveta jaskýň. Autor prostredníctvom 
obrazov spojil svoje dve najväčšie záľuby - speleo-
lógiu a maľovanie. Na vernisáži výstavy si zúčast-
není okrem vystavených fotografií, kresieb a malieb 
mohli prezrieť i ukážky speleologických nástrojov, 
prístrojov a vybavení. Výstava bola doplnená publi-
káciami o jaskyniarstve. 

6. 2. odznelo 15 básní zo zbierky Omrvinky od 
V. Kubovčíkovej v podaní členov DS Hviezdo-
slav (Ing. P. König, A. Wachterová, L. Frankovič) 
a študentky Technickej akadémie K. Gregoríkovej.  
Podujatie hudobne spestril P. Dzurík a spevom 
obohatil L. Frankovič. M. Bazár predstavil svoje fo-
tografie, ktorými ilustrovali zbierku.

Kapela Smola a  hrušky vydala nový album 
Čiernobiely, ktorý svetlo sveta uzrel na Valentína 
14. februára. Skupina zároveň oslavuje i 20. výročie 
vzniku. Pri tejto príležitosti odštartovala turné s ná-
zvom Smola a hrušky – 20 rokov Tour v dvadsiatich 
slovenských mestách. Prvou zastávkou bol brati-
slavský Ateliér Babylon (16. 2.), kde bol spolu s ex-
kluzívnymi hosťami a priateľmi uvedený nový album 
do života. Turné zakončí kapela 29. 4. v  Spišskej 
Novej Vsi. Vidieť a vypočuť si ich budete môcť aj 
počas Spišského trhu. 

V  pondelok 6. februára sieť spoločnosti Lidl na 
Slovensku otvorila na sídlisku Západ I v pora-
dí už 127 predajňu na Slovensku. Nachádza na 
Duklianskej ulici, má 1  200 m² predajnej plochy, 
97 parkovacích miest, z  toho 4 sú vyhradené pre 
telesne postihnutých. Samozrejmosťou je vlastná 
pekáreň, ktorá zákazníkom viackrát denne ponúka 
chrumkavé a teplé pečivo.

V  Dome kultúry Mier sa v  pondelok 13. 2. ko-
nal koncert populárneho bellcantového tria  
La Gioia. Trio doprevádzali bývali členovia orches-
tra FS Lúčnica a kapely Zlaté husle, ktorí sú zná-
mi ako Dobrá muzika. Počas večera odzneli diela 
svetových tvorcov, populárna, ľudová, ale i operná 
hudba.
V  kaviarni eLAra sa 12. marca o  15.00 h uskutoč-
ní vernisáž neprofesionálneho výtvarníka Karla 
Debnára pod názvom Návraty II, ktorý sa prezen-
tuje novou témou obrazov, a to abstraktnou tvorbou 
z obdobia posledných dvoch rokov.

GALÉRIA BÚDKA
„Chaloši” zo Spišskej, o aktivitách ktorých sme 
písali už skôr (napr. Pozitif dej), si v areáli skejtpar-
ku zriadili „nový“ alternatívny výstavný priestor. 
V oknách starého novinového stánku, ktorý pred-
tým chátral na trhovisku, sa už prestriedali diela nie-
koľkých umelcov, medzi nimi boli Peter Kolarčík, 
trnavský fotograf Peter Lančarič či momentálne 
vystavujúci Samuel Szabo. Aktuálna výstava pod 
názvom „Všechno musí pryč“ zobrazuje opustené 
výklady obchodov a  rôzne nápisy v  nich. Búdka 
je prístupná kedykoľvek, komukoľvek a  zadarmo. 
Viac informácií o jej činnosti a budúcich výstavách 
nájdete na facebooku: Galéria Búdka. 

Mgr. Mária Dutková 

LISTÁREŇ

 Milí Spišskonovovešťania, táto rubrika poskytuje priestor pre vaše listy, resp. otázky, 
pripomienky, podnety, a samozrejme, aj odpovede na ne od kompetentných. 
Rád by som dal typ na vznik niekoľkých parkovacích 
miest na sídlisku Mier na Ul. J. Wolkera. Zastávku 
MHD (J. Wolkera 30) využíva jediný spoj MHD č. 6 
o 6.55 h v pracovné dni. Miesto je označené do-
pravnou značkou a nie je možné na ňom parkovať, 
aj keď je v podstate nevyužité. Keďže všetci dobre 
vieme, že vybudovať nové parkovacie miesta je po-
merne nákladné, tu sa ponúka veľmi jednoduché 
zriadenie niekoľkých parkovacích miest. Myslím, že 
autobus (jediný za pracovný deň) môže postáť aj 
na ceste (podobne ako na Ul. Tr. 1. mája). Takto 
by odbudol aj problém mestskej polícii, keď musí 
pravidelne riešiť parkovanie na autobusovej zastáv-
ke (ktoré nahlasujú závistliví spoluobčania, pretože 
parkovanie nikoho neobmedzuje).

Karol, 5. 1. 2017, odkaz pre starostu

Na základe spoločnej obhliadky spolu so zástup-
cami MsÚ SNV 13. 1. 2016 k problematike par-
kovacích miest na Ulici J. Wolkera uvádzam, že 
pokiaľ tam bude funkčná autobusová zastávka 
riadne označená a prevádzkovaná dopravcom (aj 
keď len 1 spoj denne), potom tam nie je možnosť 
realizácie parkovacích miest. Pokiaľ bude oficiál-
ne autobusová zastávka zrušená alebo preložená 
z tohto miesta, až potom je reálne uvažovať so 
zriadením požadovaných parkovacích miest. Tou-
to úpravou však môže vzniknúť len niekoľko par-
kovacích miest. Oveľa vhodnejším variantom by 
bolo realizovanie úplne novej parkovacej plochy na 
voľnej trávnatej ploche za autobusovou zastávkou 
s príjazdom po miestnej komunikácii s podstatne 
viac parkovacími miestami. Toto by však malo byť 
riešené a požadované prostredníctvom príslušné-
ho mestského výboru. 

 kpt. Ing. Martin Lukáč, ODI OR PZ SNV
Predmetnou záležitosťou sa budeme opätovne za-
oberať na zasadnutí mestského výboru č. 4, a to 
13. 3. 2017.

Mgr. Jozef Kačenga, predseda MsV č. 4

Chcela by som sa informovať, čo je pravdy na 
tom, že celá zeleň, aj stromy na Gorazdovej ulici sa 
majú zlikvidovať za účelom vytvorenia parkovacích 
miest v meste? Prečo? Resp. kvôli komu? Prečo 
by sme my, obyvatelia mesta bývajúci v peknom 
centre SNV, mali doplácať na to, že ľudia z okoli-
tých sídlisk, no najmä okolitých dedín nemajú kde 
(za)parkovať svoje autá a preto ideme kvôli nim lik-
vidovať mestskú zeleň a trávniky?! A kým platené 
parkoviská zívajú prázdnotou, oni sa rozhodnú „na-
tlačiť" na frekventované ulice v centre mesta? Veď 
nech využívajú do mesta MHD. Pred svojimi doma-
mi a vo svojich záhradách si sami pestujú stromy 

a kopec zelene, ale v meste musí kvôli ich autám 
padnúť táto zeleň „za obeť"? Nie je ekonomickejšie 
a zdravšie postaviť parkovací dom, ako likvidovať 
zeleň a stromy v centre mesta?

Marci, 31. 1. 2017, odkaz pre starostu 

Mesto Spišská Nová Ves uvažuje s vytvorením par-
kovacích miest na Gorazdovej ulici. 
Zatiaľ však ide len o zámer, ktorý bol prerokova-
ný na zasadnutí MsV č. 8, a to 24. 11. 2016. Čle-
novia uvedeného mestského výboru odporučili 
zámer dopracovať a následne znova prerokovať 
na zasadnutí MsV. Viac sa o tom dočítate v zá-
pisnici zo zasadnutia konaného 24. 11. 2016 na  
www.spisskanovaves.eu – Samospráva – Mestské 
výbory – Zápisy zo zasadnutí – MsV č. 8 – Zápis zo 
zasadnutia konaného 24. 11. 2016.

mesto Sp. Nová Ves 

Žiadam o vysvetlenie k nefunkčnosti pouličného 
osvetlenia na Hutníckej ulici č. 12 a 14 - sídlisko Zá-
pad I. Ide o 2 svetlá nad parkoviskom vedľa seba, 
1. nefunkčné cca týždeň, 2. skoro rok. 

Peter, 1. 2. 2017, www.spisskanovaves.eu

Podnet bol prešetrený s nasledovnými zisteniami. 
V jednom prípade išlo o úmyselné vykrútenie poist-
ky - svietidlo bolo spojazdnené. V druhom prípade 
bude svietidlo opravené a sfunkčnené. 

Ing. Juraj Sad, PhD.
ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ

Podľa mňa by sa mali vymeniť značky akože na no-
vom cyklochodníku pri Hornáde. Už teraz je jasné, 
že to bude pešia zóna. Psíčkari, kŕmenie kačiek, 
atď. Tiež nechápem aký význam ma časť cyklo-
chodníka od mosta pri Lidli smerom k Zimnému 
štadiónu. Pritom druhá strana smerom ku Coopu je 
omnoho viac využívaná a ten chodník je v hroznom 
stave. Nemalo sa radšej investovať tam?

Jozef, 4. 2. 2017, www.spisskanovaves.eu

Dopravné značenie je zrealizované v zmysle pro-
jektovej dokumentácie. Pohybu chodcov po cyk-
lochodníku sa zrejme nevyhneme, no prioritné 
postavenie na tomto chodníku má cyklista, ak by 
došlo k nejakej kolízii s chodcom. Zakázať pohyb 
chodcov po ňom je prakticky nemožné, spolieha-
me sa aj na vzájomný rešpekt a toleranciu chodcov 
a cyklistov. Určite by sme chceli investovať aj do 
chodníkov na ľavostrannom nábreží Hornádu me-
dzi LIDLom a Jednotou.

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

3K NIE JE TRIK 
Kompetencia, komunikácia, kontext. Projekt 
pripravilo odd. školstva Mestského úradu Spiš-
ská Nová Ves. Mohli sa ho zúčastniť vyučujúci 
slovenského jazyka a  literatúry 2. stupňa škol-
ských úradov Spišská Nová Ves a  Smižany. 
PhDr. Peter Karpinský, PhD. a  Mgr. Anna 
Timková-Lazurová, PhD. z  Filozofickej fakul-
ty Prešovskej univerzity - odborní lektori - pra-
covali s účastníčkami projektu na téme detská 
literatúra teoreticky a taktiež na konkrétnych 
textoch. Priestory a  odbornú pomoc poskytli 
pracovníčky detského oddelenia Spišskej kniž-
nice. Výsledkom štyroch pracovných seminárov 
sa stali materiály pripravené účastníčkami pro-
jektu. Obsahujú konkrétny literárny text, návrh 
interpretačných možností a  pracovné úlohy. 
Osem prác na CD tvorí portfólio, ktoré môže byť 
dobrou pomôckou pri zážitkovom a tvorivom vy-
učovaní literárnej výchovy. 

-š.š.- 
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SPRAVODAJSTVO

 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ         
Mať dnes ekonomické myslenie znamená v budúc-
nosti byť úspešným a bohatým. Stratégia je dôležitá 
– študuj ekonomiku.
SOŠ ekonomická v Spišskej Novej Vsi nedávno 
oslávila 85. jubileum. Dnes škola ponúka okrem 
atraktívnych odborov nové formy zážitkového uče-
nia. Popularite sa tešia hodiny aplikovanej ekonó-
mie a cvičnej firmy, na ktorých môžu žiaci uplatniť 
svoje teoretické vedomosti vo fiktívnej firme a pri 
organizácii rôznych aktivít. Onedlho k nim pribudne 
aj včelín, výstavbu ktorého sme začali v septembri 
2016. Svoje vedomosti a zručnosti si rozširujú aj 
účasťou v rôznych výmenných mládežníckych pro-
jektoch ERASMUS+, no i spoluprácou s  rôznymi 
firmami. Počas štúdia môžu žiaci získať rôzne certi-
fikáty i urobiť si štátnu skúšku z písania a spracova-
nia údajov na počítači, čím si zvyšujú úroveň svojej 
kvalifikácie. Absolvent štúdia nájde uplatnenie ako 
správca počítačových sietí, IT technik v podnikoch 
výrobného i nevýrobného charakteru, v medziná-
rodnej podnikovej sfére, v marketingu, v  oblasti 
agroturistiky a cestovného ruchu, ako ekonóm, úč-
tovník, administratívny pracovník alebo môže začať 
aj vlastné podnikanie.
Všetky odbory sú 4-ročné, ukončené maturitnou 
skúškou, skvelá príprava pre trh práce a  štúdium 
na vysokých školách a univerzitách.
ŠTUDIJNÉ ODBORY: 
6325 M – Ekonomické lýceum – zameranie na 
podnikové informačné systémy
štúdium informačno-komunikačných technológií, 
tvorba databáz, webových stránok, správa počíta-
čových sietí, programovanie
spolupráca s lídrom v IT – spoločnosťou T-Systems
6325 M – Ekonomické lýceum
intenzívna odborná ekonomická príprava s prime-
raným  dôrazom na všeobecno-vzdelávacie pred-
mety
štúdium ekonomiky a práva, cudzích jazykov, úč-
tovníctva, ekonomickej štatistiky
6325 M – Ekonomické lýceum – s rozšíreným vy-
učovaním anglického jazyka
jazyková odborná príprava – rozšírené vyučovanie 
cudzích jazykov – primárne anglického jazyka
intenzívna odborná ekonomická príprava s prime-
raným  dôrazom na všeobecno-vzdelávacie pred-
mety
6317 M – Obchodná akadémia – zameranie na 
ekonomiku verejnej správy
spojenie štúdia ekonomických a právnických pred-
metov, štúdium ekonomiky verejnej správy, mak-
roekonómie, hospodárskej politiky, regionálnej 
ekonomiky, jednoduchého, podvojného a  rozpoč-
tového účtovníctva, teórie riadenia hospodárskych 
a sociálnych procesov
4210 M 11 – Agropodnikanie – zameranie na  
agroturistiku
striedanie teoretického a praktického vyučovania
štúdium podnikania a služieb v oblasti agroturistiky, 
cestovného ruchu, pestovania rastlín a chovu zvie-
rat, základov podnikovej ekonomiky a účtovníctva
Kontaktné údaje: 
Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/442 17 57 
E-mail: oasnvsk@gmail.com 
Web: www.sosesnv.edupage.sk
Kontaktná osoba: 
Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka školy

 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA            
Privíta vás moderná a  zrekonštruovaná škola so 
117-ročnou tradíciou, so špičkovým materiálno-
-technickým vybavením a  športovým zázemím 
(dve telocvične, posilňovňa, bazén, sauna), kvali-
fikovaným pedagogickým zborom a  perspektívou 

budúceho uplatnenia. Škola je zapojená do sys-
tému duálneho vzdelávania - zmluvy má uzavreté 
so šiestimi zamestnávateľmi. Praktická príprava v 
prvom ročníku štúdia prebieha v škole na pracovis-
kách Centra odborného vzdelávania a prípravy pre 
nábytkárstvo a drevárstvo, vo vyšších ročníkoch sa 
praktická príprava realizuje priamo vo firme. Žiaci, 
ktorí sa zapoja do duálneho vzdelávania, môžu zís-
kať štipendium a perspektívou budúceho zamest-
nania. 
ŠTUDIJNÉ ODBORY: všetky sú 4-ročné
2682 K mechanik počítačových sietí 
maturitné vysvedčenie + výučný list, prijímacie 
skúšky – SJL, MAT
3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo
nábytkárstvo (s  rozšíreným vyučovaním športovej 
prípravy - zameranie na futbal a hokej), maturitné 
vysvedčenie, prijímacie skúšky - SJL, MAT
3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo
– manažment v drevárstve – maturitné vysvedče-
nie, prijímacie skúšky - SJL, MAT
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výro-
by – duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie + 
výučný list, prijímacie skúšky – SJL, MAT
3349 K technik drevostavieb 
maturitné vysvedčenie + výučný list, prijímacie 
skúšky – SJL, MAT
8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn 
maturitné vysvedčenie, talentová skúška
8260 M propagačné výtvarníctvo 
maturitné vysvedčenie, talentová skúška
8269 M tvorba nábytku a interiéru 
maturitné vysvedčenie, talentová skúška
8279 M dizajn a tvarovanie dreva 
maturitné vysvedčenie, talentová skúška
8297 M fotografický dizajn 
maturitné vysvedčenie, talentová skúška
UČEBNÉ ODBORY: všetky sú 3-ročné
3355 H stolár 
duálne vzdelávanie, výučný list, bez konania prijí-
macích skúšok
3370 H čalúnnik 
výučný list, bez konania prijímacích skúšok
NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM:
6403 L podnikanie v remeslách a službách 
2-ročné štúdium pre absolventov všetkých trojroč-
ných učebných odborov. Kritériá pre prijatie: výuč-
ný list, vysvedčenie o záverečnej skúške.
Podmienky prijímacieho konania sú zverejnené 
na webovej stránke školy. 
Kontaktné údaje:
Filinského 7, Spišská Nová Ves
Tel.: 053/442 42 46, mobil: 0902 904 810
E-mail: sosd@sosdsnv.sk, web: www.sosdsnv.sk
Kontaktná osoba: 
Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy

 TECHNICKÁ AKADÉMIA                                         
ponúka štúdium moderných, atraktívnych a žia-
daných študijných odborov. Štúdium vo všet-
kých odboroch je 4-ročné, ukončené maturitnou 
skúškou. Absolventi majú v  súčasnosti veľké 
možnosti uplatnenia sa doma i  v  zahraničí. Väč-
šina z nich pokračuje v ďalšom štúdiu na vyso-
kých školách. Technická akadémia ako prvá na 
Slovensku v r. 2009 otvorila Centrum odborného 
vzdelávania, ktoré sústreďuje najnovšie tech-
nológie v oblasti CNC strojov, počítačovej grafi-
ky, mechatroniky, elektroniky mikroprocesorovej 
techniky, programovateľných automatov, robotiky, 
počítačových sietí a  informatiky. V posledných ro-
koch podľa hodnotenia nezávislej agentúry INEKO 
dosahuje popredné umiestnenia medzi strednými 
odbornými školami Košického kraja.
ŠTUDIJNÉ ODBORY:
2387 M mechatronika – programovanie robotov 

a modulárnych systémov
2381 M strojárstvo – grafické systémy
2381 M strojárstvo – programovanie CNC strojov
2675 M elektrotechnika – počítačové systémy 
a siete
3918 M technické lýceum
3968 M logistika
2694 M informačné a sieťové technológie
Špecifikácia prijímacích pohovorov:
Žiaci vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského 
jazyka a  matematiky. Okrem výsledkov prijímacej 
skúšky budú zohľadnené aj ich študijné výsledky, 
výsledky v Testovaní 9 a taktiež úspechy v olympiá-
dach a ďalších súťažiach.
Kontaktné údaje:
Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/446 62 49
E-mail: skola@tasnv.sk, web: www.tasnv.sk
Kontaktná osoba: 
RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ školy

 GYMNÁZIUM, JAVOROVÁ 16                                         
Už takmer 25 rokov reagujeme na potreby doby 
a ponúkame jedinečné inovatívne vzdelávanie. 
Študenti majú možnosť zúčastňovať sa na študij-
ných zahraničných pobytoch a rôznych projektoch 
EU. V posledných dvoch rokoch štúdia si vy-
berajú voliteľné semináre podľa zamerania VŠ. 
Absolventi gymnázia úspešne študujú na univerzi-
tách na Slovensku i v zahraničí s rôznym zame-
raním (architektúra, ekonómia, informačné tech-
nológie, medicína, medzinárodné vzťahy, právo...). 
Naši študenti majú možnosť získať priemyselné 
certifikáty v oblasti počítačových sietí v Sieťových 
akadémiách CISCO a Mikrotik.
ŠTUDIJNÉ ODBORY: 
7902 J gymnázium (8-ročné štúdium) 
Vzdelávanie prebieha v inteligenčne vyrovnanom 
kolektíve, čo zabezpečuje rýchlejšie a hlbšie napre-
dovanie v preberanom učive. Bez navýšenia celko-
vého počtu hodín ponúkame rozšírené vyučovanie 
dvoch cudzích jazykov (už od prímy) a informatiky. 
Podanie prihlášky: 
v 5. roč. ZŠ, do 10. apríla na vašej ZŠ
Prijímacie pohovory: 
z matematiky a slovenského jazyka
7902 J 74 bilingválne štúdium v anglickom jazy-
ku (5-ročné štúdium)
Kvalitné jazykové vzdelanie otvára široké možnos-
ti pre VŠ štúdium rôzneho zamerania, pre študijné 
pobyty a stáže v zahraničí. Od druhého ročníka 
sa v anglickom jazyku vyučujú geografia, dejepis, 
informatika, umenie a kultúra a anglická literatúra. 
Posledné dva z nich vedie americký lektor (native 
teacher). Maturita z ANJ je na úrovni C1, čo pred-
stavuje úroveň štátnej jazykovej skúšky.
Podanie prihlášky: 
v 8. alebo 9. roč. ZŠ, do 20. februára na vašej ZŠ
Prijímacie pohovory: talentové skúšky na zistenie 
jazykových a študijných predpokladov, test z ANJ
Zaujímavé akcie: 
Nenechajte si ujsť vedecko-populárne popoludnia 
JaPoŠko a jarný festival v cudzích jazykoch Prvo-
sienku. Viac na stránkach školy. 
Kontaktné údaje: 
Javorová 16, Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/441 39 48, mobil: 0948 612 526 
Web: gymjavorka.sk; www.facebook.com/javorka16/ 
Kontaktná osoba: 
PaedDr. Ingeborg Skalská, riaditeľka školy

 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA                                   
Škola s pomerne bohatou tradíciou má vo svojej 
štruktúre širokú škálu učebných, študijných aj nad-
stavbových odborov. Štúdium sa realizuje v tech-
nických odboroch: elektrotechnika, strojárstvo, 

PREHĽAD STREDNÝCH ŠKÔL NA ÚZEMÍ MESTA
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stavebníctvo a  geotechnika, ako aj v  službách: 
kozmetických, kaderníckych, krajčírskych. Nie-
ktoré odbory sú v súčasnosti veľmi vyhľadávané na 
trhu práce, o čom svedčí fakt, že škola má zarade-
né odbory s motivačným štipendiom. V súčasnosti 
naši žiaci poberajú toto štipendium, lebo sa pripra-
vujú na povolanie alebo odborné činnosti v odbore 
zaradenom do zoznamu s nedostatočným počtom 
absolventov pre potreby trhu práce. Škola žiakom 
poskytuje kvalitné odborné vzdelávanie, rozvíja ich 
tvorivé a  odborné schopnosti. Vedomosti, ktoré 
žiak získava na teoretickom vyučovaní si prehlbuje 
ako zručnosti na odbornom výcviku, odbornej praxi 
v regionálnych firmách alebo v centre pre odborné 
vzdelávanie. Žiaci školy odchádzajú do života pri-
pravení po odbornej stránke a zároveň majú pozitív-
ny a správne orientovaný postoj pre plnohodnotný 
život.
Motivačné štipendiá počas štúdia:
Motivačné štipendiá sú poskytované tým žiakom, 
ktorí sa pripravujú na povolanie v študijnom alebo 
učebnom odbore zaradenom do zoznamu s nedo-
statočným počtom absolventov pre potreby trhu 
práce.
Títo žiaci podľa dosiahnutého prospechu dostávajú 
každý mesiac štipendium vo výške:
cca 59 € do prospechu 1,8
cca 41 € do prospechu 1,8 - 2,4
cca 23 € do prospechu nad 2,4
Sú to tieto ŠTUDIJNÉ ODBORY: 
2157 M geológia, geotechnika a environmenta-
listika
UČEBNÉ ODBORY:
2683 H 12 elektromechanik - automatizačná 
technika
2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika
Okrem týchto odborov škola ponúka v  šk. roku 
2017/2018 nasledovné odbory:
ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-ročné: 
(maturitné vysvedčenie + výučný list)
2426 K programátor obrábacích a  zváracích 
strojov a zariadení 
2697 K mechanik elektrotechnik 
6446 K kozmetik
ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-ročné: 
(maturitné vysvedčenie)
2157 M geológia, geotechnika a environmenta-
listika
3650 M staviteľstvo
3692 M geodézia, kartografia a kataster
UČEBNÉ ODBORY 3-ročné: (výučný list)
3661 H murár
3663 H tesár
3668 H montér suchých stavieb
3672 H kamenár 
3675 H maliar
3678 H inštalatér
3684 H strechár
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová tech-
nika
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
2487 H 01 autoopravár – mechanik 
2487 H 02 autoopravár - elektrikár
6456 H kaderník 
3152 H 02 krajčír – dámske odevy
6424 H manikér – pedikér 
S možnosťou pokračovať 2 roky v nadstavbovom 
štúdiu dennou alebo externou formou.
NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM:
Študijné odbory: 2-ročné
2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy 
prístrojov, strojov a zariadení
2493 L predaj a servis vozidiel (od 1. 9. 2017)
2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka 
strojov a zariadení
3659 L stavebníctvo 
6426 L vlasová kozmetika
3125 L odevníctvo

6423 L starostlivosť o ruky a nohy
Učebné odbory 2-ročné: pre žiakov, ktorí ukončili 
povinnú školskú dochádzku v  7. alebo 8. ročníku 
ZŠ: 
3686 F stavebná výroba 
3178 F výroba konfekcie
3383 F spracúvanie dreva
Kritéria prijímacieho konania: 
absolvovanie Monitoru SJ + MAT
Kontaktné údaje: 
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
E-mail: skola@soussnv.sk,
Web: www.soussnv.edupage.org
Kontaktná osoba: 
Ing. Vasiľ Kolesár, riaditeľ školy

 HOTELOVÁ AKADÉMIA                                              
Spoznajte krásy Spiša a kultúrno-historické pamiat-
ky mesta štúdiom v atraktívnych študijných a učeb-
ných odboroch na Hotelovej akadémii v  Spišskej 
Novej Vsi.
Ponuka študijných a učebných odborov v škol-
skom roku 2017/2018:
ŠTUDIJNÉ ODBORY:
denné štúdium:
6323 K  Hotelová akadémia – 5-ročné štúdium 
(maturitné vysvedčenie + výučný list). Prijímacie 
pohovory zo slovenského jazyka a cudzieho jazyka 
(anglický alebo nemecký jazyk)
6324 M Manažment regionálneho cestovného 
ruchu – 4-ročné štúdium (maturitné vysvedčenie)
Prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a mate-
matiky.
6442 K  Obchodný pracovník – 4-ročné štúdium 
(maturitné vysvedčenie + výučný list). Prijímacie 
pohovory zo slovenského jazyka a matematiky.
NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM: (bez prijímacích poho-
vorov)
64111 L Prevádzka obchodu – vnútorný obchod – 
2-ročné štúdium (maturitné vysvedčenie)
64211 L Spoločné stravovanie – 2-ročné štúdium 
(maturitné vysvedčenie)
UČEBNÉ ODBORY:
denné štúdium:
6445 H Kuchár – 3-ročné štúdium (výučný list).  
Bez prijímacích pohovorov.
6444 H Čašník, servírka – 3-ročné štúdium (výuč-
ný list). Bez prijímacích pohovorov.
Významnou súčasťou štúdia je odborná prax žiakov, 
kde majú žiaci možnosť získať praktické zručnosti  
vo veľmi kvalitných zariadeniach.
Hotelová akadémia je jedinou strednou odbornou 
školou, ktorá žiakom v  učebných odboroch od 
3. ročníka platí za produktívne práce.
EXTERNÉ ŠTÚDIUM: (bez prijímacích pohovorov)
6445 H Kuchár – 1-ročné štúdium (výučný list)
6444 H Čašník, servírka – 1-ročné štúdium  
(výučný list)
Nový študijný odbor 6442 K Obchodný pracov-
ník
Študijný odbor pripravuje absolventov na výkon pra-
covných činností v obchodno-prevádzkových fun- 
kciách prevádzkového charakteru. Príprava v  od-
bore sa realizuje v  spolupráci s  firmami: Kaufland 
Slovenská republika, v. o. s. a DM drogeriemarkt, 
s. r. o., ktoré kladú dôraz na využívanie teoretických 
vedomostí a praktických zručností z oblasti progre-
sívnych technológií moderného obchodu, reklamy 
a výskumu trhu.
Spomínané firmy hradia študentom, s ktorými pod-
píšu pracovnú zmluvu, študijné náklady za ubytova-
nie, stravovanie a cestovné náklady. Za vykonáva-
nú odbornú prax vo svojich prevádzkach vyplácajú 
študentom vreckové a  garantujú trvalý pracovný 
pomer.
Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa absol-
vent môže uplatniť v oblasti obchodno-prevádzko-
vých funkciách ako predajca, kontrolór, pracovník 
marketingu, v logistike a distribúcii, kde sa vyžaduje 

úplne stredné odborné vzdelanie.
Kontaktné údaje:
Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0948 094 212, 053/446 42 15
E-mail: hotelovkasnv@gmail.com
Web: www.hotelovkasnv.edupage.org 
Kontaktná osoba: 
Mgr. Milan Kudrik, riaditeľ školy

 CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM ŠTEFANA MIŠÍKA        
Budova školy je situovaná v historickom centre, jej 
pamiatkovej zóne, medzi farským kostolom, budo-
vou Reduty, v mestskom parku, pričom sama je vy-
hlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Gymnázium 
je relatívne malou školu a jej snahou je sústreďovať 
sa na jednotlivca v duchu rodinnej atmosféry. 
Vzdelávanie: Škola pre zabezpečenie vzdelávacej 
a  výchovnej činnosti využíva 4 kmeňové klasické 
učebne, odborné učebne a laboratóriá, telocvičňu, 
knižnicu, multifunkčné miestnosti. Žiakov pripravu-
je predovšetkým na ďalšie vzdelávanie na všetkých 
typoch vysokých škôl, no zároveň aj na uplatnenie 
v praxi a na osobný a sociálny život. Vzdelávanie je 
zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdela-
nostný základ a kľúčové kompetencie (spôsobilos-
ti). K budovaniu priateľskej atmosféry medzi žiakmi 
navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi prispievajú 
rozličné mimovyučovacie aktivity – výlety, ex-
kurzie a poznávacie zájazdy súvisiace s vyučova-
cími predmetmi, športové aktivity v tímoch. 
ODBOR: 7902J 00 gymnázium – 4-ročné štúdium
Podanie prihlášky: do 10. 4. 2017
Prijímací pohovor: písomné testy z  matematiky 
a  slovenského jazyka. V  kritériách pre prijatie sú 
tiež zahrnuté výsledky z testovania deviatakov T9, 
umiestnenia v rôznych olympiádach a súťažiach.
Kontaktné údaje: 
Radničné námestie 8, Spišská Nová Ves
Tel.: 053/417 37 02
E-mail: gym.misika@gmail.com
Web: www.gymmisika.sk 
Kontaktná osoba: 
PaedDr. Mária Macková, riaditeľka školy

 GYMNÁZIUM, ŠKOLSKÁ 7                                    
ponúka štúdium v škole so 150-ročnou tradíciou. 
Gymnázium ako jediné v regióne umožňuje indivi-
duálny výber voliteľných predmetov a  vyučujú-
cich v 3. a  4. ročníku (z 25 voliteľných predmetov 
– aj netradičných – napríklad latinčina, ekonomika, 
dejiny umenia), vyučovanie v  zrekonštruovaných 
priestoroch a moderných učebniach s  interak-
tívnymi tabuľami a bohaté športové a  kultúrne 
vyžitie. Študenti participujú na mnohých medziná-
rodných projektoch a výmenných pobytoch a sú 
schopní plynulo komunikovať v  cudzom jazyku. 
Škola poskytuje kvalitné vzdelanie a prípravu na 
štúdium na rôznych typoch vysokých škôl v Slo-
venskej republike i v zahraničí. V rámci školského 
vzdelávacieho programu je posilnená výučba prí-
rodovedných predmetov (biológia, chémia, fyzika, 
matematika a informatika).
V školskom roku 2017/2018 sa v gymnáziu otvoria 
štyri triedy v ODBORE: 
79 02 J gymnázium (4-ročné štúdium):
všeobecnovzdelávacie triedy 
triedy so zameraním na: 
telesnú výchovu, cudzie jazyky, informatiku
Podmienky prijatia: Podmienky prijímacieho kona-
nia budú po odsúhlasení pedagogickou radou zve-
rejnené na webovej stránke školy najneskôr v marci 
2017.
Kontaktné údaje: 
Školská 7, Spišská Nová Ves
Tel.: 053/442 22 59, fax: 053/429 76 39
E-mail: skola@gymsnv.sk, web: www.gymsnv.sk
Kontaktná osoba: 
Mgr. Jozef Kačenga, riaditeľ školy
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2. 3. BABA Z ĽADU
BALERÍNA
ÚNOS
LOGAN: WOLVERINE
MIESTO PRI MORI

9. 3. KONG: OSTROV LEBIEK

16. 3. PIATA LOĎ
ZLATO
ROCCO
KRÁSKA A ZVIERA

23. 3. CHIPS
MASARYK
ŽIVOT
SKRYTÉ ZLO
RANDE NASLEPO

30. 3. ŠMOLKOVIA:
ZABUDNUTÁ DEDINKA

GHOST IN THE SHELL
ÚKRYT V ZOO

KULTÚRA

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 

Centrálna budova, Letná ulica 28

PRE DETI
Annie M. G. SCHMIDT: Špinuška. Najznámejšia 
holandská spisovateľka pre deti ponúka knihu o na-
jšpinavejšom dievčatku na svete. Pôvabné dielko 
plné láskavého humoru zaujme textom aj ilustráciou 
– vynikajúco sa dopĺňajú.
Daniel HEVIER: S  deťmi sa dá dohodnúť. 
Reprezentatívny výber z  dosiaľ publikovanej tvor-
by autora je bilanciou jeho tvorby. Prináša 600 + 6 
básničiek a k nim výdatnú porciu hevierovských ilu-
strácií – nákazlivý svet fantázie, hra slov, nápadité 
obrazy a veľa humoru.
Renáta MATÚŠKOVÁ: Povesti a  iné zvesti 
o hradoch a zámkoch. Netradičné spracovanie 
povestí o slovenských hradoch a zámkoch doplne-
né stručnou charakteristikou miesta, kde hrad alebo 
zámok stojí. 

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
Michal HAVRAN: Ruská špiónka. Vedenie rus-
kej tajnej služby sa rozhodne vyslať do USA krásnu 
Rusku, aby sa pod diplomatickým krytím dostala do 
blízkosti bývalého prezidenta.
Lars KEPLER: Ihrisko. V  románe sú zobrazené 
osudy mladej poručíčky Jasmin, ktorá prešla ťažkou 
vojenskou misiou v Kosove, počas ktorej sa dostala 
do nebezpečenstva ohrozenia života. 
Kimberley FREEMAN: Maják stratených ná-
dejí. Príbeh dvoch výnimočných žien, ktoré delí 
celé storočie a predsa majú toľko spoločného. Obi-
dve majú minulosť, pred ktorou je ťažké uniknúť.

PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
Gil YARON: Jeruzalém stře(d)t světa. O má-
loktoré miesto na svete sa bojovalo toľko ako o Je-
ruzalem. Autor vo svojom „historicko-politickom 
sprievodcovi“ vedie čitateľa k historickým koreňom 
mesta a približuje jeho historický význam z pohľadu 
troch svetových náboženstiev.
Benjamin KURAS: Poslední nádejě civiliza-
ce. Filozofia dobra a zla. Zánik a obnovovanie civi-
lizácií. Čokoľvek vás môže napadnúť pri čítaní tejto 
novej knihy, ktorá nadväzuje na bestseller Jak zabít 
civilizaci.
Ján HUBINSKÝ: Tekutý život. Voda a informácie 
o nej neodlúčiteľne patria k zdraviu, liečbe a životu. 
Na konci tejto knihy budete mať jasno v tom, prečo 
a ktorým tekutinám povedať áno a ktorým nie.

Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7

PRE DETI
James PATTERSON: Môj brat robot. Sammy 
žije v nezvyčajnej rodine, ich dom je plný robotov, 
ktoré vymýšľa jeho mama - vedkyňa. Jej najnovší 
výtvor Ěčko sa tvári ako Sammyho brat a dokonca 
začne chodiť s ním aj do školy.

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
Michelle MORAN: Druhá cisárovná. Po Veľkej 
francúzskej revolúcii získa cisár Napoleon Bonapar-
te absolútnu moc. Keď sa osemnásťročná rakúska 
arcivojvodkyňa Mária Lujza dozvie, že ju požiadal 
o ruku, musí sa rozhodnúť.

PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
Branislava HRONSKÁ: Zabi nudu! S touto 
knihou podporujúcou kreativitu sa určite nudiť ne-
budeš! Nájdeš v nej návody a postupy na výrobu 
skvelých originálnych predmetov a darčekov. Všetky doplňujúce údaje nájdete na: www.stercentury.sk

P L Á N  P R E M I É R



13Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
www.spisskanovaves.eu

3/2017

KULTÚRA

2. 3. 2017 o 16.30 h
Výstavná miestnosť  

Spišského osvetového strediska
VILLA NOVA ART

Vernisáž regionálneho kola 
postupovej súťaže Výtvarné spektrum  

Vstup voľný.
Výstava potrvá do 2. 4. 2017.

20. 3. 2017 o 13.30 h
Galéria umelcov Spiša

VANSOVEJ LOMNIČKA 
50. ročník festivalu umeleckého prednesu 

v poézii a próze žien | Vstup voľný.

21. 3. 2017 o 9.00 h
Slovenské technické múzeum Košice,  

pobočka Sp. N. Ves (Multicentrum)
ČO VIEŠ O HVIEZDACH?

Regionálne kolo astronomickej vedomostnej 
súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ

do 23. 3. 2017 
Foyer Spišského osvetového strediska

VESMÍR OČAMI DETÍ
Výstava regionálnej výtvarnej súťaže  

pre MŠ, ZŠ a ZUŠ | Vstup voľný.

25. 3. 2017 o 10.00 h
Koncertná sieň Reduty

DIVERTIMENTO MUSICALE
Krajská súťaž neprofesionálnej  

inštrumentálnej hudby | Vstup voľný.

29. - 30. 3. 2017 od 9.00 do 14.00 h
Spišské divadlo 

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

30. 3. 2017 o 16.30 h
Foyer Spišského osvetového strediska

VILLA NOVA PHOTO
Vernisáž regionálneho kola fotografickej  

súťaže AMFO | Vstup voľný.

FILMOVÝ KLUB MKC 
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si nový členský preu-
kaz, ktorý platí celý rok 2017 na celom Slo-
vensku. Cena je 5 € a na každý klubový film 
je zľava. Vstup pre divákov, ktorí nie sú člen-
mi, je neobmedzený. Tešíme sa na stretnutie 
s vami každý utorok pri dobrom filme v Kine 
Mier. Tel.: 053/442 87 66

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
1. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti, 
dôchodcovia: 3,50 €

ZNIČENÍ LÁSKOU
Fr., rom. dráma, čes. titulky, 110 min., MP-15.
 
ROZPRÁVKA PRE MATERSKÉ 
ŠKOLY AJ PRE VEREJNOSŤ 
2. 3. o 9.00, vst.: 2,50 € DIVOKÉ VLNY 2
 
2. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti, 
dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
3. - 4. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

LOGAN: WOLVERINE 
USA, akčný/fant., 131 min., slovenské titul-
ky, MN-15.
 
2. - 4. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,  
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 

ÚNOS  
SR, thriller, 95 min., orig. verzia, MN-15.
 
ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ  
KLUBY AJ PRE VEREJNOSŤ 
3. 3. o 14.00, vst.: 2,50 € DIVOKÉ VLNY 2
 
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
4. - 5. 3. o 15.00, vst.: dospelí: 4 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 

BALERÍNA 
Francúzsko, rod., anim., 89 min., MP.
 
5. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 

PSIA DUŠA
USA, český dabing, rod., 100 min., MP-7.

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

MIESTO PRI MORI 
USA, dráma, 137 min., české tit., MP-15.
 
PRÁZDNINOVÉ ROZPRÁVKY 
o 10.00, vstupné iba 3,50 €
6. 3. o 10.00 BODI: PSIA SUPERSTAR
8. 3. o 10.00 LEGO® BATMAN VO FILME 
10. 3. o 10.00 BALERÍNA
 
6. 3. o 17.00, vst.: 3,50 € 

VŠETKO ALEBO NIČ
Prvý film podľa bestselleru Evity Urbaníko-
vej. SR/ČR,  rom. kom., 105 min., MP-15.
 
FILMOVÝ KLUB 
7. 3. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €

TONI ERDMANN 
Nemecko, české titulky, 162 min., MP-15.
 
MDŽ V KINE MIER 
Vst.: 3 €, dámy pre vás sladký darček
8. 3. o 17.00 VŠETKO ALEBO NIČ
8. 3. o 19.00 BABA Z ĽADU
ČR/FR/SR, dráma, 107 min., čes. ver., MN-15.
 
9. - 10. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
11. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti, 
dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

KONG: OSTROV LEBIEK 
USA, akčný/fant., 118 min., slovenské titulky, 
MP-12.
 
9. - 10. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 2D

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY
USA, erotický, 117  min., slovenské titulky, 
MN-18.
 
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
11. 3. o 15.00, vst.: 3,50 € 

DIVOKÉ VLNY 2
USA, anim. rodinná komédia, 84 min., MP.
 
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
12. 3. o 15.00, vst.: dospelí: 4 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 

BALERÍNA  
12. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti, 
dôchodcovia: 3,50 € 

PSIA DUŠA
USA, český dabing, rod, 100 min., MP-7. 
11. - 12. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 

ÚNOS 

13. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti, 
dôchodcovia: 3,50 € 

LA LA LAND
USA, romantický muzikál, 128 min.
 
FILMOVÝ KLUB 
14. 3. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €

JACKIE
USA, dráma, 99 min., české titulky.
 
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
15. 3. o 17.00, vst.: 3,50 € 

VŠETKO ALEBO NIČ 
 
15. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti, 
dôchodcovia: 3,50 € 

AJ DVAJA SÚ RODINA
Fran., kom., 118 min., čes. titulky, MP-12.
 
ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
17. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €,  
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
18. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €,  
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 € 2D 
19. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €,  
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
20. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €,  
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 € 2D 

KRÁSKA A ZVIERA
USA, rod., fantasy, 120 min., MP-7. 
17. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti, 
dôchodcovia: 3,50 € 

ZLATO
USA, dobr. dráma, 120 min., slov. tit., MN-15. 
18. - 19. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 2D 

PIATA LOĎ
SR/ČR, rodinná dráma, 85 min., MP-12.
 
20. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti, 
dôchodcovia: 3,50 € 

AJ DVAJA SÚ RODINA
 
FILMOVÝ KLUB 
21. 3. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 € 

LION 
Životopisná dráma, USA, MN-12, 129 min.
slovenské titulky.
 
23. - 24. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 2D 

SKRYTÉ ZLO
USA, horor, slov. titulky, 116 min., MP-15.
 
23. - 24. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 

MASARYK
ČR/SK, historická dráma, MP-12. 

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

BODI: PSIA SUPERSTAR 
USA/Čína, anim. rod. komédia, 80 min., MP.
 
ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
26. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

BALERÍNA
 
CRÈME DE LA CRÈME 4
25. – 27. 3. Týždeň francúzskeho filmu
25. 3. o 19.00, vst.: 3,50 € 

MAŤ SEDEMNÁSŤ 
FR., dráma, 116 min., titulky, MP-15.
 
26. 3. o 19.00, vst.: 3,50 €

 AGNUS DEI 
FR/PL, dráma, 106 min., čes. tit., MP-15.
 
27. 3. o 19.00, vst.: 3,50 € 

ZAČAŤ ODZNOVA
Fran., francúz., čes. tit., 98 min., MP-12.
 
FILMOVÝ KLUB 
28. 3. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €

VIVA
Írsko, Kuba, dráma, španielsky s českými 
titulkami, 100 min., MP-15.
 
STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
29. 3. o 19.00, vst.: 4 € / 3,50 € 

SÁMSKA KRV
Švéd., Nor., Dán., dráma, čes. tit., MP-15.
 
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
30. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 2D 
31. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €,  
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
1. 4. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 2D 
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA 
USA, 87 min., MP.
 
30. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €,  
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
31. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,  
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 € 2D 

GHOST IN THE SHELL
USA, akčný / sci-fi, 120 min., MP-15.
 
2. 4. o 16.00, vst.: 6 € Tanečné divadlo 
ATak Bratislava CHCELA BY SOM LETIEŤ
Životný príbeh rehoľnej sestry Zdenky 
Schelingovej.
 

  facebook.com/Kino.Mier.SNV

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
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2. 3. (štvrtok) o 19.00 h 
24. 3. (piatok) o 19.00 h

Vst.: 6 €
Vst.: 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.

3. 3. (piatok) o 19.00 h Vst.: 6 € 

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

10. 3. (piatok) o 19.00 h
25. 3. (sobota) o 19.00 h
28. 3. (utorok) o 10.00 h, pre dôchodcov

Vst.: 8 €
Vst.: 8 €
Vst.: 4 €

JEVAN THOMAS BRANDON / EMIL SPIŠÁK:  

CHARLEYHO TETA
Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias.

11. 3. (sobota) o 19.00 h
30. 3. (štvrtok) o 19.00 h

Vst.: 6 €
Vst.: 6 €

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

12. 3. (nedeľa) o 16.00 h Vst.: 3 €

Ladislav Farkaš: TRI PRASIATKA A VLK 
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.

17. 3. (piatok) o 19.00 h Vst.: 6 €

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

19. 3. (nedeľa) o 16.00 h Vst.: 3 €

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

26. 3. (nedeľa) o 16.00 h Vst.: 3 €

HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK: PALCULIENKA
Poetická rozprávka o malej bytosti, ktorá si hľadá svoje miesto na svete.

Štúdio SD

8. 3. (streda) o 19.00 h Vst.: 3 €

F. M. DOSTOJEVSKIJ: BIELE NOCI 
Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre.

15. 3. (streda) o 19.00 h Vst.: 3 €

OLGA TOKARCZUK: ŽIVOT NIE JE DIVADLO
Emotívny príbeh muža na samote.

22. 3. (streda) o 19.00 h Vst.: 3 €

GEORGE BERNARD SHAW: DON JUAN V PEKLE 
Za hriešny život pošle autor Dona Juana do pekla na stretnutie sa so svojimi obeťami.

29. 3. (streda) o 19.00 h Vst.: 3 €

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

Po prvej „pol sezóne“ Krajového divadla v Spišskej Novej Vsi, ktorá skončila 
koncom júna 1957, sa začala „bežná prevádzka“ prvého profesionálneho di-
vadla. Hlavnou formujúcou osobnosťou bol prvý umelecký šéf a režisér Milan 
Bobula, absolvent divadelnej réžie na Divadelnej fakulte Vysokej školy muzic-
kých umení v Bratislave, žiak národného umelca Janka Borodáča, zakladateľ-
skej osobnosti slovenského divadla. Milan Bobula, rodák zo Spišskej Novej 
Vsi, ktorý neskôr pôsobil ako režisér a riaditeľ aj v Divadle Jonáša Záborského 
v Prešove a neskôr aj ako riaditeľ a režisér Štátneho divadla v Košiciach, by sa 
tohto roku dožil 90 rokov.
V druhej sezóne 1957/58 uviedlo divadlo 7 premiér (A. Arbuzov „Táňa“, V. Pet-
rovičová „Slamník“, L. Bárta „Ľúbosť“, F. Pavlíček „Slávik“, H. Ibsen „Nora“, 
P. Karvaš „Meteor“, F. X. Svoboda „Posledný muž“). Najmä inscenácia psy-
chologickej hry Alexeja Arbuzova „Táňa“ v réžii Juraja Šeregiho spolu s insce-
náciou hry Henrika Ibsena „Nora“ patrili k umeleckým vrcholom sezóny. Veľkú 
zásluhu na vytvorení poetického predstavenia mala okrem režiséra aj Brigita 
Bobulová v titulnej úlohe Táni, ktorá ju „vedela rozohrať sporivými no účinnými 
prostriedkami v geste i hlase, vo všetkých polohách, od veselej bujarej mladosti 
až po najdusivejšiu tragédiu“. Citujeme z dobovej kritiky P. Hirša zverejnenej 
v denníku Práca, 20. 9. 1957. Len tak na okraj ešte uvediem, že v rovnakom 
čase aj Nitrianske divadlo uviedlo tento titul. Kritik Hirš obidve inscenácie po-
rovnal a  jednoznačne vyzdvihuje spišskonovoveskú inscenáciu, a to ako po 
hereckej, tak aj režijnej stránke. Táto inscenácia bola jednoznačným umelec-
kým úspechom divadla.
V  tretej sezóne 1958/59 mohol spišskonovoveský divák vidieť inscenácie: 
B.  Debnárik „Šuhajdovci“ (19. 10. 1958), ktorej témou bolo ťažké sociálne 
položenie baníkov počas I. svetovej vojny (réžia. J. Šeregi). Hru o združstev-
ňovaní R. Kazíka „Chvost“ (20. 12. 1958), réžia O. Krivánek. Deťom bola ve-
novaná rozprávka A. Klimeša „Ako Janko Hraško prehnal leňochov“ (15. 2. 
1959) v réžii B. Krišku. 2. 5.1959 bola premiéra Chalúpkovho „Juvelíra“ v réžii 
M. Bobulu a na záver bola uvedená dráma R. Celliho „Cestami noci“ v réžii 
J. Bzdúcha. Až sezóna 1959/60 priniesla výraznejšie umelecké úspechy, a to 
inscenáciou Zeyerovej „Starej histórie“ (9. 9. 1959) v réžii M. Bobulu, inšpirova-
nou talianskou commediou dell’arte, v ktorej režisér tvorivo aplikoval princípy 
starej talianskej komédie a vznikla inscenácia divácky úspešná, ktorú ocenila 
aj odborná kritika a možno ju priradiť k titulom, ktoré majú významné postave-
nie na umeleckom raste divadla.“Je príkladnou ukážkou, ako aj v mimoriadne 
sťažených pracovných podmienkach možno pracovať tvorivým spôsobom...“ 
(S. Vrbka). Ocenené boli aj herecké kreácie M. Matulovej, O. Rufusovej, O. 
Pomšára. Ďalším úspešným titulom sezóny bola Katajevova „Bláznivá nedeľa“ 
(8. 11. 1959) v  réžii Igora Ciela, v ktorej sa zaskveli najmä Brigita Bobulová 
a O. Šabek. Nasledovali inscenácie hier E. Majchera „Zostaň mojím synom“ 
(28. 8. 1959) v réžii M. Š. Gojdu, „Šťastná žena“ M. Trigera (14. 11. 1959), réžia 
E. Majcher, I. Kallaiho „Otecko to zariadi“ (7. 2. 1960), réžia M. Bobula, „U nás 
v Kiripolci“ R. Kazíka v réžii O. Katušu (27. 3. 1960). Z hercov kritika vyzdvihla 
prácu M. Lopatovej, J. Mišuru. Dráma „Stiltmondský starosta“ od M. Maeter-
lincka v réžii J. Hodorovského patrila k tomu najlepšiemu, čo v sezóne vznik-
lo. Najmä A. Trón a J. Hlubovič, dvaja hlavní predstavitelia vytvorili „plastické 
postavy v rovine dojímavého vnútorného záchvevu“. Na záver sa inscenovala 
rozprávka J. Pivka „Zvieratká a zbojníci“ v réžii J. Mišuru.

Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ Spišského divadla

rokov profesionálneho divadla 
v Spišskej Novej Vsi

ŠESŤ ROKOV EXISTENCIE 
KRAJOVÉHO DIVADLA

60

22. 3. 2017 o 17.00 h
koncertná sála ZUŠ

Základná umelecká škola Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

(Prvá časť)
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22. 3. 2017 (streda) o 19.00 h, Dom kultúry Mier 
SEX PRO POKROČILÉ
Účinkujú: Karel RODEN a Jana KRAUSOVÁ
Komédia o manželoch, ktorým sa po 25 rokoch spolužitia vytratila zo života vášeň.
Obaja však nechcú rezignovať. Kúpia si príručku Sex pre pokročilých a zarezervujú si hotelovú izbu. 
Obaja vynikajúci herci výstižne a vtipne hrajú o vážnych veciach, ako nestratiť schopnosť a potrebu byť 
šťastný.
Vstupné: 20 €

PRIPRAVUJEME:
2. 4. 2017 (nedeľa) o 16.00 h, Dom kultúry Mier 
CHCELA BY SOM LETIEŤ
Tanečné divadlo ATak Bratislava 
Životný príbeh prvej slovenskej blahoslavenej - rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej. V predstavení 
zaznejú mnohé hlboké myšlienky Zdenky Schelingovej, najmä posolstvo o úsmeve a odpustení. Po 
prvýkrát bude ATak tancovať na pôvodnú slovenskú hudbu, ktorú špeciálne pre túto príležitosť skompo-
novala Tvorivá skupina Poetica Musica. 
Vstupné: 6 €

3. 4. 2017 (pondelok) o 18.00 h, Dom kultúry Mier 
FRIDA
MAĽOVAŤ A MILOVAŤ
Muzikál s pôvodnou tvorbou hudobného skladateľa Rudolfa Geriho a spisovateľa, autora libreta a textov 
piesní Daniela Heviera, v réžii Karola Vosátka. Životný príbeh legendárnej mexickej maliarky Fridy Kahlo 
a jej životného partnera Diega Riveru je plný vášne, lásky, humoru, podmanivej hudby. Pre univerzálnosť 
posolstva je príťažlivý aj pre našu dobu. V nádherných farebných kostýmoch, sólisti a tanečníci na 
fantastickú hudbu so živým orchestrom predvedú oslavu neskrotného života jednej z najvýznamnejších 
maliarok 20. storočia.
Účinkujú: Katarína Ivanková, Tomáš Palonder, Mirka Partlová/Natália Puklušová, Marcel Ochrá-
nek a ďalší.
Vstupné: 16 €
Predpredaj vstupeniek: od 1. 3. 2017

1. 5. 2017 (pondelok), Dom kultúry Mier 
KANDRÁČOVCI – KONCERT

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51, MKC – Dom kultúry Mier, 053/44 287 66
TIC – Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

Vstupné do expozície, na výstavu:
dospelí 1 €, deti, žiaci, študenti 

a dôchodcovia 0,50 €.
Po - pi: 9.00 – 15.00 h
Prvá nedeľa v mesiaci  
od 10.00 do 17.00 h 

vstup voľný

STÁLA VÝSTAVA STM KOŠICE 
– VYSUNUTÁ EXPOZÍCIA:  
História baníctva na Spiši

  
ZBIERKA NERASTOV JITKY 
BOHOVICOVEJ, EDUARDA 

MÜNCNERA, JOZEFA  
BADÁRA, PETRA ČÍŽEKA 

A ERHARDA FELBERA
reprezentujúca viac ako  

1 300 kusov vzoriek zo Slovenska, 
Čiech a 23 krajín sveta.

VÝSTAVY
FRANTIŠEK MIHÁĽ: 

Z NEZNÁMEHO SVETA 
JASKÝŇ

do 10. 3. 2017
a

CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA 
TROFEJÍ 2016 – 2017

Obvodná poľovnícka komora 
a Slovenský poľovnícky zväz, 

okresná organizácia
Otvorenie výstavy:  

24. 3. 2017 o 10.00 h
Trvanie výstavy: do 31. 3. 2017

SÚŤAŽ
21. 3. 2017 o 9.00 h

ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
REGIONÁLNE KOLO VEDO-

MOSTNEJ ASTRONOMICKEJ 
SÚŤAŽE

Spišské osvetové stredisko  
a Slovenské technické múzeum

PREDNÁŠKY
21. marec 2017 o 16.00 h 

vstup voľný
SPIŠSKÁ MEĎ, STRIEBRO 

A ŽELEZO NA TRHOCH 
STREDOVEKEJ EURÓPY

Prednáška spojená  
s prezentáciou edície najstaršej 

mestskej knihy Smolníka
Prednášajúci: 

 Mgr. Miroslav Lacko, PhD.

28. marec 2017 o 16.00 h 
vstup voľný

KAKTUSY A ICH KVETY
Vplyv geologického  

prostredia na ich výskyt
Prednášajúci:  

Ing. Marián Jančura, CSc.  
a RNDr. Silvester Pramuka

KULTÚRA

4., 17. a 19. marec o 19.00 h
Mark O’Rowe: 

HOWIE A ROOKIE
Tarantino v zrážke s Homérom. Temné zákutia 
Dublinu. Nasvrabený matrac. Dve mŕtve bojové 
exotické ryby. Humor a horor. Pomsta a obeta. 
Hit z Edinburghu, Londýna a New Yorku! Hra 
získala všetky prestížne divadelné ocenenia. Mark 
O'Rowe je považovaný za najoriginálnejšieho 
írskeho autora od čias Becketta. | Vstupné: 7 €

5. marec o 19.00 h
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 ženou. Zase 
pár pív. Koniec? Nie! To je len začiatok šialeného 
víkendu, v ktorom sa môže prihodiť všetko.
Iba pre milovníkov silných dojmov a silných drin-
kov. | Vstupné: 6 € 

18. marec o 19.00 h
Marie Jones: 

KAMENE VO VRECKÁCH
Keď Hollywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr 
je neodvratný a neodvratne zábavný... 
Hit z Broadway a West Endu, jedna z najlepších 
svetových komédií, ktorá rozosmiala a dojala 
milióny divákov na celom svete. 2 herci odohrajú 
13 postáv!
Vstupné: 7 €

HOSŤ DIVADLA KONTRA
24. marec o 19.00 h
F. M. Dostojevskij: 

ZLOČIN A TREST
Predstavenie vzniklo na základe súčasnej 
interpretácie románu F. M. Dostojevského Zločin 
a trest ako experimentálny projekt realizovaný 
metódou devisingu. Výsledkom tejto spoluprá-
ce sa stala monodráma Zločin?, ktorá sa snaží 
prostredníctvom známej predlohy reflektovať stav 
dnešnej spoločnosti. | Vstupné: 5 €

27. marec o 19.00 h
Predstavenie

PREKVAPENIE
Zahlasuj na facebookovej stránke divadla Kontra, 
ktoré predstavenie by si v ten deň chcel vidieť 
a osláviš s nami Deň divadla. 
Do správy napíš kontakt a môžeš vyhrať peknú 
cenu .

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

Rezervácie: 0907 908 986

DIVADLO 
KONTRA

MAREC 2017
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PODUJATIA – MAREC 2017

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA

AKTUÁLNE VÝSTAVY 
do 26. 3. 2017

JUBILANTI 2016
18 vybraných jubilujúcich autorov a 73 diel zo 
zbierok galérie v rámci projektu Jubilanti, ktorý je 
realizovaný od r. 2012: 
Emil ALEXAY-OLEXÁK (*1891) 
Miroslav BONK (*1951)
Alžbeta ČÍŽIKOVÁ (*1936)
Galina EGEROVÁ-FLEISCHMANN (*1961) 
Marián HENNEL (*1951)
Andor Gejza HORVÁTH (*1876) 
Ondrej IVAN (*1926) 
Andrej Andrejevič KOCKA (*1911) 
Oľga KRÝSLOVÁ (*1931) 
Vladimír Vasiljevič MIKITA (*1931) 
Dezider MILLY (*1906) 
Viliam PIRCHALA (*1951) 
Štefan ROSKOVÁNYI (*1946) 
Mária RUDAVSKÁ (*1941) 
Silvia SEKELOVÁ (*1976) 
Alexander ŠIROKÝ (*1916) 
Jakub ŠPAŇHEL (*1976) 
Marko VRZGULA (*1966).

ARABELLA PLOUVIEZ – ÚCHYLNÁ 
ŽENA/DEVIANT WOMAN 
Projekt britskej autorky, ktorý vychádza z archí-
vov psychiatrických a kriminalistických fotografií 
19. storočia, interpretuje novodobými portrétmi 
ideologické konštrukcie sociálnej normy a nepo-
riadku. Realizované v rámci cyklu výstav  
= 20 / 20. výročie Domu fotografie. 

PROGRAMY / DIELNE  
PRE VEREJNOSŤ 
15. 3. 2017, streda, 17.00 - 19.00 h
ORBIS PICTUS: ROZHOVORY O UMENÍ 
Jubilanti 2016/UMELCI Z DEPOZITÁRA 
GALÉRIE 
Vstup voľný.  
Samuel Čarnoký: NEÓN-a a reklamná typografia 
do roku 1989 na východe Slovenska  

Obrazová prezentácia jubilujúceho autora (35 r.) 
zachytávajúca dochované a miznúce reklamné 
písmo vo verejnom priestore z obdobia od konca 
50. do začiatku 90. rokov 20. st. v mestách na 
východnom Slovensku. 

20. 3. 2017, pondelok, 13.30 - 18.00 h
VANSOVEJ LOMNIČKA
Vstup voľný.
Jubilejný 50. ročník festivalu umeleckého pred-
nesu v poézii a próze žien v rôznych vekových 
kategóriách. Podujatie organizované v spolupráci 
s Úniou žien Slovenska, okresná organizácia 
Spišská Nová Ves, Spišským osvetovým stredis-
kom a Domom Matice slovenskej. 

24. 3. 2017, piatok, 16.00 - 19.00 h
ŽENY ON LINE 5: Anjel
Vstupné: 3 €/osoba
Novinka: Priestorová 3D dekorácia
Technikou jednoduchého tvarovania a spájania 
bavlnených nití s vodným sklom si vytvoríte zaují-
mavý darček v tvare anjela a srdiečka.
Lektorka: Gerta Hojstričová

PROGRAMY / DIELNE PRE 
ŠKOLY A ORGANIZOVANÉ 
SKUPINY 
Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma. 
Doba trvania: cca 60 - 90 min. 
Prineste si so sebou biely výkres A4, ostatný 
výtvarný materiál v réžii galérie. 
Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS.

1. - 31. 3. 2017, 9.00 - 16.00 h
NARODENINOVÉ PRIANIA
Program určený pre MŠ, ZŠ a rodiny s deťmi.
Tvorivá dielňa k výstave Jubilanti 2016. Tvorba 
narodeninových pohľadníc technikou koláže 
a asambláže pre jubilujúceho umelca, ktorý 
svojou tvorbou žiaka najviac zaujal.

1. - 31. 3. 2017, 9.00 - 16.00 h
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ - ZAPOJTE SA 
SLOVENSKÝ ORNAMENT OČAMI 
SPIŠIAKOV 
Program určený pre ZŠ a ZUŠ. 
Nultý ročník súťaže neprofesionálnej výtvar-
nej tvorby v kreslení a maľovaní ornamentov 
žiakmi a pedagógmi okresu SNV. Tvorivá dielňa 
zameraná na tvorbu vlastného ornamentu, kde sa 
inšpiráciou žiakovi stane ľudový ornament z tvor-
by Štefana Leonarda Kostelničáka a jeho školy 
v netradičnom výtvarnom prevedení technikou 
suchá ihla. Rytie ornamentu do tetrapackovej 
podložky, príp. CD - nosiča spojené s ručnou 
tlačou do hĺbky.

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

KULTÚRA

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

Pytagoriáda, 38. ročník | 14. 3. 2017 
kategórie P3, P4, P5 - ZŠ, Ul. Z. Nejedlého, SNV

Pytagoriáda, 38. ročník | 15. 3. 2017  
kategórie P6, P7, P8 – ZŠ, Levočská ul., SNV

Biologická olympiáda, 51. ročník | 29. 3. 2017 
kategória E (botanika, zoológia, geológia) 

Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

Volejbal CH a D SŠ | 1. 3. 2017  
okresné majstrovstvá, chlapci  

SOŠ ekonomická, SNV

Volejbal CH a D SŠ | 2. 3. 2017  
okresné majstrovstvá, dievčatá  

SOŠ ekonomická, SNV

Hádzaná CH a D SŠ | 28. 3. 2017 
okresné majstrovstvá, chlapci 

Športová hala SNV

Hádzaná CH a D SŠ | 29. 3. 2017 
okresné majstrovstvá, dievčatá - Fit house SNV 

Informácie: Zuzana Košová

Basketbal žiakov ZŠ | 14. 3. 2017 od 9.00 h 
krajské majstrovstvá – Športová hala SNV

Basketbal žiačok ZŠ | 16. 3. 2017 od 9.00 h 
krajské majstrovstvá – Športová hala SNV

Gymnastický ŠTVORBOJ žiakov ZŠ 
22. - 23. 3. 2017 

ZŠ Komenského SNV

Volejbal žiačok ZŠ | 30. 3. 2017 od 9.00 h 
krajské majstrovstvá – Športová hala SNV 

Informácie: Mgr. Eva Fabianová

Chemická olympiáda | 23. 3. 2017 od 8.00 h 
okresné kolo – ZŠ Nad Medzou SNV

Fyzikálna olympiáda | 18. 3. 2017 od 8.00 h 
okresné kolo – MsÚ SNV, veľká zasadačka 

Informácie: Mgr. Miloš Pitko

Slávik Slovenska 2017 
propozície na stiahnutie: www.cvcadam.sk 

školské kolá uskutočniť do 20. 4. 2017 

4. 3. 2017 – sobota
víkend pred jarnými prázdninami
17.00 h v Koncertnej sieni Reduty  

v Spišskej Novej Vsi.
Vstupné:  

členovia CVČ 10 €, nečlenovia 13 €, dospelí 15 €

Denný jarný tábor v CVČ
od 6. 3. – 10. 3. 2017

Prázdninová lyžovačka
6. 3. – 7. 3. 2017

Denný jarný tábor v meste
od 6. 3. – 10. 3. 2017

Bližšie informácie na www.cvcadam.sk

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ 
pozýva pedagogických pracovníkov, dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční 9. 3. 2017 (štvrtok) o 10.00 h
v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
Zároveň vás pozývame na stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov,
ktoré sa uskutoční 30. 3. 2017 (štvrtok) o 15.00 h 
v Reštaurácii Dufart, Letná ul. 43/A.
Tešíme sa na vás.
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OZNAMY, POZVÁNKY

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

w
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POHYBOVO-HUDOBNÁ 
AKTIVITA
Cvičenie pre deti od 3 do 6 
mesiacov
Streda 1. 3. 2017

HRAVÉ HODINY ANGLIČTINY 
PRE DETI VO VEKU  
OD 2 ROKOV
1., 6., 20. a 29. 3. od 16.30 do 17.30 h 
Účasť, prosíme, hláste deň vopred 
na tel. č.: 0904 459 497
Poplatok: 3 €/rodina

STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIACICH 
MATIEK
3. a 17. 3. o 9.00 h 

TVORIVÁ DIELŇA PRE 
MAMIČKY
So zabezpečeným strážením detí
Piatok 17. 3. od 17.00 h

PRVÉ STRETNUTIE KURZU 
PRÍPRAVY NA RODIČOVSTVO
21. 3. o 15.30 h 

BLŠÁČIK DETSKÝCH VECÍ
24. 3. od 9.00 do 18.00 h
Prihláška a info: 0904 519 913 
(počet predávajúcich mamičiek 
obmedzený, max. 10 osôb)
Poplatok: 2 €/rodina

PONUKA SLUŽIEB  
V HERNI MC DIETKA 
PREDAJ DETSKÉHO A 
TEHOTENSKÉHO TOVARU
Utorky, štvrtky od 9.00 do 12.00 h
Poplatok za jednorazový vstup: 
1,50 €/rodina
Účasť, prosíme, hláste deň vopred 
na tel. č.: 0904 459 497

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 alebo  
barbora.vajova@gmail.com

DETSKÁ NARODENINOVÁ 
OSLAVA (SOBOTA, NEDEĽA)
Objednávky: 0904 887 239
Poplatok: 7 €/2 hod. (možnosť 
doobjednania animátorských aktivít, 
maľo vanie na tvár, tvorivé dielničky)

Bližšie informácie o programe  
www.dietka.sk alebo na
Fb: Materske centrum - DIETKA - 
Spisska Nova Ves

do 31. 3. 2017, Kaštieľ
KATARÍNA BUTVINOVÁ

HĽADANIE VO FARBÁCH II
Maľovanie horúcim voskom - enkaustika 

19. 3. 2017 o 15.30 h, Spoločenská sála KD
DEDIČSTVO

Repríza. Divadelné predstavenie ochotníckeho 
divadla RaJ pri OKC v Smižanoch 

Vstupné: 2 €
20. 3. 2017 o 16.30 h, Kaštieľ Smižany

ANTON LAUČEK
autorské čítanie

PRIPRAVUJEME:
24. 4. 2017 o 19.00 h, Spoločenská sála KD

VŠADE DOBRE 
Divadelné predstavenie 

Zmena programu vyhradená!  
Informácie, rezervácie a predpredaj vstupeniek:   

tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, tel.: 053/443 36 66

www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

MAREC 
2017

BRČKO
Som mladý ročný psík, vážim 
max. 10 kg. V útulku  chrad-
nem zo dňa na deň. Potrebu-
jem skúseného človeka s dos- 
tatkom lásky. 

LAKY
Cca ročný Laky prišiel spo-
lu s  Ninkou. Nemali to ľahké 
a preto aj on dúfa, že sa nieko-
mu zapáči a daruje mu istotu 
trvalého domova. Je to nená-
ročný, malý psík. Na zadnú 
ľavú nožičku kríva. Bude to 
stará rana, pretože ho pri do-
tyku nebolí. Váha do 6 kg. 

BADY
Úplne prítulný cca ročný po-
kojný kríženec labradora od-
chytený v Krompachoch.

NINA 
Rozkošné psíča, kríženec 
9-mesačnej fenky čaká v útul-
ku na svoju novú rodinu. Aj 
keď pochádza zo zlých pod-
mienok, nie je v strese. Je 
šantivá, spoločenská. Váha do 
6 kg.

EJMY
Ročná, dospelá papulka je 
malinká - mix drobných ple-
mien. Pomaly sa osmeľuje, je 
už na tom lepšie. Už zapadla 
do psieho kolektívu. Čaká na 
vás v útulku.

BEKY 
Roztomilý cca 2-ročný kríže-
nec špica strednej veľkosti.

DASTY
Mix jack russel je rozvážny, 
pokojný a vyrovnaný. Má cca 
2 roky.

MESTSKÝ ÚTULOK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Prevádzkové hodiny pre verejnosť

Pondelok – sanitárny deň
Utorok – piatok 13.00 – 16.00 h

sobota – nedeľa po telefonickom  
dohovore so zamestnancom

V prípade záujmu o psíka volajte Mestskú  
políciu Spišská Nová Ves – t. č. 44 220 32,  

44 220 30 alebo bezplatnú linku 159. 

ZVIERATKÁ 
NA ADOPCIU 

O KUKULÍKOVI
12. 3. 2017 

o 16.00 h

www.babkovedivadlosnv.eu

uvádza rozprávku

Klub kaktusárov Spišská Nová Ves
pozýva na prednášku

KAKTUSY A ICH KVETY
Vplyv geologického prostredia na ich výskyt

28. marca 2017 o 16.00 h
v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre,
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
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RELAX

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. marca na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v aprílovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: ... ČASTEJŠIE, NEŽ RUKU TOHO, 
KOHO MILUJEME. Výherkyňou tajničky z č. 2/2017 sa stáva Miloslava CHROMEJOVÁ zo Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme .

KRÍŽOVKA

FEJTÓN
POMSTA JE SLADKÁ
Doteraz sme boli ozaj skvelý kolektív. Všetko skazil 
kolega Tibor, ktorý sa začal asymetricky venovať 
našej referentke Soni. Narušil tak vnútornú stabi-
litu kancelárie a  ja som bol donútený konať. Naj-
prv som na celom dolnom poschodí rozšíril sto-
percentne zaručenú informáciu, že je nevlastným 
synom generálneho riaditeľa. O pár dní na to som 
sa začal nahlas pýtať, z čoho asi zarobil na svo-
ju parcelu v  záhradkárskej oblasti a  všetko som 
zaklincoval šuškandou o nevyliečiteľnosti vyrážky 
na intímnom mieste. Márne, ľudia si kolegu Tibo-
ra nevšímali tak ako doteraz, až na jednu výnim-
ku – Soňu, ktorá mu venovala zapýrené pohľady 
a žmurky. Zachvátila ma nespavosť, a tak som mal 
dosť času premýšľať, ako ho znemožniť. Tibor mal 
totiž všetko a  ja nič, ani ryšavú manželku ani de-
saťročnú oktávku. Nakoniec ma osvietilo. Odišiel 
som za svojim šéfom a  navrhol som kolegu na 
verejnú pochvalu za svedomito vypracovanú šta-
tistiku nástennej komunikácie. Veľmi podstatné, 
povedal šéf a na najbližšej výplate ocenil Tiborovu 
snahu aj finančne. Úprimná nenávisť spolupra-
covníkov zmietla Tibora v priebehu tridsiatich dní, 
výpoveď dal dohodou a okopáva záhradku. Soňa 
mi sedáva na kolenách, kým ja poctivo vypĺňam 
štatistiku o nástenkách. Vravím si – ľudskosť v nás 
ešte nevymrela.

Vlasto Bogár

Karol Lovaš:
Premýšľajúci  

človek sa pre...           
(tajnička)
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ŠPORT

VOLEJBALISTKY BEZ PREHRY

ÚSPEŠNÍ DŽUDISTI

Volejbalistky BK97 Stova Spišská Nová Ves sa 
v  štvrtú januárovú nedeľu predstavili po prvý raz 
v roku 2017 na domácej palubovke. A hneď prvý-
mi súperkami boli najväčšie konkurentky v tabuľke, 
dievčatá z  Rimavskej Soboty. V  oboch zápasoch 
jasne zvíťazili Spišiačky a potvrdili tak výbornú for-
mu v súťaži bez prehry. 
Aj po tridsiatich zápasoch volejbalistky BK97 
Stova Spišská Nová Ves suverénne dominujú 
v  I.  lige Východ, keď v  tejto sezóne ešte ani raz 
neokúsili trpkosť prehry a postupne si opäť diváci 
nachádzajú cestu do športovej haly na dobrý volej-
bal, na ktorý boli po minulé roky zvyknutí. 

Jozef Petruška 

LYŽIARSKA  
SEZÓNA
Tohtoročná zima praje lyžiarskym športom. Prí-
kladom boli preteky 3. kola Východoslovenskej 
ligy v  zjazdovom lyžovaní 2016/2017 mladšie 
predžiactvo, staršie predžiactvo, mladšie žiactvo, 
ktoré sa konali v  lyžiarskom stredisku Poráč Bro-
dok. V druhú februárovú nedeľu privítalo pretekárov 
nádherné slnečné počasie a perfektne pripravená 
trať. Autorom trate prvého kola obrovského slalo-
mu bol Patrik Dluhoš a trať druhého kola pripravil 
Ladislav Fabián. 
Veľkým a  príjemným prekvapením tretieho kola 
Východoslovenskej ligy bol obrovský záujem mla-
dých lyžiarov, keď organizátori mali prihlásených 
vyše 200 pretekárov. Svojich zástupcov v jednotli-
vých vekových kategóriách mal aj Lyžiarsky klub 
zo Spišskej Novej Vsi, ktorý takpovediac súťažil 
v  domácich podmienkach, lebo stredisko Poráč 
Brodok je jeho tréningovým centrom. V  kategórii 
mladších predžiačok Maxima Korkošová obsa-
dila 16. miesto, Branislav Pohanka medzi mlad-
šími predžiakmi skončil na 11. mieste. Rovnaké 
umiestnenie u starších predžiakov dosiahol Teodor 
Albert. Najlepšie sa darilo Adriane Bakošovej, 
ktorá medzi mladšími žiačkami obsadila druhé 
miesto. U  mladších žiakov Andrej Kalík skončil 
na 15. mieste. Ostro sledovaná bola súťaž starších 
žiakov. Matej Dluhoš po prvom kole bol na prvom 
mieste, po druhom kole skončil na konečnom tre-
ťom mieste. Medzi juniorkami Lucia Dluhošová 
skončila na siedmej priečke. 

Jozef Petruška 

KVARTETO VETERÁNOV V MINSKU

Džudo v Spišskej Novej Vsi patrí už medzi tradičné 
dlhoročné športy. Pred tridsiatimi rokmi zakladal 
tento úspešný klub Daniel Konársky. V roku 2001 
sa osamostatnil a pracuje pod záštitou školského 
športového strediska pri ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha. 
V  roku 2014 sa predsedom klubu stal Branislav 
Šperňák. Klub vychoval množstvo úspešných 
džudistov v rámci Slovenska, ale aj medzinárodnej 
konkurencie. Vytvoril priestor pre množstvo detí na 
športové využitie. V súčasnosti má  53 členov, ktorí 
dosahujú na súťažiach výborné výsledky. 
V rámci vyhodnotenia klubov Oblastnej ligy žiakov 
a  žiačok za rok 2016 Džudo klub Spišská Nová 
Ves obsadil 4. miesto. V Ranking liste Východo-
slovenskej oblasti za rok 2016 v kategórii super 
mini Silvio Lacika obsadil 3. miesto, v  kategórii 
starších žiačok Sára Špinerová obsadila 2. miesto 
a Simona Horváthová 3. miesto.
V druhú februárovú sobotu Džudo klub usporiadal 
v  športovej hale 1. kolo Východoslovenskej ob-
lasti žiakov a  žiačok. Hlavne vysoká účasť naj-
mladších adeptov džuda bola pre organizátorov tou 
najlepšou odmenou. Rovnako výborne sa darilo 
domácim reprezentantom. Ich výpočet medailo-
vých umiestnení je poriadne dlhý:
Kategória super mini: 
do 20 kg: Silvio Lacika - 1. miesto 
do 33 kg: Barbora Gurčíková - 2. miesto

Kategória mini žiačky: 
do 27 kg: Veronika Langová - 2. miesto 
do 30 kg: Diana Horáková - 1. miesto, Karolína 
Mravčáková - 2. miesto 
do 34 kg: Sofia Gánovská - 1. miesto 
do 38 kg: Zuzana Hamborová - 2. miesto 
Kategória mini chlapci: 
do 34 kg: Martin Myšička - 1. miesto 
do 42 kg: Matej Fabiny - 1. miesto, Sebastián Špi-
ner - 2. miesto
do 46 kg: Filip Urban - 2. miesto, Samuel Laclav 
- 3. miesto 
do 55 kg: Tomáš Lang - 1. miesto
Kategória mladších žiakov: 
do 42 kg: Tomáš Hnát - 1. miesto 
do 46 kg: Leonardo Cardozo - 2. miesto
do 50 kg: Michal Hambor - 1. miesto 
do 55 kg: Jakub Stiasni - 1. miesto
Kategória mladších žiačok: 
do 42 kg: Naďa Neuvirthová - 1. miesto
Kategória starších žiačok: 
do 44 kg: Simona Horváthová - 1. miesto 
do 52 kg: Sára Špinerová - 3. miesto
Kategória starších žiakov: 
do 42 kg: Adam Mesarčík - 3. miesto 
do 46 kg: Dávid Antóny - 3. miesto 
do 60 kg: Peter Bosák - 2. miesto

Jozef Petruška

Slovenskí hokejoví veteráni neuspeli vo svojom zá-
verečnom vystúpení na XIII. ročníku turnaja v bie-
loruskom Minsku. V súboji o bronz podľahli výberu 
pod hlavičkou Spojených arabských emirátov 3 : 4 
a na podujatí, ktoré je považované za neoficiálne 
majstrovstvá sveta v tejto vekovej kategórii, obsa-
dili konečné 4. miesto.
V zostave Slovenska hrali aj štyria hráči zo Spišskej 
Novej Vsi, v  obrane dvojica Muránský – Hrubý, 
v útoku Vaic – Filip. 
Za výber Spojených arabských emirátov nastúpilo 
minimum hráčov z tejto krajiny a na základe udele-

nej výnimky zaň mohli hrať aj hokejisti, ktorí vekom 
ešte nespadajú do veteránskej kategórie.
Hokejový turnaj veteránov v Minsku - o 3. miesto:
Slovensko - Spojené arabské emiráty 3 : 4  (2 : 2, 
0 : 2, 1 : 0)
Góly SR: 2. Weissmann (Vaic), 3. Muránsky (Štr-
bák), 44. Weissmann (Hrubý)
Zostava SR: Klempa - Sekeráš, Štrbák, Hrubý, Brin-
cko - Pardavý, Chrenko, Jánoš - Lažo, Vaic, Weis-
smann - Mahdalík, M. Štefanka, Filip - Muránsky, 
Lezo, Vorobel.

(jope) 
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EVOLEJBAL: Staršie žiačky, 6. kolo, 11. 2. 2017: 

MVK Snina – VK SNV 3 : 0 (12, 18, 22) a 3 : 0 (13, 
16, 14); OM Kadetky, 12. kolo, 12. 2. 2017: VK 
SNV – MŠK Vranov nad Topľou 3 : 0 (8, 6, 3) a 
3 : 0 (13, 11, 12); Mladšie žiačky 3, 5. kolo, 12. 2. 
2017: turnaj v Spišskej Novej Vsi: VK SNV – Po-
prad 2 : 0 (12, 15), VK SNV - Stropkov „B“ 2 : 1 
(16, -20, 15), VK SNV - Svidník „B“ 2 : 0 (14, 14), 
VK SNV - Stropkov „A“  0 : 2 (-16, -18). Juniorky, 
1. liga, 10. kolo, 18. 2. 2017: VK SNV – ŠŠK OA 
Považská Bystrica 3 : 0 (19, 14, 15) a 3 : 0 (14, 
24, 15); OM Kadetky, 13. kolo, 19. 2. 2017: VK 
Michalovce – VK SNV 0 : 3 (-10, -11, -8) a 0 : 3 
(-13, -11, -12); Mladšie žiačky 6, 5. kolo - 18. 2. 
2017: turnaj v Bardejove: VK SNV – Prešov 2 : 1 
(16, -15, 10), VK SNV – Bardejov 2 : 0 (21, 18),  
VK SNV – Stropkov 2 : 1 (-12, 15, 11).
BEH: Vertical Tatranská Lomnica: Ž - 4. Z. Kartus-
ková 51:05 min, Grand finále - Tatranská Polianka: 
A - 20. M. Neupauer 48:03 min, B - 1. Š. Sumerling 
39:04 min, 2. T. Kamas 40:31 min, 12. Ľ. Kotrady 
54:13 min, C - 8. O. Chabada 51:59 min, 11. B. 
Brajer 58:07 min, D - 1. J. Tekely 56:11 min, E - 6. 
M. Převor 54:50 min, 7. L. Baronová 54:51 min, 
12. M. Berníková 1:10:28 hod      , F - 10. R. Bart-
ková 1:10:24 hod
ŠACH: 2. liga, sk. D v šachu družstiev: Spišská 
Nová Ves na čele tabuľky: 1/1 Marek Tauber (w) 
2138, 1/2 Ján Koňak (b) 2143, 1/3 Marián Hoták 
(w) 2010, ¼ 1/Kamil Švana (b) 2015, 1/5 Rudolf 
Zrost ml. (w) 2008, 1/6 Július Stromp (b) 1996, 1/7 
Peter Krotký (w) 1905, 1/8 Norbert Recký (b) 1856. 
Databázu turnajov nájdete na Chess-Results  
http://chess-results.com

16. 3. 2017 sa v Dome kultúry v Spišských Vlachoch  
uskutoční 44. ročník kultúrno-športovej akcie pod názvom 
 
NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI REGIÓNU SPIŠ  
okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča za rok 2016.  

Organizátori podujatia sú Okresný úrad Spišská Nová Ves, 
Olympijský klub SPIŠ v spolupráci s mestom Spišské Vlachy.
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Zlý začiatok, dobrý koniec, takto by sa dala charak-
terizovať jesenná časť futbalistov FK Spišská Nová 
Ves v 2. lige Východ. Päť víťazstiev za sebou a pia-
te miesto počas zimnej prestávky potešilo všetkých 
fanúšikov futbalu v Spišskej Novej Vsi. 
Zimná príprava je tak opäť pre Spišskonovovešťa-
nov veľmi dôležitá, lebo prvé dva zápasy jarnej časti 
budú rozhodujúce o  udržanie sa medzi najlepšou 
šestkou. Zimná príprava začala 9. januára a v prie-
behu deviatich týždňov je v pláne 15 prípravných 
zápasov a  jeden halový turnaj. V doterajšom prie-
behu Spišskonovovešťania zdolali Banskú Bystricu 
2 : 0, Bardejovskú Novú Ves 6 : 0, dorastencov Tat-

rana Prešov 7 : 1, remizovali s Trebišovom 2 : 2. 
Dobré výsledky zo záveru jesennej časti je cítiť v at-
mosfére mužstva aj počas zimnej prípravy. K men-
ším zmenám došlo na postoch asistenta trénera, 
ktorým sa stal hrajúci skúsený hráč Lukáš Kováč. 
V  stretnutí proti Trebišovu tréner Ondáš skúšal aj 
nových hráčov, ale ich konkrétna podoba a zarade-
nie do mužstva je ešte v štádiu riešenia. 
Prípravu berú futbalisti veľmi zodpovedne, lebo 
z pohľadu športového diania v meste ich štart a vý-
sledky na začiatku jarnej časti budú ostro sledova-
nou udalosťou. 

Jozef Petruška 

Po dvoch zápasoch play off v Michalovciach pre-
hrávala Spišská Nová Ves 0 : 2 na zápasy. Hralo sa 
na tri víťazné, a tak sa v tretiu februárovú sobotu 
očakávalo, či Spišskonovovešťania si vynútia ďalšie 
stretnutie, alebo to bude posledný zápas sezóny.
Úvodnému buly predchádzala rozlúčka Ľubomíra 
Vaica s aktívnou hráčskou kariérou. 
Osemnásť sekúnd stačilo domácim, aby otvorili gó-
lový účet Findurom. To Michalovčanov v úvodných 
minútach trošku zaskočilo. V 8. minúte mali  Spi-
šiaci výhodu presilovky, ale po chybe v obrane sa 
sám rútil na Suráka Mrňa a pohotovo vyrovnal na  
1  : 1. Vyrovnané bolo skóre, aj priebeh zápasu. 
V 29. minúte Fajčák dostal Michalovce do vedenia 
a v  39. minúte opäť Mrňa zvýšil náskok hostí na 
3 : 1.  Snaha domácich o zvrátenie výsledku bola 
najväčšia v tretej tretine. Všetečka v 42. minúte 
strelil kontaktný gól. Domáci tréner odvolal branká-
ra, no opäť Mrňa strelou do prázdnej brány zarmútil 
domácich fanúšikov. Tým ešte svitla iskierka náde-

je, keď 18 sekúnd pred koncom znížil na 3 : 4 Ře-
zač. Naďalej pokračovala hra bez brankára, ale to 
už skúsení hostia vyrovnanie nepripustili. Spišská 
Nová Ves tak prehrala aj tretí zápas a pre A – muž-
stvo sezóna skončila veľmi skoro.
Ešte raz sa chceme poďakovať všetkým, ktorí spra-
vili pre Ľuba krásnu rozlúčku s jeho impozantnou 
kariérou.
„Nič som netušil, akurát včera mi volal kamarát 
Igor Tóth, ktorý mi povedal, že nemôže pricesto-
vať a veľmi ho to mrzí. Takže trošku mi naznačil, že 
niečo sa chystá. Až vtedy som začal čosi tušiť, ale 
vôbec som nevedel, o čo ide. Som veľmi rád, že 
je tu celá moja rodina, Andrej Podkonický aj Miro 
Lažo, dvaja veľmi dobrí kamaráti, s ktorými som si 
vynikajúco rozumel na ľade aj mimo neho,” povedal 
Ľubomír Vaic po svojom poslednom súťažnom zá-
pase v kariére.

Jozef Petruška
foto: HK SNV

FUTBALISTI V PLNEJ PRÍPRAVE

KONIEC SEZÓNY A HRÁČSKEJ  
KARIÉRY ĽUBA VAICA

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 

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:
0903 628 845 

e-mail: ivan.starinsky@brantner.com
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

Únia žien Slovenska, okresná organizácia, Dom Matice slovenskej,
Spišské osvetové stredisko a Galéria umelcov Spiša, kultúrne

zariadenia Košického samosprávneho kraja v Spišskej Novej Vsi
srdečne pozývajú na

okresné kolo 50. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézii a próze žien

20. marca 2017 o 13.30 h  
v Galérii umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves

Prihlášky získate prostredníctvom e-mailu: monikanovacekova@azet.sk
Vyplnené ich môžete zaslať do 7. 3. 2017 späť e-mailom,  

príp. poštou na: RSDr. Monika Nováčeková, Tr. 1. mája 2, 052 05 Sp. Nová Ves

Vansovej Lomnička 2017
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Športovci Karate clubu Iglow sa 21. 1. 2017 zúčastnili 10. ročníka Me-
moriálu Michala Bozogáňa. Na podujatí súťažilo 460 pretekárov zo 44 
zúčastnených klubov a siedmich štátov. Karate club Iglow Spišská Nová 
Ves sa umiestnil na peknom 4. mieste, pričom jednotlivci získali dve prvé 
miesta, štyri druhé a dve tretie miesta:
ml. žiaci do 28 kg (8 - 9): Dominik Antoš - 2. miesto
ml. žiaci do 32 kg (8 - 9): Marek Krivda - 2. miesto
st. žiaci do 40 kg (10 - 11): Vojtech Antoš - 3. miesto
st. žiačky do 40 kg (10 - 11): Zuzana Černická - 2.miesto
ml. dorast do 40 kg (12 - 13): Jakub Černický - 2. miesto
ml. dorast do 50 kg (12 - 13): Dominik  Kešeľak - 1. miesto 
ml. dorast nad 50 kg (12 - 13): Juraj Černický - 3. miesto
kadetky do 54 kg (14 - 15): Zoja Zimnikovalová - 1. miesto
Šiesti súťažiaci klubu 11. 2. 2017 na súťaži Slovenského pohára detí a žiakov v Trenčíne vybojovali v troch 
disciplínach celkom 12 medailí, a to 5 zlatých, 3 strieborné a 4 bronzové. Karate club Iglow Spišská Nová 
Ves sa tak umiestnil na 4. mieste zo zúčastnených 50 štartujúcich klubov. O deň neskôr - 12. 2. 2017 – na 
27. ročníku turnaja Karate Zvolen Cup spojeného s otvorenými Majstrovstvami Stredoslovenského zväzu 
seniorov 2017 a otvoreným 2. kolom Stredoslovenského pohára mládeže 2017 získal zlatú medailu Jakub 
Černický a striebornú Dominik Kešeľak. Druhý februárový víkend klub získal dva poháre za sezónu 2016 
v agility zásluhou Dominika Kešeľaka a Mathiasa Petrušku (foto).

KARATE CLUB IGLOW

Víťazi pohára za rok 2016 v agility

V zmysle ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike oznamujeme, že pre uvedené odberné 
miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvo-
du plánovaných prác na zariadení nízkeho/vysoké-
ho napätia v termínoch: 
1. 3. 2017 / 8.30 - 15.30 h 

• Z. Nejedlého: č. d. 2
• Garáže - J. Wolkera
• Trieda 1. mája: č. d. 5, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 

49, 51
2. 3. 2017 / 8.30 - 15.30 h

• Štefánikovo námestie: č. d. 15, 17, 19, 21
• Letná: č. d. 13

3. 3. 2017 / 8.10 - 16.30 h 
• Hurbanova: celá
• Čajaka: celá
• J. Fándlyho: celá
• Slobody: celá
• V. Nezvala: celá
• Záborského: celá
• Kukučínová: od č. d. 7 po 39 nepárne, 38
• Letecká: od č. d. 5 po 33 nepárne
• Vansovej: od č. d. 3 po 9

6. 3. 2017 / 7.30 - 16.30 h 
• Letná: č. d. 32, 34, 35

6. 3. 2017 / 7.40 – 14.00 h 
• J. Wolkera: č. d. 14, 18, 24
• Komenského: 17, 19, 21, 23

7. 3. 2017 / 8.00 - 15.30 h
• J. Fabiniho: od č. d. 10 po 16, 20, 25 
• Odborárov: č. d. 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30 

od č. d. 37 po 53 nepárne
• Vajanského: č. d. 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46

7. 3. 2017 / 9.00 - 17.30 h
• Podskala: č. d. 12
• Tepličská cesta: od č. d. 1 po 9, 12, 13, 17, 19

8. 3. 2017 / 8.00 - 15.30 h 
• Obrancov mieru: č. d. 1, 2, 3, 5, 7, od č. d. 8 

po 12
• M. Gorkého: od č. d. 1 po 19 nepárne
• Kukučínova: od č. d. 4 po 26 párne
• Elektrárenská: č. d. 8

10. 3. 2017 / 8.00 - 15.30 h
• Duklianska č. d. 36
• Chrapčiakova č. d. 4
• J. Fabiniho č. d. 23
• Sládkovičova: č. d. 2, 9, 11, 23

Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle spo-
ločnosti VSD, a. s.: www.vsds.sk/edso/domov/
aplikacie/ostatne/planovane-odstavky

UPOZORNENIE  
NA PRERUŠENIE  
DISTRIBÚCIE 
ELEKTRINY 

BEŽECKÁ LIGA OKRESU  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES – BLOSNV 2017

PROGRAM BEŽECKEJ LIGY - BLOSNV 2017
Dátum preteku Názov preteku Miesto preteku
1. 7. 5. 2017 Olcnavská osmička Olcnava
2. 27. 5. 2017 Beh v Raji Stratená
3. 2. 6. 2017 Večerný beh mestom Spišská Nová Ves
4. 17. 6. 2017 Beh na Medvediu hlavu Košiarny briežok
5. 5. 8. 2017 Štafetový beh spišiakov Novoveská Huta
6. 19. 8. 2017 Harhovská desiatka Spišský Hrhov
7. 27. 8. 2017 Tomašovský beh Spišské Tomášovce
8. 3. 9. 2017 Beh Novoveskou Hutou Novoveská Huta
9. 9. 9. 2017 Ganrun Gánovce
10. 15. 9. 2017 Večerný beh mestom Spišské Vlachy Spišské Vlachy
11. 20. 9. 2017 Beh ulicami obce Smižany Smižany
12. 24. 9. 2017 Steeple kros Poprad
13. 8. 10. 2017 Beh ulicami Krompách Krompachy
14. 17. 11. 2017 Ferčekovská desiatka Ferčekovce

ORGANIZÁTOR - OBČIANSKE ZDRUŽENIE NOVOVESKÁ HUTA 
BLOSNV 2017 je určená pre osoby od 18 rokov bývajúcich na území okresu Spišská Nová Ves a štartujúce 
za organizácie pôsobiace na jeho území. V každej kategórii bodujú bežci, ktorí reprezentujú kluby alebo 
mesto v okrese Spišská Nová Ves.

BODOVANIE V PRETEKOCH BLOSNV 2017: 
1. - 10 bodov, 2. - 8 bodov, 3. - 7 bodov, 4. - 6 bo-
dov, 5. - 5 bodov, 6. - 4 body, 7. - 3 body, 8. a každé 
ďalšie miesto 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhodujú 
vzájomné súboje, viac lepších umiestnení a menej 
pretekov potrebných na získanie týchto bodov.

INFORMÁCIE: 
Rudo Mikolaj - 0944 546 455, hutabeh@centrum.sk
Ing. Ondrej Majerník - 0907 225 585
Mgr. Tomáš Kamas - 0904 112 990 
tomaskamas@centrum.sk 
Propozície, kategórie a výsledky na: www.beh.sk.

 www.weddingtimeagency.com
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KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
Otvorenie krytej plavárne počas jarných prázdnin

Verejnosť
6. 3. 13.00 - 20.00
7. 3. 9.00 - 20.00
8. 3. 9.00 - 20.00
9. 3. 9.00 - 20.00
10. 3. 9.00 - 20.30

Ostatné dni krytá plaváreň otvorená podľa rozpisu

Ranné plávanie Školy Verejnosť
pondelok 6.30 - 7.45  15.00 - 20.00

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

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

SAUNA 1 SAUNA 2 
pondelok sanitár sanitár

utorok  14.00 - 20.00 M  14.00 - 20.00 Ž
streda  14.00 - 20.00 Ž  14.00 - 20.00 M
štvrtok  14.00 - 20.00 M  14.00 - 20.00 Ž
piatok  14.00 - 20.00 Ž  14.00 - 20.00 M

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

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

MASÁŽE T.: 053/416 63 54

Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfod-
renáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové 
kamene, chiropraxia, mäkké techniky. 

utorok - piatok  14.00 - 20.00
sobota - nedeľa  9.00 - 20.00

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

CERAGEM T.: 053/416 63 54

pondelok sanitár
utorok  13.00 - 19.00
streda  13.00 - 19.00
štvrtok  13.00 - 19.00
piatok  13.00 - 19.00
sobota  8.00 - 19.00
nedeľa  8.00 - 19.00

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

1. 3. streda 18.00 SNV - Prievidza, basketbal, extraliga muži
4. 3. sobota 7.00 - 17.00 SOFZ - futbalový turnaj

SNV - Karlovka, basketbal, juniori
Kométa, 1. kolo play off

5. 3. nedeľa SNV - Inter Bratislava, basketbal, juniori
Kométa, 1. kolo play off

8. 3. streda 18.00 SNV - Košice, basketbal, extraliga muži
12. 3. nedeľa 9.00 Young Arrows, florbal, turnaj mladších žiakov
14. 3. utorok 8.00 - 15.00 Krajské kolo v basketbale žiakov ZŠ
15. 3. streda 18.00 SNV - Svit, basketbal, extraliga muži
16. 3. štvrtok 8.00 - 15.00 Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ

18. 3. sobota 9.30 ŠKBD - Poprad, basketbal, juniorky
12.00 VK - Košice, volejbal, juniorky
18.00 SNV - Karlovka, basketbal, extraliga muži

19. 3. nedeľa 10.00 BK97 Stova - Stropkov, volejbal, 1. liga ženy

25. 3. sobota
ŠKBD - Banská Bystrica, basketbal, žiačky

18.00 SNV - Nitra, basketbal, extraliga muži

26. 3. nedeľa 18.00 Koncert: Mário „KULY” Kollár  
a orchester Jula Selčana, viac na str. 28

28. 3. utorok 8.00 - 14.00 Okresné kolo v hádzanej stredných škôl
30. 3. štvrtok 8.00 - 15.00 Krajské kolo vo volejbale žiačok ZŠ

TENISOVÁ HALA T.: 0903 403 459
Správca haly: Rudo Pavlík, Miroslav Kačenga - 0903 403 459
Otváracie hod.: PO - NE 9.00 - 21.00

Cenník vstupu
9.00 - 14.00 10 €/hod/kurt
14.00 - 21.00 13 €/hod/kurt

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935
Správca: Dana Klubertová - 0907 428 935 
Cenník prenájmu: 16 €/hod/4 dráhy

4. 3. sobota
12 30  TJ Tatran SNV A - Rakovice, extraliga muži
16.00  TJ Tatran SNV B - 1. kolo play off, 1. liga východ

5. 3. sobota 10.00  TJ Tatran SNV - Vrútky, dorastenecká liga

18. 3. sobota
12.30  TJ Tatran SNV A - Galanta, extraliga muži
16.00  TJ Tatran SNV B - 3. kolo play off, 1. liga východ

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466

UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod/1 zápas bez osvetlenia 100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod/1 zápas 130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke  36 €/hod
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením  60 €/hod
½ hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/hod
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna. 
Kontakt: Patrik Brezovaj - 0903 405 466

1. 3. streda 17.00 Dospelí FK SNV - Podbrezová B, prípravné stretnutie
 4. 3. sobota 11.00 Dospelí FK SNV - Vranov, prípravné stretnutie
8. 3. streda 17.00 Dospelí FK SNV - Rožňava, prípravné stretnutie
 9. 3. štvrtok 9.00 SPIŠANKA CUP 2017, futbalový turnaj žien
11. 3. sobota 11.00 Dospelí FK SNV - Svit, prípravné stretnutie

18. 3. sobota
10.00 Starší dorast U19 FK SNV - Košická Nová Ves, 

II. dorastenecká liga

12.15 Mladší dorast U17 FK SNV - Košická Nová Ves, 
II. dorastenecká liga

19. 3. nedeľa 15.30 Dospelí FK SNV - Liptovský Mikuláš, 
II. liga dospelých

26. 3. nedeľa
10.00 Starší žiaci U15 FK SNV - FC VSS Košice,

I. liga starších žiakov

12.00 Starší žiaci U14 FK SNV - FC VSS Košice,
I. liga starších žiakov

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.
Rozpis verejného korčuľovania ma len informatívny charakter, môže byť 
zmenený z dôvodu konania hokejového zápasu.
Prevádzka malej plochy podľa poveternostných podmienok. 
Aktuálny rozpis malej a veľkej ľadovej plochy nájdete na www.stez.sk.
Od 1. 3. do cca 17. 3. 2017 bude prebiehať rekonštrukcia mantinelov. 
Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis)

19. 3. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie

25. 3. sobota 13.30 SNV - Banská Bystrica, Liga kadetov
- skupina o majstra

26. 3. nedeľa
13.30 SNV - Banská Bystrica, Liga kadetov

- skupina o majstra
18.00 Verejné korčuľovanie
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SPRAVODAJSTVO

 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Vo štvrtok 26. januára 2017 sa na ZŠ, Ul. Ing. 
O. Kožucha, uskutočnil tradičný Deň otvorených 
dverí v  triede pre žiakov s  intelektovým nada-
ním. Predškoláci v sprievode svojich rodičov mali 
možnosť vidieť skrátené vyučovacie hodiny sloven-
ského jazyka, matematiky, obohatenia a anglické-
ho jazyka. Prostredníctvom prezentácie a násled-
nej diskusie sa rodičia žiakov oboznámili s prácou 
učiteľov v  takýchto triedach. Vyučovanie v  nich 
prebieha podľa platných učebných osnov. Žiaci sa 
učia to isté ako v bežnej triede, no v danej prob-
lematike idú viac do hĺbky a  rozvíjajú svoju tvori-
vosť a kritické myslenie. Novým predmetom je len 
Obohatenie, ktoré žiaci vzhľadom na jeho obsah 
(objavy a vynálezy, dinosaury...) priam milujú. Tie-
to triedy sú otvorené pre všetkých žiakov z nášho 
mesta i okolia, ktorým to odporúča psychologická 
poradňa (CPPPaP na Letnej ulici). O aké deti ide? 
Určite zvedavé, ktorých zaujíma svet čísel či po-
znatky z rôznych vedných odborov a neraz prichá-
dzajú do 1. ročníka s tým, že už vedia čítať. Preto 
i práca s  takými deťmi vyžaduje iný prístup, oso-
bité metódy a  formy práce na vyučovaní, aby sa 
ich talent ďalej rozvíjal, o čom sa mohli presvedčiť 
i prítomní rodičia. 

 PROJEKT EDUCATE SLOVAKIA
Educate Slovakia projekt je zameraný na zlepšenie 
medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýš-
ľania slovenskej mládeže, na podporu líderských 
schopností prostredníctvom medzinárodného pro-
stredia a moderného neformálneho vzdelávacieho 
programu. V ZŠ Nad Medzou prebiehal spomína-
ný projekt od 30. 1. do 2. 2. 2017. Stážisti z Ukra-
jiny, Číny, Indonézie, Kirgizstanu sa zúčastňo-
vali výchovno-vzdelávacieho procesu v  škole. 
Komunikovali v  anglickom jazyku, obohatili vyu-
čovací proces vlastnými aktivitami a  kreativitou. 
Žiaci získali nové informácie o krajinách, z ktorých 
stážisti pochádzali a  taktiež nadviazali nové kon-
takty. Pre žiakov školy boli tieto hodiny obohatením 
vyučovania. 

 NÁVŠTEVA ZAHRANIČNÝCH LEKTOROV
Posledný januárový týždeň privítala (v rámci projek-
tu Educate Slovakia, ktorý zastrešuje organizácia 
AIESEC) ZŠ Z. Nejedlého štyroch lektorov an-
glického jazyka z rôznych krajín sveta - Egypt, 
Indonézia, Ukrajina a Nový Zéland. Žiaci 4. - 9. 
ročníka počas štyroch dní absolvovali 5 hodín ko-

munikácie v anglickom jazyku. Lektori prostredníc-
tvom prezentácií predstavili žiakom základné fakty, 
kultúrne zvyky a  tradície krajiny, z  ktorej pochá-
dzajú. Využitím hier a  krátkych motivačných videí 
naučili žiakov lepšie sa navzájom spoznať, praco-
vať ako jeden tím,  vzájomne si pomáhať, rozvíjať 
sebareflexiu a toleranciu voči rozmanitosti. Cieľom 
ich návštevy bolo okrem zlepšenia interkultúrne-
ho povedomia i odbúranie strachu z komunikácie 
v cudzom jazyku a zlepšenie jazykových zručností. 
Učitelia anglického jazyka, ale i samotní žiaci hod-
notia túto skúsenosť veľmi pozitívne a  veria, že 
i v budúcnosti sa budú môcť zapojiť do podobných 
projektov. 

 ČO BY SA STALO, KEBY NEEXISTOVALA 
ABECEDA? 
Úvahy o tom, ako by vyzeral svet bez abecedy, čo 
by sa udialo, keby abeceda ožila a začala rozprá-
vať, potrápili hlavičky Lipáčikov v ZŠ na Lipovej 
ulici. V príjemnom prostredí školskej knižnice na 
nich čakali tvorivé a zábavné aktivity pod názvom 
„Čo by sa stalo, keby neexistovala abeceda?“. 
Žiaci sa s plným odhodlaním pustili do plnenia jed-
notlivých úloh, kde ich čakalo: nakresliť veselú abe-
cedu tvorenú postavičkami a zvieratkami; vytvoriť 
písmenkové leporelo; vymyslieť príbeh o abecede; 
tvoriť čo najdlhšie vety, v  ktorých prvé písmenká 
slov budú postupovať podľa abecedy; abecedne 
usporiadať knihy do poličky; urobiť zoznam žiakov; 
vymyslieť novú prstovú a tajnú abecedu; zložiť pie-
seň na uľahčenie zapamätania abecedy. Aktivity 
boli rozdelené podľa ročníkov a obťažnosti, aby ich 
zvládli všetci zúčastnení. V závere žiaci prezentovali 
výsledky svojho snaženia v skupinách. Bolo to prí-
jemné popoludnie s rodnou slovenčinou.

 NOVINKY ZŠ SV. CYRILA A METODA
V okresnom kole súťaže v prerozprávaní slovenskej 
povesti Šaliansky Maťko sa 13. 1. 2017 umiest-
nil T. Šimonovič na 2. mieste. V krajskej regionál-
nej recitačnej súťaži „... A Slovo bolo u Boha...“  
14. 1. 2017 získali žiaci T. Šimonovič, M. Ko-
trady a  K. Pacáková vo svojich kategóriách  
3. miesto a  G. Lapšanská obsadila krásne 
1. miesto. V okresnom kole Olympiády v nemec-
kom jazyku 19. 1. 2017 dosiahol R. Valach v ka-
tegórii 1A (5. - 7. roč.) pekné 3. miesto. V okresnom 
kole Matematickej olympiády 24. 1. 2017 získal 
M. Štubňa 1. miesto a M. Gibala 2. miesto. V  li-
terárnej súťaži „Skala útočiska“ organizovanej 
Spišskou knižnicou sa umiestnila S. Kolcúnová na 
3. mieste za tvorbu poviedky. V súťaži ITpampúch 
2. 2. 2017 obsadilo družstvo školy 1. miesto a v ka-
tegórii jednotlivcov získal M. Marcinčin 1. miesto.

 JAZYKOVÉ ZNALOSTI GYMNAZISTOV 
O  tom, že si Gymnázium na Javorovej ul. dlhé 
roky udržiava vo výučbe cudzích jazykov vysokú 
úroveň, opäť presvedčili študenti v rôznych jazyko-

vých súťažiach. V okresnom kole Olympiády v ne-
meckom jazyku získali vo svojich kategóriách dve 
zlaté (T. Krestianová, J. Klema), jednu striebornú 
(B. Danišová) a dve bronzové medaily (S. Špo-
niarová, M. Šutarík). V rovnakej súťaži z anglické-
ho jazyka si študenti vybojovali taktiež dve zlaté 
(A. Lengvarská, L. Volková) a  jednu bronzovú 
medailu (M. Marcinová). Plejádu víťazného ťaže-
nia zavŕšila Lenka Volková, študentka 2. ročníka 
bilingválneho štúdia, ktorá zvíťazila v celosloven-
skom kole anglickej rečníckej súťaže „Speaker´s 
corner“, keď gramatikou, slovnou zásobou, vý-
slovnosťou a  intonáciou svojho rečníckeho preja-
vu porazila svojich rovesníkov z celého Slovenska. 
Študentov Javorky vytrhli zo stereotypu dvaja stá-
žisti z  medzinárodnej organizácie  AIESEC. Šancu 
spoznať cudzie kultúry priniesla   Iryna Nester-
chu z Ukrajiny a Ahmed Zaki Jamal z Egypta, vy-
sokoškoláci zapojení do tohto programu s cieľom 
rozšíriť kultúrne povedomie o iných krajinách medzi 
žiakmi slovenských škôl. Krátke video z dielne TV 
Reduta si môžete pozrieť na http://bit.ly/stazisiti. 
Nedá sa však zabúdať ani na materinský jazyk, 
v ktorom svoje kvality dokázala tercianka Z. Hrico-
vá. V krajskom kole recitačnej súťaže „... A Slovo 
bolo u Boha...“ získala cenu poroty.

 ŠALIANSKY MAŤKO
Dom Matice slovenskej v  Spišskej Novej Vsi  
24. 1. 2017 usporiadal v poradí už 24. ročník sú-
ťaže v  prednese slovenských povestí Šalian-
sky Maťko. Zúčastnilo sa ho 40 súťažiacich, ktorí 
preukázali vynikajúce výkony, čoho dôkazom je aj 
pozitívne zhodnotenie súťaže porotou. Tá ocenila 
stúpajúcu úroveň prednesu, kvalitný a pestrý výber 
ukážok. Výsledky: kategória žiaci 2. - 3. ročníka 
ZŠ: 1. Alexandra Hudáčeková, ZŠ Komenského 
SNV; 2. Tomáš Šimonovič, ZŠ sv. Cyrila a Metoda 
SNV; 3. Matej Kokoruďa, ZŠ Z. Nejedlého SNV. 
Kategória žiaci 4. - 5. ročníka ZŠ: 1. Adela Leibic-
zerová, ZŠ Ing. O. Kožucha SNV; 2. Sarah Ogur-
čáková, ZŠ Nad Medzou SNV; 3. Filip Tomaščík, 
ZŠ Lipová SNV. Kategória žiaci 6. - 7. ročníka ZŠ:  
1. Katarína Brejčáková, ZŠ Z. Nejedlého SNV; 
2. Sofia Kenderová, ZŠ Komenského Smižany;  
3. Nina Hamráková, ZŠ Komenského SNV. 
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Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti, 
zberateľské predmety a predmety minulých čias

❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃

od 8.00 do 15.00 hod na starom trhovisku oproti OC Sintra
Tel.: +421 910 149 926, e-mail: spisskaburza@szm.sk

Spišská burza starožitností a kuriozít 2017
Soboty / 25. 3. * 29. 4. * 28. 5. * 24. 6. * 22. 7.

Herné podelky. V marci zábavno-
-spoločenská hra Alias.
11. 3. (sobota) o 18.00 h -  
IMPRODIV VIII Divadelná improvizácia na témy zadané divákmi. Tri tímy 
vás zabavia jedinečnými hereckými výkonmi na témy, ktoré sa zdanlivo 
stvárniť nedajú. Dobrovoľné vstupné.
18. 3. (sobota) o 17.30 h - Diana Dzurillová predstaví svoju najnovšiu 
publikáciu „A5 Dosť alebo 7“, ktorú sama vlastnoručne vyrába a distribuuje 
čitateľom. Môžete sa tešiť na ukážky z jej literárnej i alternatívnej hudobnej 
tvorby. Dobrovoľné vstupné.
23. 3. (štvrtok) o 19.00 h - TIMBER RATTLE. Organizačný kolektív 
S.U.M.A. pre vás prichystal zaujímavé vystúpenie amerického folk/doom 
projektu Timber Rattle. Dobrovoľné vstupné 3 až 5 €. 
25. 3. (sobota) o 18.00 h - OMRVINKY. Prezentácia zbierky básní Viery 
Kubovčíkovej, fotografickej tvorby Mateja Bazára a hudobných vystúpení 
žiakov z Technickej akadémie ochutená malým občerstvením i voňavým 
čajom. Dobrovoľné vstupné.

Letná 63, SNV
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VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V JANUÁRI OSLÁVILI
Ema Hanisková
Timon Antonický
Stela Heizer
Alex Makula
Laura Drobná
Tímea Kotlárová
Erik Vašák
Filip Rusó
Katrina Kopčáková
Oliver Mačina
Ján Džubák
Chloe Novotná
Filip Lučivjanský
Dávid Mikloš
Radka Skýpalová

Barbora Bučáková
Slavomír Greňa
Eliška Rogovská
Patrik Čarnoký
Ján Piatnik
Lea Fabianová
Ivana Lukáčová
Karolína Pastvová
Matej Jánoš
Efraim Drlík
Damián Hasaj
Samuel Oravec
Nina Lapšanská
Simona Mingáčová
Veronika Benková

Anna Janovčíková  1924
Mária Ošustová  1928
Katarína Libáková  1930
Elena Kukoľová  1932

Mária Liptáková  1935
Angela Gabrišáková  1936
Irena Krullová  1936
Margita Skokanová  1936

Božena Kováčiková  1937
Helena Sedláková  1937
Františka Valkošáková  1941
Jozef Mihok  1941

Mária Štrauchová  1946
Jaroslav Sopko  1948
Jozef Pitoňák  1948
Dana Rusnáková  1956

Ladislav Bauer  1957
Miroslav Récky  1968
Jana Turzáková  1984

Ak si neprajete, aby vaše meno bolo uverejne-
né 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.

Pán Boh zavolal a srdce dotĺklo navždy. 
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa 23. 1. 2017 prišli rozlúčiť s naším 
otcom Františkom VALKOŠÁKOM, ktorý nás navždy opustil 
19. 1. 2017 vo veku 71 rokov.
S úctou manželka a deti s rodinami.

Čas ubieha a  nevráti, čo vzal. Len láska, 
úcta a spomienky v srdciach ostávajú.
22. 1. 2017 sme si pripomenuli 8 rokov, 
odkedy nás navždy opustila naša milo-
vaná mama, babka, prababka Zlatica  
ČAMBALOVÁ vo veku 81 rokov a 17. 12. 
2016 uplynulo 28 rokov, keď nás nečakane,  
bez rozlúčky navždy opustil náš drahý otec,

dedko, pradedko Pavol ČAMBAL vo veku 63 rokov.
S láskou a úctou spomínajú vaše deti.

Čas tlmí bolesť, ale spomienky nevymaže...
Vo februári uplynulo 30 rokov, odkedy nás navždy opustil náš 
otec a starý otec Michal PIRNÍK. Zároveň si v apríli pripome-
nieme jeho nedožité 97. narodeniny, ako aj 81. nedožité na-
rodeniny našej mamy a starej mamy Eleonóry PIRNÍKOVEJ.
Venujte im, prosíme, tichú spomienku. 
S úctou syn Pavol s rodinou.

Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy 
budeš s nami.
7. 2. 2017 sme si pripomenuli 12 rokov, odkedy nás náhle 
opustila naša milovaná mamka a babka Anna TÖKÖLYOVÁ.
S  láskou a  úctou spomínajú syn Peter, dcéry Ľuba a  Dana 
s rodinami.

10. februára 2017 uplynulo 25 rokov, keď sa navždy zastavilo 
zlaté a dobré srdce našej mamy Vilmy FRANKOVIČOVEJ, 
rod. Balcovej vo veku 64 rokov. 
Nezabudli sme na Tvoju milú tvár, pracovité ruky a lásku, kto-
rú si nám dala, lebo spomienky ostali v našich srdciach. 
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na ňu nezabudli.

Zavrel si oči a navždy utíchol Tvoj hlas. Mal si rád život a mi-
loval všetkých nás. Čas potichučky plynie, ale tá rana v srdci 
veľmi bolí a zabudnúť nedovolí.
22. 2. 2017 uplynul rok, čo nás navždy opustil milovaný man-
žel, otec a dedko Ján VALOVIČ.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
smútiaca rodina

Odišla tíško, bez rozlúčky, len smútok ostal v našom srdci.
23. februára 2017 sme si pripomenuli 10 rokov od úmrtia  
mojej milovanej manželky, našej mamky a  babky Lýdie  
PUCHOMÍRSKEJ.
S láskou spomínajú manžel Štefan, syn Zdeno, dcéry Iveta 
a Silvia s rodinami.

Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je 
bolesť a žiaľ. Že čas zahojí bolesť a žiaľ, to 
je len veľký klam. Ťažko je bez vás, smutno 
je nám...  
A zase prešiel ďalší rok bez našej výnimoč-
nej mamky a starkej Viery FEDÁKOVEJ, 
a  nášho zlatého ocka a  deduška Adolfa 
FEDÁKA.

Nič už nie je také, aké bolo predtým.
S láskou na vás stále spomínajú Zuzičky a Janka.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

V JANUÁRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

101 rokov
Mária Bosáková
97 rokov
Michal Vajnagi
95 rokov
Elena Barňáková
94 rokov
Ján Ondrejkov
92 rokov
Helena Blichová
Margita Wetterová
Anna Krišpinská
Ema Ferencová
Anna Pavlová
Anna Janovová
Magdaléna Kmecová
Koloman Kurta
91 rokov
Lujza Zajacová
Anna Slivová
90 rokov
Oľga Dvorčáková
Lýdia Sopčáková
Ján Havira
85 rokov
Július Salaj
Eva Majerčáková

Mária Zákutná
Ján Biroš
PaedDr. František Pukluš
Angela Hrubínová
80 rokov
Emília Barbušová
Mária Pavúková
Cecília Markovičová
Július Paľuch
Angela Sýkorová
Mária Regecová
Marie Bocanová
Anna Kalinová
Anna Peroutková
Mária Balaneanová
Klára Gondová
Valent Matiščík
Vincent Dolanský
Terézia Želinská
Cyril Klembara
Anna Hurajtová
Magdaléna Schlosserová
75 rokov
Petronela Hartiníková
Emil Tököly
Pavol Andreánsky
Marta Timková
Matilda Szabová

Ján Ambróz
Brigita Fedorčáková
Ing. Pavol Mitrík
Jozef Droppan
Milan Farkašovský
Mária Takáčová
Ján Harvilko
Andriana Wachterová
Juraj Kešelák
Pavol Brunovský
Agnesa Figlárová
Mária Doblejová
Mária Nemcová
Mária Horváthová
70 rokov
Božena Fridrichová
Anna Kalafutová
Ing. Štefan Leibiczer
Anna Niemašíková
Eva Reichová
Ján Kupčík
Eva Ferencová
Jaroslav Kráľ
Júlia Jasečková
Vincent Kolačkovský
Eva Kollárová
Marta Javorková
Ján Sanetrík
Vlasta Petreková

Marta Špenerová
Jozef Holotňák
Sidónia Krempaská
Ing. Pavol Čupka
Vincent Fabian
Jozef Golitko
Albert Jevoš
Veronika  
     Gallschneiderová
Marta Pasternáková
Ladislav Špernakovič
Anna Saterová
Ladislav Karabin
Anna Regecová
Vladimír Bína
Mária Tarbajová
Peter Vojtáš
Bohuš Gavalier
Vlasta Jureková
Vladimír Kundrát
Ján Bandžuch
Helena Kleinová
Vladimír Turčanik
Jozef Duračinský
Mária Hritzová
Jozef Ružbacký
Miloslav Kubíček
Mária Bartošová
Vladimír Dzurenda
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SPOMIENKY

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
26. 2. 2017 uplynulo 19 rokov od chvíle, kedy nás navždy 
opustila moja milovaná mamka, babka, prababka, svokra 
Margita ŠTRAUCHOVÁ.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
4. 3. 2017 si pripomíname 2. výročie úmrtia nášho syna, otca, 
brata, švagra a príbuzného Romana MARIANČÍKA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
smútiaca rodina

Zavrel si oči, utíchol Tvoj hlas, mal si rád život a všetkých nás. 
Tak si túžil s nami ešte žiť, ale srdce, ktoré nás tak veľmi milo-
valo, nevládalo ďalej žiť.
4. 3. 2017 uplynie päť rokov, odkedy nás navždy opustil môj 
manžel, otec, svokor, dedko Ladislav BALÁŽ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a vďakou manželka Vierka, synovia Ladislav a Ľubo- 
slav s rodinami.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám 
dal, ostáva v nás.
4. marca 2017 si pripomenieme prvé vý-
ročie od chvíle, kedy nás navždy opustila  
naša mama Anna MACEJÁKOVÁ a zá-
roveň  14. júla 2017 si pripomenieme štyri 
roky, keď nás opustil náš otec Ladislav 
MACEJÁK.

S  láskou, vďakou a úctou spomínajú synovia  Milan, Ľuboš 
a Bohuš s rodinami.
So spomienkou na Teba začína aj končí každý deň... Len pre 
nás si žil a pracoval, nám si rozdal srdce svoje.
5. marca 2017 si pripomíname smutné 2. výročie, kedy si Pán 
Boh povolal do večnosti môjho milovaného manžela, nášho 
starostlivého otca a starého otca Ing. Vladimíra MATEJOVIE.
S láskou a  úctou spomínajú a  za tichú spomienku ďakujú 
manželka a dcéry s rodinami.

6. marca 2017 uplynie smutný rok, čo nás navždy opustil  
Branislav NOVOTNÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok 
na Teba myslíme...
6. 3. 2017 si so smútkom v srdci pripomíname druhé výročie, 
kedy nás opustil náš syn a brat Ing. Peter PENCÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s  nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou spomínajú rodičia a blízka rodina.

7. 3. 2017 uplynú 2 roky, odkedy nás predišiel do večnosti 
náš manžel, otec, dedko a svokor Ján POČATKO.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou manželka Helena, syn Ján a dcéry Anna a Martina.

Odišiel a v srdci nám bolesť zanechal. Rýchlo, bez rozlúčky, to 
nik nečakal. Čas plynie, ale bolesť v srdci a slzy v očiach ostali.
7. 3. 2017 uplynie 25 rokov od úmrtia manžela, tatika, dedka 
Františka BENDŽÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s  nami tichú 
spomienku.
manželka, syn, dcéry s rodinami

Len ten, kto stratí, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
8. 3. 2017 si pripomenieme prvé výročie úmrtia Jozefa  
REŠOVSKÉHO ml.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína mama a ostatná smútiaca rodina.

Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v  našich srdciach žiješ 
spomienkami.
4. 3. 2017 uplynie 11 rokov, odkedy nás navždy opustil  
milovaný manžel, starostlivý otec, láskavý dedko, svokor, 
brat, švagor, priateľ Jozef JÁNOŠÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
S úctou a láskou spomína manželka, dcéra a synovia s rodi- 
nami i ostatná rodina.
Veľmi nám chýbaš.

Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali.
9. 3. 2017 si pripomenieme 2. výročie úmrtia brata, švagra 
a uja Antona UHARČEKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
S úctou a láskou smútiaca rodina. 

Oči stále vlhnú, rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
12. 3. 2017 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila pani  
Viktória KARAFFOVÁ.
S  láskou spomína manžel, synovia s  rodinami, príbuzní 
a známi.

12. 3. 2017 uplynú 2 roky od chvíle, keď nás navždy opustila 
naša mamka a babka Albína MERKOVSKÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou smútiaca rodina.

Keď slnko života zapadne, rozsvietia sa 
hviezdy spomienok...
20. 12. 2016 uplynul prvý smutný rok 
od chvíle, kedy nás navždy opustil náš 
otec, dedko a  príbuzný Pavol FERENC 
a 15. marca 2017 si pripomíname 11. výro-
čie úmrtia našej mamky, babky a príbuznej 
Márie FERENCOVEJ.

Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a  nezabudli, venujte im, 
prosíme, spolu s nami tichú spomienku.
More lásky ste so sebou vzali, hory bolesti zanechali, prázdno 
je tam, kde znel váš hlas, spomienka na vás zostane navždy 
v nás.
S láskou a úctou syn Miloš a dcéra Zuzana s rodinami.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíc-
krát spomíname. Márne Ťa naše oči všade hľadajú, márne 
nám po tvári slzy stekajú.
15. 3. 2017 uplynie už 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj 
starostlivý manžel, otec, svokor, brat, švagor, priateľ 
Mgr. Jaroslav KAČÍR.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a  nezabudli, venujte mu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka, syn s rodinou a ostatná smútiaca 
rodina.

Odišla si, ale v našich srdciach vždy budeš s nami.
15. marca 2017 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila moja 
manželka, matka, babka a prababka Marta MAJERČÍKOVÁ.
S láskou v srdci na Teba spomínajú manžel Štefan, syn Janko 
s rodinou, dcéry Hedka a Gabika s rodinami a ostatná blízka 
rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
Ďakujeme.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je také, aké 
bolo predtým. Všade okolo chýba aj po rokoch Tvoj hlas. Mala 
si rada život, my Teba a Ty nás.
18. 3. 2017 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustila naša 
drahá mamka, babka, prababka Žofia ČUJOVÁ, rod. Med-
vedcová.
S láskou a  úctou na Teba spomínajú dcéry Mária, Hanka, 
Jana s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.
Bolesť duše je najväčšia.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Ťažko sa nám s vami lúčilo, ťažko je bez vás 
byť, láska sa smrťou nekončí, v našich srd-
ciach budete stále žiť. Ten, kto vás poznal, 
si spomenie, ten, kto vás mal rád, nikdy  
nezabudne.
1. 3. 2017 si pripomenieme 15. výročie, od-
kedy nás navždy opustil môj milovaný man-
žel, náš otec a brat Ľubomír ŠROMEK.

Zároveň 31. 3. 2017 uplynie 5. výročie, kedy nás navždy 
opustil môj syn, náš brat a švagor Jozef SLIVOŠ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s  nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou v srdci na vás spomínajú manželka Iveta, 
dcéra Barborka s  rodinou a  mamka, súrodenci s  rodinami 
a ostatná smútiaca rodina. 

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás. 
18. 3. 2017 uplynie 11 rokov, odkedy nás opustil Vladimír 
JASENČÁK.  
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú brat Marián s rodinou, ostatná 
rodina a priaznivci basketbalu.

Odišli ticho, nie sú medzi nami, no v našich 
srdciach žijú spomienkami.
20. 3. 2017 uplynie druhý smutný rok od 
úmrtia našej milovanej mamky, babky  
Valérie MILČÁKOVEJ.
Zároveň sme si 5. 2. 2017 pripomenu-
li 33.  výročie úmrtia nášho drahého ocka  
Ľudovíta MILČÁKA.

S láskou a  úctou spomínajú dcéry Renáta a  Katarína 
s rodinami. 

22. marca 2017 uplynie 10 rokov, keď nás navždy opustil 
manžel, otec, svokor a dedko Mgr. Milan HRITZ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou manželka Mária a dcéra Renáta s rodinou.

Čas plynie, spomienky ostávajú.
24. 3. 2017 si pripomenieme 15. výročie, kedy nás navždy 
opustil manžel, otec a dedko Tibor VALIGURA.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, neza-
budne.
24. marca 2017 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil man-
žel, otec, dedko, brat a švagor Juraj ZÁKUTNÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S úctou a  vďakou spomína manželka, dcéra s  rodinou 
a ostatná rodina.

24. 3. 2017 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša dra-
há mama Marta BRATEKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou deti Vierka, Ján a Mária s rodinami.

Dotĺklo srdce, onemeli pery - zostal žiaľ.
29. marca 2017 uplynú 4 roky, odkedy nás opustil náš milo-
vaný syn, brat, vnuk, krstný syn, synovec, bratranec Róbert 
BRZIAK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, brat Dušan s priateľkou, 
stará mama, krstní rodičia a ostatná smútiaca rodina.

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

Niektoré rany zasiahnu človeka tak hlboko, že sa nikdy neza-
hoja...
26. 3. 2017 si pripomenieme smutné 1. výročie, čo nám odiš-
la do nebíčka moja milovaná manželka, naša mamka, babka 
Hanka KIŠOVÁ.
S láskou, úctou a  vďakou spomínajú manžel Milan, dcéra 
Evka a syn Rastislav s rodinami.
Veľmi nám chýbaš.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.

Spomienka na Teba a smútok nikdy nevymizne zo sŕdc tých, 
ktorí Ťa vrúcne milovali a sú Ti vďační za Tvoju veľkú lásku.
3. marca 2017 si pripomíname nedožité 60. narodeniny  
a 26. marca 2017 si pripomenieme smutné 6. výročie, kedy 
nás náhle opustil môj milovaný syn, brat, otec a starý otec 
Ľubomír REPASKÝ.
S úctou, láskou a  vďakou spomína mama, sestra a  brat 
s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na Teba 
nezabudli.

Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len 
bolesť v srdciach, smútok, prázdny domov 
a tie najkrajšie spomienky nám ponechal.
28. 3. 2017 uplynie 5 rokov od úmrtia na-
šej mamky a babky Margity BARÓNOVEJ, 
rod. Jasečkovej a 22. 7. 2017 si pripome-
nieme 22 rokov od úmrtia nášho ocka, ded-
ka Michala BARÓNA.

S láskou spomíname a  za tichú spomienku ďakuje dcéra 
Lenka s rodinou. 

Očiam si odišla, v srdciach si ostala...
30. 3. 2017 uplynie 10 rokov, čo nás bez rozlúčky navždy 
opustila naša milovaná dcéra a sestra Lea BARTKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou smútiaca rodina.

Čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva. Hviezdy Ti už 
prestali svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale tí, ktorí Ťa mali 
radi, nezabúdajú a neprestanú na Teba nikdy spomínať.
30. 3. 2017 uplynie 7 rokov, odkedy nás navždy opustil milo-
vaný manžel, otec Alfonz HUDÁK.
S láskou a  úctou spomínajú manželka Marta, syn Ľuboš 
a ostatná smútiaca rodina.

Zostal nám smútok, úcta k Tvojmu životu a spomienky, ktoré 
z našich sŕdc ani čas nevymaže.
31. 3. 2017 si pripomenieme 20. výročie úmrtia nášho otca 
a dedka Františka MIKOLAJA.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou deti s rodinami. 

Ďakujeme lekárom a personálu interného oddelenia v Spišskej Novej Vsi za sta-
rostlivosť o našu mamu pani Júliu ŠTIAVNICKÚ.
Zároveň ďakujeme starostovi a pracovníkom Obecného úradu v Harichovciach, 
členom súboru Harichovčan, Pohrebnej službe R. Findura, príbuzným a známym 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými pomohli zmierniť hlboký žiaľ.
S úctou a vďakou syn Jozef a dcéra Júlia s rodinami.

POĎAKOVANIE

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

6. 3. Posedenie v klube pri príležitosti MDŽ o 14.00 h

15. 3. Hodnotiaca členská schôdza o 14.00 h  
vo veľkej zasadačke MsÚ, Štefánikovo nám. 1 (2. posch.)

20. a 24. 3. Jozefovský turnaj v hode šípkami. Starostové 2 €.

31. 3. Prehliadka kaštieľa Dardanely v Markušovciach 
Odchod z AS o 9.00 h  

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

OZNÁMENIE O VÝKUPE PAPIERA 
V RODINNÝCH DOMOCH

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., v rámci akcie „Výkup papiera 
na vašej ulici“ oznamuje termíny výkupu od rodinných domov v jednotlivých lokalitách mesta. Výkup 
papiera sa bude realizovať formou výmeny za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické 
vreckovky. Presné podmienky výkupu budú k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný zber. 
Ako stanovištia mobilného výkupu budú slúžiť vybrané miesta pristavenia veľkokapacitných kontajne-
rov, ktoré sú pristavované pravidelne na jar a jeseň. Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:

MsV č. 1 Novoveská Huta 1. Horská 60 16.00 - 16.15
20. 3. 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 9. Muráňska 2 16.00 - 16.15
21. 3. 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 17. J. Fándlyho - Železorudné bane  17.15 - 17.35
22. 3. 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 23. križovatka ulíc J. Hanulu a Škultétyho 17.35 - 17.50
23. 3.  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) 22. 3. / 18.05 - 18.25 
 31. Vajanského ul. (smer k stanici) 24. 3. / 18.25 - 18.45
 32. J. C. Hronského 23. 3. / 17.10 - 17.25
 33. Hviezdoslavova ul. - soc. zar. Katarínka 24. 3. / 18.00 - 18.20

MsV č. 9 Telep 34. Bernolákova ul.  17.35 - 17.50       
24. 3.  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!

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

1. - 5. 3. 2017 
Slávka, Chrapčiakova 1 

T.: 053/416 61 22

6. - 12. 3. 2017
Dr. Max, OC Madaras 

Mlynská 39 
T.: 0901 961 014

13. - 26. 3. 2017
Dr. Max, OD Kaufland 
Duklianska 3336/19 

T.: 0901 961 073

27. - 31. 3. 2017
TESCO, Medza 15 
T.: 053/417 68 84

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

od 8.00 do 20.00 hod.

MESTSKÁ POLÍCIA V SNV

Staršie nálezy nájdete na web stránke 
www.spisskanovaves.eu v sekcii mestská polícia 
v rubrike „Straty a nálezy“.

STRATY A NÁLEZY

10. 2. 2017 o 12.10 h bol na útvare MsP odo-
vzdaný nález - dámska šatka broskyňovej far-
by s kvetinovým vzorom,  ktorá bola nájdená  
na Brezovej ul., na zástavke MHD pri potravi-
nách 6. 2. 2017. Nález je uložený na útvare MsP. 
PC: IC190/ 2017
27. 1. 2017 o 7.15 h bol na útvare MsP prijatý 
nález - mobilný telefón zn. IPHONE 5, ktorý 
bol nájdený na Elektrárenskej ul. Nález je ulože-
ný na útvare MsP. 
PC: IC 2017

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

1. 3. (streda) Turistická vychádzka  Zámčisko
Odchod, osobný vlak o 8.36 h do Gánoviec. Ved.: L. Lučivjanský

8. 3. (streda) Turistická vychádzka Levoča - Brezova
Odchod z AS o 7.45 h. Ved.: Ing. V. Čarnogurský

9. 3. (štvrtok)
Posedenie pri čaji s Jánom Petríkom
autorom kníh, Klauzy, Kyseľ a iné 
Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14 o 14.00 h

23. 3. (štvrtok) Prezidentský zámoček v Tatranskej Javorine
Odchod z parkoviska oproti okresnému súdu o 8.00 h

29. 3. (streda) Vlakom za krásami Spiša - Prehliadka mesta Spišská Belá 
Odchod rýchlikom o 7.05 do PP 
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POZVÁNKY, INZERCIA

Únia žien Slovenska, okresná organizácia Spišská Nová Ves  
v spolupráci s Domom Matice slovenskej, Spišským osvetovým 
strediskom, Mestským kultúrnym centrom v Spišskej Novej Vsi, 
za podpory mesta Spišská Nová Ves

srdečne pozýva na predveľkonočné stretnutie rodín

VEĽKA NOC PRICHODZI... 
 
3. apríla 2017 o 17.30 h 
v Koncertnej sieni Reduta 
Spišská Nová Ves

Účinkujú: deti MŠ, ZŠ, ZUŠ Sp. N. Ves, folklórne skupiny a i.
Vstupné dobrovoľné.

KULY Mário  
Kollár

RODNÝ MÔJ KRAJ
Orchester JULA SELČANA

Zaznejú piesne: Karola Duchoňa, Toma Jonesa, Desmod
MATEJ CIBULKA | DUO LAFEMME
VSTUPENKY V PREDAJI V SIETI TICKETPORTAL, 
Turistické informačné centrum, Letná 49, SNV, t. č.: +421 53 429 82 93

26. 3. 18.00 h
SPIŠSKÁ NOVÁ VES | Športová hala

CENA VSTUPENIEK 
13,99 € a 14,99 €
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Exhibíciu
Krasokorčuliarsky klub, Spišská Nová Ves

vás pozýva na

záverečnú klubovú

2. apríla o 14.00 h
Vstup voľný.

Zimný štadión, Spišská Nová Ves, www.krasosnv.sk

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 2,
srdečne pozýva na  

výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční 17. 3. 2017 o 15.30 h  
v Hotelovej akadémii, Radničné nám. 1.

Doneste so sebou členský preukaz.  

Autobusový zájazd 
Poľsko / Nowy Targ - Tatranská Bukovina • 30. 3. 2017 

Odchod autobusu: o 7.00 h z Fabiniho ul. 
Poplatok: členovia 6 €, nečlenovia: 8 €.

Prihlásiť a zaplatiť môžete do 22. 3. 2017,  
každú stredu od 9.00 do 11.00 h na Levočskej ul. 

Tešíme sa na vás.
Janka Gudzanová, predseda ZO č. 2 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 12, 
Levočská 14, Spišská Nová Ves

Pozývame vás na 
výročnú členskú schôdzu SZZP ZO, 

ktorá sa uskutoční 5. 3. 2017 o 14.00 h
v Multicentre, Nábrežie Hornádu 14 

(pri Tempo supermarkete).
Jozef Baranyi, predseda ZO č. 12

Základná organizácia č. 13,  
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých

Levočská ul. 14, Spišská Nová Ves, pozýva svojich členov  
na výročnú členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční 12. 3. 2017 (nedeľa) o 14.00 h
v reštaurácii Hotela Preveza. 

Výlet do Poľska - Nový Targ, Bukovina - kúpanie
23. 3. 2017 (štvrtok)

Odchod autobusu: od DK o 7.00 h
Poplatok: členovia 6 €, nečlenovia: 8 €.

Tešíme sa na vás.
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PREDÁM / PRENAJMEM
 Predám 1-izb. byt na sídl. Tarča v  SNV, blízko 

OC Madaras. Byt je na 2. posch., v  pôvodnom 
stave, plastové okná. Viac informácií na tel. č.:  
0908 092 268.

 Predám 2-izb. byt (56 m2) zachovalý, v pôvodnom 
stave v  centre mesta, Gorazdova ul., 3. posch., 
bez výťahu a balkóna - cena dohodou a potom kú-
pim 2-izb. byt v SNV do 1. posch., vyššie len v príp. 
výťahu. Cena dohodou, len v dobrom stave, aj iná 
lokalita. T.: 0944 174 430. 

 Predám 5-izb. byt na sídl. Západ I, 2. posch., 
v zateplenom dome (r. 2012). Byt je po kompletnej 
rekonštrukcii (r. 2002) - plastové okná, stierky, inte-
riérové dvere a zárubne, plávajúca podlaha, zväč-
šená kúpeľňa/WC. T.: 0903 645 693. 

 Predám zariadený rodinný dom pri vodnej nádrži 
Teplý Vrch - obec Budikovany. Cena 65 000 €. 
T.: 0907 420 561.

 Predám rodinný dom, stavaný pre dve rodiny - 
má 2 samostatné 3-izb. byty. Rozloha jedného bytu 
je 105 m2. K domu patria 2 garáže. Nachádza sa 
v dobrej lokalite SNV - časť Ferčekovce. Znížená 
cena - 139 000 €. T.: 0903 449 565. 

 Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti 
Červený jarok. T.: 0903 621 805, 0911 693 447.

 Predám záhradu na sídl. Tarča, ZO SPIŠ - ovoc-
né stromy, kry, chata, voda, oplotená o  rozlohe 
330 m2. Cena 12 000 €. T.: 0905 522 362.

 Predáme záhradku v lokalite Červený jarok, mu-
rovaná chata 16 m2, pivnica, kuchyňa, podkrovie, 
elektr. 220, 380 W. Dobrý prístup autom. 
T.: 0908 084 093, 0908 164 235.

 Predám automatickú práčku. Zn.: lacno. Podrob-
nosti pri tel. kontakte. T.: 0940 916 466.

 Dáme do prenájmu priestory na Hviezdoslavovej 
ulici č. 42 vhodné na obchod, kanceláriu, kaderníc-
tvo a pod. K dispozícii je hlavná miestnosť, príručný 
sklad a WC. T.: 0905 547 052.

 KÚPIM / HĽADÁM / DARUJEM 
 Kúpim 1-izb. byt alebo garsónku v SNV. Jednanie 

len s majiteľom, prosím, realitné kancelárie nevolať. 
Platba v hotovosti. T.:  0904 265 702.

 Hľadám serióznu pani do 50 rokov k  4-ročné-
mu dieťaťu na občasné opatrovanie. Opatrovanie 
u mňa doma v SNV. T.: 0948 933 785.

 Hľadám prácu osobného asistenta, príp. opatrím 
dieťa či pomoc v domácnosti starším ľuďom (nakú-
piť, uvariť a pod.) Zn.: spoľahlivosť. 
T.: 0940 952 175.

 Hľadáme 2-izb. alebo 3-izb. byt po rekonštrukcii. 
Balkón nie je podmienka. T.: 0918 805 625.

 Hľadám časť záhrady v SNV na odkúpenie pre 
výstavbu malého rodinného domčeka. Hradím ná-
klady na geodeta, ktorý by to pomeral a rozparce-
loval. Platba v hotovosti. RK, prosím, nevolať. 
T.: 0904 265 702.

 Hľadáme rodinný dom s pozemkom do max. 1 ha 
v SNV, príp. blízkom okolí. T.: 0918 805 625. 

 Opatrujem detičky u mňa doma - hodinové alebo 
celodenné stráženie. Som mamička na MD. 
T.: 0909 102 037.

 Starší manželský pár daruje 7-ročnú fenku Benu 
- kríženec Švédskeho špica. V prípade záujmu vo-
lajte, prosím, na tel. číslo 0908 560 052 alebo pošli-
te e-mail na: elinor777@gmail.com. Vopred ďaku-
jem za váš záujem.

 RÔZNE
 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je 

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

 NEFUNGUJE VÁM POČÍTAČ? Ponúkam IT 
služby, inštalácie Windows 7, 10, Linux, nasta-
venie internetu, wifi a pod. Servis vykonávam 
prevažne u seba doma. Podrobnejšie na: 
www.erikspic.sk, mobil – 0903 101 667.

 RENOVUJEM kúpeľne a byt. jadrá (klasickým 
murovaním) * renovujem umakartové bytové 
jadrá bez búrania * prevádzam vnútorné zatep-
ľovanie * OBKLADÁM, OMIETAM * pokladám 
plávajúce podlahy * MAĽUJEM byty, domy.  
www.murardanielsnv.wbl.sk - T.: 0904 185 527. 

 Ponúkame vám NATOČENIE svadby, životné-
ho jubilea vo FULL HD KVALITE. CENA 250 € + 
možnosť fotiek z videozáznamu - FB/Alfavideo. 
T.: 0944 684 303.

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

 OPRAVA ELEKTR. RUČNÉHO NÁRADIA reno-
movaných značiek BOSCH - HILTI - DEWALT - 
NAREX - MAKITA, a i. / PREDAJŇA - NÁRADIE 
EXTRA, Fabiniho 10, SNV (pri žel. stanici - bu-
dova RESA).

 Potrebuješ DOUČOVANIE Z ANGLIČTINY? Či 
si žiak, študent, pracujúci alebo firma, kontaktuj 
ma na 0905 193 074 alebo katarina.pechyova@
gmail.com

 Vlastimil Bratek - BRATEX BUILDINGS - kom-
pletná rekonštrukcia bytov, rodinných domov 
(exteriér, interiér). Záruka minimálne 5 rokov.  
T.: 0905 310 411.

 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové 
jadrá), rekonštrukcie bytov a domov, všetky vo-
dárenské práce (výmena batérií, WC, radiátorov, 
preplach. potrubia), rezanie do panelu - búranie 
panelov, montáž pláv. podláh, sadrokartónu.  
T.: 0903 277 634.

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

 PROFESIONÁLNE FOTENIE  svadieb,  portré-
tov (rodín, bábätiek, párov, budúcich mamičiek), 
stužkových či iných slávností, darčekové pou-
kazy...  Viac info na  www.pechyphoto.sk  alebo 
0905 890 665.

 KLIETKY PRE CHOV prepelíc, králiky, činči-
ly, pasce na líšky a kuny * liahne na vajíčka * 
odchovne pre kuriatka * krmítka a  napájačky. 
Robíme rozvoz po celom Slovensku. Viac na 
www.123nakup.eu. T.: 0907 181 800.

 Doučím vás ANGLICKÝ JAZYK, mám naj-
vyššie vzdelanie - angl. certifikáty v  leveloch 
B2, C1 a C2 získané počas 9-roč. pobytu v UK.  
T.: 0944 684 333.

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

 MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNÝCH KRY-
TÍN za rozumnú cenu ponúkajú klampiari a te-
sári z  Jamníka. Kvalita, rýchlosť práce a  spo-
kojnosť zákazníka zaručená. T.: 0905 539  419 
- Tomáš Jančík.

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

 HOBBY KREATIV, Zimná 65, SNV pozýva na 
TVORIVÉ kurzy so začiatkom o 16.00 h: * 9. 3. 
- šitý šperk / sutaška * 15. 3. - plstené kraslice 
* 22. 3. - jarná vtáčia búdka * 30. 3. - veľkonoč-
ný košík / pedig. Bližšie informácie a prihlášky 
osobne v predajni,  tel.: 0918 994 867 - J. Nová-
ková, e-shop: www.hobby-kreativ.sk

 POSTREKY ovocných stromov, krovín a rast-
lín, hubenie hlodavcov a obtiažneho hmyzu po-
núka: KLEIN, DDD - asanačná služba, Pribinova 
93, Smižany. T.: 0905 596 925, 0908 134 296.

 „Ste zlatý“ - tak mi hovoria. SLUŽBY PRE 
DOMÁCNOSŤ * čistenie kobercov, sedačiek, 
pomníkov * sťahovanie * 100 % mikrovlnná lik-
vidácia húb, plesní, červotočov * mikrovlnné su-
šenie muriva a iné. Viac: www.spisskanovaves.
eu/Inzercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262. 
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Dni krásy  

v MADARASE

8. - 12. marca

www.ocmadaras.sk

Partneri podujatia:
Kaderníctvo - Holičstvo 
alenKa tomala dutKová

Stredná OdbOrná SkOla 
Markušovská cesta, SNV



www.skoda-auto.sk 

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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

NOVÁ ŠKODA KODIAQ

Príchod auta ROQA 2017 do Spišskej Novej Vsi.
Od 3. marca 2017 v autosalóne AUTOVES.
Objednajte si testovaciu jazdu ešte dnes!


