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Pamätník elektrifikácie pripomína technologický
pokrok mesta na konci 19. storočia

28. 11. 2018

750 svetelných rokov
Jedinečný videomapping Nano Vj’s - prezentácia historických míľnikov mesta prostredníctvom
svetla a tieňa na fasáde evanjelického kostola
Radničné námestie
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00 h

Andromeda

Slávnostné zažatie Pamätníka elektrifikácie Spišskej Novej Vsi sa uskutočnilo vo štvrtok 18. októbra 2018. Pamätník sa nachádza na Radničnom námestí vedľa budovy Cirkevného gymnázia
Štefana Mišíka. Je dielom Emila Labaja. Mesto
vyhlásilo na jeho zhotovenie dobrovoľnú zbierku
1. 10. 2015. Počas troch rokov naň prispeli darcovia spolu 5 037,32 €. Prispelo aj naše partnerské
mesto Youngstown, jedným z hlavných sponzorov
je primátor mesta Ján Volný. Pamätník je zároveň
vyjadrením pocty významnému rodu Münnich,
z ktorého pochádzali mnohí predstavitelia technologického rozvoja nášho mesta i regiónu.
Prvý pokus o osvetlenie námestia sa udial z 1. na 2.
decembra 1894. Na Mikuláša - 6. decembra, sa už
elektricky svietilo na Hlavnej ulici a v kasíne. Mesto
prevzalo práce 21. decembra 1894. Pokusne bola
v tomto roku elektrifikovaná aj Praha. Bratislavu
sme predbehli o šesť rokov. V roku 1918 boli elektrickou energiou zásobované iba 2 % miest a obcí.
Naše mesto tento významný vynález využívalo
celých 24 rokov skôr. Viac informácií sa dozviete
v publikácii Jána Petríka „Iglovská elektráreň - Spišský šľachtický rod Münnich“, ktorú si môžete zakú-

piť v Turistickom informačnom centre, Letná 49.
Pri pohľade do životopisu ľudí z rodu Münnich zistíme, že v minulosti naozaj hýbali životom v našom
meste.
Adolf Münnich sa narodil 12. 5. 1821 v Spišskej
Novej Vsi. Pôsobil ako významný banský odborník.
Napísal menšiu monografiu o Združení hornouhorských ťažiarov, bol riaditeľom viacerých baní na
Spiši. Zomrel 15. februára 1899.
Dr. Aurel Münnich (syn Adolfa) pôsobil ako dlhoročný poslanec uhorského parlamentu. Narodil sa
v našom meste 11. 5. 1856. Študoval v Budapešti,
kde získal v roku 1880 doktorát práva a v roku 1882
advokátsky diplom. V roku 1884 bol zvolený do
uhorského parlamentu za liberálnu stranu. Poslancom bol do roku 1905. Pomohol presadiť záujmy
mesta na najvyšších miestach. S jeho menom sa
spája i založenie Novoveských kúpeľov, výstavba
železničiarskeho internátu, drevárskej školy i nového rušňového depa. Bol členom viacerých parlamentných výborov. V roku 1897 sa stal čestným občanom mesta. Zomrel v Budapešti 28. apríla 1906.
pokračovanie na str. 5

Svetelná inštalácia Petra Vrábeľa vytvára
dojem hviezdneho koberca na zemi. Dielo bolo
súčasťou festivalu Biela noc 2015

Zažatie Pamätníka elektrifikácie Spišskej Novej Vsi
sa uskutočnilo počas piesne Daj Boh šťastia tejto zemi
v podaní speváckeho zboru Chorus Iglovia

Pri Pamätníku oslobodenia
18.00 – 24.00 h

Zvony v srdci
Uvedenie románu Jána Štiavnického
o zvonolejárovi Konrádovi, zakladateľovi
najvýznamnejšej gotickej zvonolejárne
Kaviareň eLAra, Letná 34
16.00 h

30. 11. 2018

NONSTOP
Baroková hudba v netradičnom šate
Koncert popredného barokového súboru
SOLAMENTE NATURALI
Obradná sieň Radnice
18.00 h

komunálne voľby
• str. 6 – 9

pavol hammel
• str. 13

úspešní strelci
• str. 21

inzercia
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Prestavba futbalového štadióna
V súlade so smernicami UEFA a Slovenského futbalového zväzu pre infraštruktúru štadiónov pokračovala v lete tohto roka prestavba futbalového
štadióna v našom meste. Náš štadión bude po
dokončení prestavby štadiónom 2. kategórie pre
hranie druhej ligy s kapacitou prevyšujúcou 2 800
divákov na sedenie.
Technické riešenie projektu obsahuje:
• odstránenie starých betónových oválov a ich
násypov s cieľom priblížiť tribúny k hracej ploche
a zlepšenie kontaktu diváka s dianím na ihrisku;
• rekonštrukciu existujúcej tribúny a dobudovanie
nových tribún, priestory pod tribúnou budú rekonštruované so sprístupnením nového vstupu do
hľadiska v strede tribúny pre VIP hostí a médiá. Po
oboch stranách tribúny budú priestory pre domácich divákov so samostatnými vstupnými schodiskami. Kapacita HLAVNEJ – JUŽNEJ A TRIBÚNY
na sedenie bude 660 divákov. Pozdĺž troch strán
hracej plochy sú navrhované typové prestrešené
tribúny, a to: SEVERNÁ B TRIBÚNA pre 1 041 divákov so zázemím - WC, bufety, technické miestnosti, šatne, ZÁPADNÁ C TRIBÚNA s kapacitou
594 divákov so samostatným zázemím WC, bufety,
ošetrovne, VÝCHODNÁ D TRIBÚNA s kapacitou
594 divákov a vlastným zázemím pre divákov (WC
+ imobilní), bufety a šatňa pre mladšie kategórie;
• dobudovanie sektorov štadióna pre fanúšikov
hostí a domácich vrátane bufetov, sociálnych
zariadení;
• vybudovanie nových vstupov vrátane pokladní;
• vybudovanie nových chodníkov a ciest okolo
štadióna vrátane ich oplotenia a 4 - 6 kontrolovateľných vstupov divákov a samostatný vstup pre hostí;
• vybudovanie nových inžinierskych sietí (nová
dažďová a splašková kanalizácia, nové plynové
rozvody a elektrické prípojky);
• vybudovanie nových tréningových hracích
plôch pre mladšie kategórie;
• dobudovanie štandardných sociálnych zariadení a priestorov potrebných pre chod štadióna
počas zápasov a tréningového procesu;
• vybudovanie potrebného množstva parkovacích plôch - 200 parkovacích miest na existujúcich spevnených plochách v okolí štadióna, 50

nované vo výške 1,65 milióna €, z toho 750-tisíc €
miest pre osobné automobily s miestami pre imoposkytnutých Slovenským futbalovým zväzom je
bilných a 50 miest pre VIP, plochy pre zásahové
určených na výstavbu dvoch nových tribún. Do
vozidlá, prenosové vozy, dva autobusy.
konca septembra 2018 bolo z prostriedkov mesta
„Hlavné práce začali v druhej polovici júna, keď sa
preinvestovaných 370-tisíc €.
realizovalo odstránenie starých betónových stupňov.
V 1. polroku 2019 sa plánuje s investíciou vo výšPokračuje príprava podkladov pre stavebné povolenie, komunikácia s dotknutými orgánmi v rámci
ke 530-tisíc € na základové konštrukcie tribúny na
prípravy stavebného konania a príprava podkladov
východnej a severnej strane so zastrešením a inžipre verejné obstarávanie. Ďalšie práce by mali začať
nierskymiSITUÁCIA
sieťami. V 2. polovici
roka 2019 s dokonCELKOVÁ
AREÁLU
začiatkom roka 2019, keď začne budovanie inžinierčením v roku 2020 v predpokladanom finančnom
náklade 1,40 milióna € budú dokončené sociálne
skych sietí pre prípravu tribún B, C a D. S vybudovazariadenia a priestory pod tribúnami B a D pre mláním dvoch nových tribún sa uvažuje do konca augusta 2019. Presnejší harmonogram bude spracovaný
dežnícke družstvá, dobudovanie sektorov tribún B
po vydaní stavebného povolenia,“ uviedol riaditeľ
a D pre fanúšikov hostí a domácich vrátane bufetov,
Správy telovýchovných zariadení Ján Magdoško.
pokladní, oplotenia, priestory pod hlavnou tribúnou
Celá rekonštrukcia je zatiaľ rozpočtovaná na
a parkoviská.
3,05 milióna € (2018/19: 1,65 mil. €, 2019/20:
Viac informácií a vizualizáciu pripravovanej rekon1,40 mil. €).
štrukcie nájdete na www.stez.sk
Rozpočtové náklady pre roky 2018 – 2019 sú pláAndrea Jančíková

od mosta po most
Symbolickým poklepaním na banícky kameň 5. októbra 2018 predseda KSK
R. Trnka, primátor mesta J. Volný, prednosta okresného úradu Pavol Bečarik a ďalší hostia otvorili projekt Dopravná mobilita na Nábreží Hornádu.
Projekt s názvom Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi je druhým
projektom financovaným z Integrovaného regionálneho operačného programu
(IROP), na ktorý boli schválené finančné prostriedky vo výške 912 693,16 €.
Spolufinancovanie mesta SNV bude vo výške cca 48 000 € a s realizáciou sa
začne budúci rok.
Projekt pozostáva z troch línií:
• prvá línia zahŕňa celé pobrežie Hornádu – „od mosta po most“, ide o vybudovanie chodníka pre peších a vybudovanie cyklochodníka v celkovej ploche
1 770 m², ktorá by sa mala napojiť na už existujúce mestské cyklotrasy a cyklistický chodník na opačnom brehu Hornádu, táto línia teda zahŕňa rekonštrukciu od Starosaskej až po Elektrárenskú ul.,
• druhá línia predstavuje rekonštrukciu ulice Za Šestnástkou cez rieku Hornád, na ktorej sa má vybudovať nový most, ktorý bude slúžiť ako spojnica
pre peších a cyklistov a prepájať bude dve lokality na brehu rieky, most bude
mať oceľovú konštrukciu s dvoma priehradkovými väzníkmi, presklenými zábradliami a exteriérovými svietidlami vrátane dobudovania priestranstva pri
Multicentre,
• tretiu líniu projektu tvorí rozsiahla rekonštrukcia ulice Nad Medzou smerom k historickému námestiu, vytvorenie „shared space”, teda moderného
spoločenského priestoru pre peších, cyklistov a imobilných občanov.
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Na Nábreží Hornádu bude zabudovaná svetelná mapa baníckych pamiatok
v regióne, vybudovaný bude nový oporný múr školy, nový vstup do školy s kruhovým objazdom a bránami, detské ihrisko, nová rampa pre cyklistov a vozíčkarov a zastávka pre budúci cyklistický vláčik. Súčasťou konceptu je vybudovanie
cca desiatich parkovacích miest a päť cyklostojanov.

11/2018

3

spravodajstvo

bleskovky

KULTÚRNO‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

5. ročník projektu DUF-ART predstavil 14. 9. inscenáciu Kráľ Havran od Petra Karpinského odohranú v Galérii umelcov Spiša. Divadelná hra v podaní
hercov Divadla teatrálnej skratky a tanečnými scénami v podaní členov Denzz industry bola nevšedným, no zaujímavým priblížením histórie.
Zo siedmich zbierok poézie Eleny Holbovej
(MUDr. E. Patkovej) si recitátori 17. 9. vybrali
21 básní, ktoré v Spišskej knižnici ponúkli prítomným poslucháčom.
OO JDS Spišská Nová Ves v spolupráci s MO JDS
a mestom Spišské Vlachy uskutočnila 8. ročník
Umeleckého slova. Tvorbu M. Rúfusa predstavilo
20 recitátorov a 4 členky sa prezentovali vlastnou
tvorbou. Súčasťou bola aj výstava 4. ročníka Zlaté ruky, na ktorej sa predstavilo 26 autorov s viac
ako 70 výtvarnými a remeselnými prácami.
Biela pastelka je verejná zbierka, prostredníctvom ktorej nevidiacim a ťažko zrakovo postihnutým môže pomôcť každý ľubovoľným peňažným
príspevkom. V uliciach nášho mesta podporili nevidiacich občania za pomoci dobrovoľníkov v piatok
21. 9. Podporiť nevidiacich a slabozrakých môžete
až do 31. 12. 2018 on-line darom cez darcovský
portál DARUJME.sk, zaslaním SMS na skrátené číslo 820 s ľubovoľným textom v hodnote 2 €
v sieti operátorov Orange, Telekom a O2, vložením
ľubovoľného príspevku na účet Bielej pastelky číslo: SK23 1111 0000 0014 3025 8006, registráciou
v systéme prieskumov verejnej mienky Talk Online
Panel a pripisovaním získaných bodov v prospech
Bielej pastelky, príspevkom cez službu Viamo,
vďaka ktorej majú klienti Tatra banky a VÚB banky
možnosť prispieť veľmi jednoducho zo svojho mobilu pomocou aplikácie Viamo.
V septembri sa už tradične začal školský rok aj na
ZUŠ. Tento rok s vysokým počtom žiakov - 987.
Novinkou je výučba rozšírená o hru na cimbal. Na
najbližší pripravovaný koncert žiakov ZUŠ sa môžu
všetci rodičia a priatelia umenia tešiť už na jeseň.
21. 9. privítali gymnazisti spolu s primátorom mesta študentov a ich pedagógov z podmoskovskej
oblasti, z mesta Ľuberec. Počas týždňového pobytu v našom meste spoznali nielen historické okolie ako Spišský hrad, Levoču, prírodu Slovenského
raja či pamiatky nášho mesta, ale zúčastnili sa aj
vyučovania anglického a ruského jazyka v Gymnáziu na Školskej ul.
Do Európskeho týždňa mobility s heslom „Kombinuj a choď“, ktorý začal v nedeľu 16. 9. a končil 22. 9. sa zapojil aj Košický samosprávny kraj.
V uvedenom týždni cestujúci, ktorí nemajú inak
zľavnené cestovné v prímestskej autobusovej doprave, mali nárok cestovať celý týždeň so zľavou.
Naše mesto sa zapojilo cestovným zadarmo
v MHD počas soboty - 22. 6. v Spišskej Novej Vsi
a Smižanoch. Bezplatné cestovanie využilo 1 999
cestujúcich. V porovnaní s predchádzajúcou sobotou tak MHD využilo o 650 cestujúcich viac.
Skauti v spolupráci so Správou NP Slovenský raj
zorganizovali Čistenie Slovenského raja po letnej
turistickej sezóne už po 18. raz. Od odpadkov vyčistili turistické chodníky a rokliny v severnej časti národného parku. V sobotu - 22. 9. sa akcie zúčastnilo
cca päťdesiat skautov a skautiek z Podtatranskej
skautskej oblasti a dobrovoľníci z Embraca. Výsledkom akcie bolo 10 vriec vyzbieraného odpadu.
Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Novej Vsi
oslavoval svoje 145. výročie.
Tomáš Repčiak predstavil 22. 9. v kaviarni eLAra
svoju novú zbierku básní s názvom Zobrané z PC.
Zbierka obsahuje krátke básne členené na celky
venované človeku alebo určitému časovému obdobiu. Zaujímavosťou je, že na jej tvorbe sa podieľali
traja z rodiny Repčiakovcov – otec a brat doplnili
tematicky zbierku o svoje fotografie.
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korčuliarsky program
Správa telovýchovných zariadení (STEZ), príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves a Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) začali od
októbra spoločne realizovať projekt Školský korčuliarsky program pre deti 1. stupňa základných
škôl v našom meste. Zmluva je uzavretá na najbližšie dva školské roky, do 30. 6. 2020.
Do projektu sa zapojí spolu 525 žiakov zo siedmich základných škôl nášho mesta pod dohľadom
ambasádorov športových aktivít, ktorými sú Ľubomír Vaic, strieborný a bronzový medailista z MS
v hokeji, najúspešnejšia slovenská reprezentantka
v short tracku a účastníčka Olympijských hier v Soči
Tatiana Čechová – Bodová, Majsterka Európy
v short tracku Kateřina Novotná, bývalý hokejista
Miloš Muranský a ďalší.
STEZ zdarma poskytuje ľadovú plochu na tunajšom
zimnom štadióne počas 21 kurzov korčuliarskeho
programu. Mesto Spišská Nová Ves poskytlo financie vo výške 21 542 € na dva roky. Tie budú použité
na odmeny trénerov a zabezpečenie dopravy žiakov
zo škôl na štadión a späť. SZĽH poskytol výstroj pre

účastníkov tohto programu, t. j. korčule, prilby aj
dresy. Zväz zabezpečil tiež občerstvenie i diplomy,
ktoré deti získajú po absolvovaní výcviku. Korčuliarske kurzy prebiehajú v dopoludňajších hodinách, od
pondelka do piatka, v čase od 11.15 hod. do 12.15
hod. „Prvé kurzy sa stretli s výbornou odozvou, preto sa budeme snažiť, aby tí, ktorí sa s korčuľami už
skamarátili, si svoje zručnosti naďalej zdokonaľovali v ďalšom programe, ktorý bude vyčlenený na zimnom štadióne, a to s možnosťou požičiavania korčúľ
a prílb,“ uviedol riaditeľ STEZ Ján Magdoško.

VZN č. 4/2018 o prevádzkovom čase
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa na
svojom 21. zasadnutí konanom 26. 9. 2018 uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves (ďalej len „VZN“). Uvedené VZN nadobudlo účinnosť,
a teda je záväzné od 15. 10. 2018.
Najvýraznejšiu zmenu oproti predchádzajúcemu
VZN č. 3/2013 priniesol § 5, ktorý upravuje povinnosti prevádzkovateľa prevádzkarne. Prevádzkovateľ je podľa nového VZN, okrem iného, povinný
mestu Spišská Nová Ves vždy najneskôr do 5 pracovných dní písomne ohlásiť otvorenie prevádzkarne a určenie prevádzkovej doby, zmenu prevádzkovej doby alebo zrušenie prevádzkarne na území
mesta Spišská Nová Ves. Prevádzkovateľ je povinný
na prevádzkarni zvonku pri vstupe viditeľne vyznačiť
prevádzkovú dobu. Prevádzková doba prevádzkarne a potvrdenie prevádzkovej doby označené pečiatkou mesta musia byť v prevádzkarni prístupné
kontrolným orgánom k nahliadnutiu. Prevádzkovateľ
je tiež povinný:
a) zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bola
dodržiavaná prevádzková doba uvedená v potvrdení prevádzkovej doby vydanom v súlade s týmto nariadením,
b) v prípade prevádzkarne otvorenej po 22.00 hod.
v súlade s týmto nariadením zabezpečiť, aby
nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja a verejného poriadku a hluk zo zariadení a hudob-

nej produkcie neprekročil najvyššie prípustné
hodnoty pre vonkajšie priestory,
c) prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po určenej prevádzkovej dobe nezdržiavali v prevádzkarni,
d) umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za účelom vykonania kontroly dodržiavania
oznámenej prevádzkovej doby danej prevádzkarne.
Ustanovenia prijatého VZN sa vzťahujú aj na fyzické osoby, ktoré podnikateľ poveril, aby v jeho mene
a na jeho zodpovednosť v prevádzkarni predávali
tovar alebo poskytovali služby, pričom porušenie
ktorejkoľvek z povinností uvedených v § 5 sa považuje za porušenie tohto nariadenia.
Orgánmi vykonávajúcimi kontrolu dodržiavania ustanovení VZN sú príslušníci Mestskej polície v Spišskej
Novej Vsi a príslušníci Policajného zboru SR. Porušenie ustanovení VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom je správnym deliktom
podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Mesto Spišská
Nová Ves v súlade s vyššie uvedeným zákonom uloží
pokutu za správny delikt až do výšky 6 638 €.
Všetky rozhodnutia vydané na základe predchádzajúceho VZN č. 3/2013, ktorým sa určujú pravidlá času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Sp. Nová Ves, ostávajú naďalej v platnosti.
Celé znenie VZN č. 4/2018 je dostupné na webovej
stránke mesta Spišská Nová Ves alebo na právnom
oddelení Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi.

získali sme 30 000 € na zateplenie
hasičskej zbrojnice
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytne mestu vo výške 30 000 € na zníženie energetickej
náročnosti Hasičskej zbrojnice v mestskej časti Novoveská Huta. V rámci rekonštrukcie dôjde k zatepleniu fasády a stropnej konštrukcie objektu. Ďalej sa vymenia pôvodné okná, dvere a garážové vráta.
Realizované aktivity zabránia únikom tepla, rekonštrukciou garážovej časti sa vytvorí vhodné miesto pre
umiestnenie technických prostriedkov požiarnej ochrany v hasičskej zbrojnici. Budova je v súčasnom
stave energeticky náročná, bez dostatočných tepelno-izolačných vlastností. Mesto sa ako zriaďovateľ
Dobrovoľného hasičského zboru mesta Spišská Nová Ves zároveň uchádza o pridelenie hasičskej zásahovej techniky – cisternovej automobilovej striekačky. Spolufinancovanie mesta je vo výške 11 700,79 €.

november 2018

Z rokovania MsZ
Poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli 26.
septembra vo veľkej zasadačke mestského úradu
na 21. riadnom zasadnutí.
Po otvorení rokovania informovala prednostka MsÚ
Jela Bednárová o plnení uznesení MsZ. Následne
vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku Teodor Štubňa predstavil zmenu
územného plánu, ktorá sa týka rozšírenia skládky komunálneho odpadu Kúdelník II o štvrtú
a piatu etapu. Životnosť skládky vzniknutej v rámci
4. etapy je do roku 2031 a v rámci piatej do roku
2038. Po roku 2035 už nebude možné komunálny odpad vyvážať na skládku, ale zneškodňovaný
bude systémom spaľovania. Poslanci MsZ daný
návrh odsúhlasili.
Vedúca finančného oddelenia MsÚ Iveta Topoliová
poskytla informácie o Správe o hospodárení mesta
Spišská Nová Ves a Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2018.
Poslanci MsZ prešli k ďalšiemu bodu programu,
ktorým bolo Schválenie zmluvy o spolupráci pri
realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavbe Futbalového štadióna v SNV. Predmetom
zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov zo
strany Slovenského futbalového zväzu (SFZ) vo
výške 750 000 € na účel rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadióna a jeho infraštruktúry,
a zároveň záväzok mesta Spišská Nová Ves prostredníctvom príspevkovej organizácie STEZ poskytnúť SFZ štadión po dobu 20 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
do užívania za podmienok stanovených zmluvou.
Poslanci taktiež schválili spolufinancovanie projektu Supernápad – Skvelá úprava exteriéru ZŠ
na Komenského ul. Úpravou exteriéru sa vyrieši
havarijný stav nástupných plôch školy a zároveň sa
vyrieši aj zavlažovanie zelene a bylinkovej záhrady
„Strom života“, ktorú si škola zrealizovala sama.
Celková hodnota projektu predstavuje čiastku
169 155,60 €, pričom 85 % financuje EÚ, 10 % ŠR
a 5 % mesto.
Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na Dodatku č. 1
k VZN č. 4/2016, ktoré sa týka stanovenia spoločného školského obvodu s obcou Hnilec a na
Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2017, ktoré určuje výšku
mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ na
Ul. I. Krasku. Dodatok taktiež stanovuje finančné
pásma nákladov na nákup potravín pre stravovanie
žiakov so športovým zameraním.
Poslanci sa uzniesli aj na VZN č. 3/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta
a na VZN č. 4/2018 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území
Spišskej Novej Vsi. Viac informácií týkajúcich sa
tohto VZN nájdete na str. 4.

Poslanecký zbor vzal na vedomie prehľad poskytnutých dotácií v roku 2018 a schválil Návrh
na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta
Spišská Nová Ves. Nasledovala správa o výsledkoch kontroly podanej hlavným kontrolórom mesta
P. Biskupom.
Najrozsiahlejším bodom rokovania bolo vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam. Poslanci okrem
iného odsúhlasili zámer nájmu pozemkov na dobu
10 rokov Košickému samosprávnemu kraju na vybudovanie autobusových zastávok a portálov dopravného značenia. V dvoch prípadoch odsúhlasili
predaj pozemkov nachádzajúcich sa pri bytových
domoch (Ul. J. Hanulu 36 a Koceľova 25, 27) do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytov a nebytových priestorov uvedených obytných domov. Inštitút osobitného zreteľa bol uplatnený pri dvoch
predajoch pozemkov mesta, a to pozemku v zadnom trakte Zimnej ulice s výmerou 29 m2 za kúpnu
cenu 1 389,88 €, nakoľko pozemok nie je kvôli svojmu situovaniu mestom využiteľný a zároveň tvorí
súčasť dvora žiadateľa a slúži na prístup/vjazd doň
z priľahlej ulice a predaj pozemkov v lokalite Rittenberg s výmerou 669 m2, 185 m2 a 98 m2 za celkovú
kúpnu cenu 5 056,87 € do výlučného vlastníctva Lyžiarskeho klubu Spišská Nová Ves.
Mesto v dvoch prípadoch odkúpi pozemky, a to
pozemok nachádzajúci sa medzi objektom Prima
banky a svetelnej križovatky na Elektrárenskej ulici
s výmerou 525 m2 za celkovú kúpnu cenu 34 477 €
(65,67 €/m2) určenú znaleckým posudkom. V druhom prípade ide o pozemok s výmerou 331 m2, na
ktorom sa nachádza spevnená plocha na Duklianskej ulici. Hodnota pozemku určená znaleckým posudkom je 11 032,23 € (33,33 €/m2).
Poslanci okrem iného schválili zámer predaja
pozemku s výmerou 244 m2 vedľa nehnuteľnosti
„PFAF“ na Rázusovej ulici. Ide o pozemok tvoriaci
uzavretý dvor na prístup a vstup do budovy.
Obchodnou verejnou súťažou bude realizovaný
predaj pozemku v Novoveskej Hute s výmerou
264 m2 s celkovou cenou aspoň 4 800 € a predaj
pozemkov s výmerou 214 m2 a 17 m2 s celkovou
cenou aspoň 7 200 € v blízkosti polyfunkčného
bytového objektu Villa Nova B, Nad Medzou 11.
Medzi záverečné body zasadnutia patrili aj interpelácie poslancov, v rámci ktorých požiadali o podanie aktuálnych informácií o prebiehajúcich rekonštrukciách mestských komunikácií a rekonštrukcii
verejného osvetlenia, ako aj informácie o súdnom
spore Lesov mesta so spoločnosťou Bomar.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie poslancov a zvukový záznam nájdete na www.
spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ
Viera Nováková, Andrea Jančíková,
kancelária primátora

Takmer stovka hráčov zápolila v Športovej hale
v dňoch 22. a 23. 9. počas turnaja v hraní počítačových hier – Dni gamingu.
Okresná organizácia Únie žien Slovenska uskutočnila v sobotu (22. 9.) 6. ročník kultúrno-športovej
olympiády „Ženy v akcii“. Olympiáda prebiehala
v Harichovciach.
Horskí záchranári pomáhali 26. 9. v Slovenskom
raji 47-ročnej turistke. Žena padala približne päť
metrov strmým svahom počas prechodu Prielomom Hornádu a spadla do vody. Utrpela poranenia oboch dolných končatín, rebier a bola aj mierne
podchladená.
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27. 9. otvorili rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej v parku pri fontáne výstavu plagátov
s názvom Shut up! Voice of democracy in danger. Garantom výstavy v Spišskej Novej Vsi bol
predseda OZ Život v meste Tomáš Cehlár.
Deti z Domu Charitas sv. Jozefa absolvovali jesennú turistiku na Tomášovský výhľad aj s pomocou členov Horskej záchrannej služby a spišskonovoveských basketbalistov.
Správa NP Slovenský raj s Múzeom Spiša a jej
ďalšími tvorcami uviedla 26. 9. do povedomia už
3. publikáciu o Slovenskom raji s názvom Prielom
Hornádu.
Na spišskonovoveskom letisku si 28. 9. zmerali
svoje sily vodiči posypových a odhŕňovacích áut
počas 14. ročníka cestárskeho rodea.
Štátny geologický ústav D. Štúra v SNV otvoril svoje
brány pre verejnosť počas dvoch dní, 28. a 29. 9.
Organový festival Ivana Sokola tvorí neoddeliteľnú súčasť hudobnej jesene v našom meste. V nedeľu (30. 9.) sa konal jeho 48. ročník v Evanjelickom
kostole v SNV. Na koncerte sa predstavil organový majster Tomáš Mihálik a v jeho podaní si mohli
návštevníci vypočuť diela Bacha, Mendelssohna –
Bartholdyho a Liszta.
Ponuku mesta zapojiť sa do aktivít Svetového dňa
cestovného ruchu využili študenti Hotelovej akadémie. Vymysleli vlastný program, v ktorom prezentovali šikovnosť a zručnosť študentov všetkých
odborov školy.
Okresný súd Košice I sa 1. 10. zaoberal prípadom
prepadu zlatníctva Punc v našom meste, ku ktorému došlo v apríli 2012. Obhajcovia naznačili, že
akcia bola tak profesionálne urobená, že by mohla
polícia hľadať skutočných páchateľov aj vo vlastných radoch, poukázali aj na údajné procesné pochybenia. Súd preto napokon obvinených oslobodil,
no prokurátorka podala odvolanie na krajský súd.
Manželia Šuboví zo Spišskej Novej Vsi pestujú
tekvice už druhý rok hlavne kvôli svojim deťom
a vnúčatám, ktoré ich vyrezávajú. Tento rok ich
dopestovali 23. Ich najväčší tohtoročný kúsok
má výšku 97 centimetrov a obvod v strede 184 cm.
Váži niečo cez 65 kíl.

Pamätník elektrifikácie pripomína technologický pokrok mesta na konci 19. storočia
dokončenie zo str. 1
Alexander Münnich bol významným vzdelancom,
historikom, archeológom, propagátorom turistiky,
pôsobil v Kežmarskom lýceu, neskôr v Poprade.
Bol členom Uhorského karpatského spolku, objavil zaniknutú osadu Schandlerochs a v roku 1896
napísal prvú Históriu mesta Spišská Nová Ves.
Koloman Münnich sa narodil 21. januára 1854.
Od 1. júla 1876 pôsobil vo funkcii riaditeľa kobal-
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tových baní v Dobšinej, viedol viaceré bane na Gemeri a Spiši. Do roku 1895 pôsobil ako riaditeľ baní
krompašských železiarní. Neskôr sám podnikal
v uhoľnom baníctve, v baniach v Smolníku a v prenájme mal aj jasovskú železiareň, stal sa členom
vedenia krompašskej železiarne. V roku 1895 stál
pri vzniku Pohornádskej železiarskej spoločnosti,
kde pracoval ako banský riaditeľ. V rokoch 1880 1881 z poverenia Uhorského karpatského spolku
zameriaval jaskyňu Baradla v Aggteleku (Domica)

a pod jeho vedením bol zriadený nový vstup do
jaskynného systému. Spolu s bratom Aurelom stál
pri vzniku kúpeľov v Novoveskej Hute, angažoval
sa aj v spoločenskom, kultúrnom a športovom
živote, založil korčuliarsky spolok, ktorý zriadil klzisko (stará pája). Bol členom viacerých uhorských
spolkov. Zohral významnú rolu pri elektrifikácii námestia, v roku 1910 získal titul kráľovský dvorný
radca. Zomrel v Spišskej Novej Vsi 4. júla 1934.
Andrea Jančíková
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Pod hladinu troch tatranských plies, Velického,
Popradského a Štrbského plesa, sa 5. 10. v rámci
25. ročníka akcie Čisté vody ponorili potápači,
aby z nich vytiahli neporiadok predovšetkým po
letnej turistickej sezóne. Podujatie zorganizovali
Štátne lesy TANAP-u v spolupráci s Potápačskou
školou Technical Diving zo Spišskej Novej Vsi,
Zväzom potápačov Slovenska, Potápačským klubom Vodnár z Popradu a Nemocnicou Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica.
Počas soboty (6. 10.) trávili desiatky rodín popoludnie na Košiarnom briežku púšťaním šarkanov. Pravidelné podujatie organizovalo aj tento rok
Centrum voľného času Adam. Súťažili deti aj dospelí vo viacerých kategóriách, víťazmi sa nakoniec
stali všetci účastníci. Okrem púšťania šarkanov si
mohli deti vychutnať aj rôzne sprievodné súťaže,
jazdu na koníkoch či sa vyskákať na trampolínach.
5. 10. začal predaj nulových euro bankoviek Spišského hradu. Niektorí dychtiví zberatelia z celého
Slovenska čakali na začiatok predaja deň vopred,
keďže ide o limitovaný náklad 10 000 ks a zakúpiť si
ich mohli záujemcovia v počte max. 10 ks na 1 osobu. Nasledujúci deň, 6. 10., začala predávať zberateľské euro bankovky s nulovou hodnotou spišskonovoveská ZOO. Limitovanú edíciu 5 000 ks si mohli
zberatelia kúpiť v zooshope. Najviac však 5 bankoviek na 1 osobu a podmienkou k získaniu tiež bola
zakúpená platná vstupenka do ZOO. V priebehu
prvého dňa predaja bol vypredaný celý náklad.
V termíne od 5. 10. do 5. 11. je v priestoroch Spišského osvetového strediska prístupná výstava
dvoch fotografov, členov fotografickej spoločnosti
Spiš a členov AMFO klubu Prešov, Františka Krajňáka a Štefana Kekelyho s názvom Okamihy.
Akadémia tretieho veku otvorila seniorom svoje
brány už po dvanásty raz.
9. 10. sa komisárka pre osoby so zdravotným
postihnutím JUDr. Z. Stavrovská stretla v zasadačke MsÚ s riaditeľmi a zástupcami sociálnych
zariadení. Pri stretnutí odovzdala primátorovi
J. Volnému správu o monitoringu dodržiavania zásad pre zdravotne postihnutých, navštívila Domov
dôchodcov, ako i jedno zo zariadení Spišskej katolíckej charity a návštevu v našom meste ukončila
osobnými konzultáciami s občanmi.
Členovia Klubu dôchodcov Komenský sa stretli
11. 10. pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Toto stretnutie im spríjemnili svojím vystúpením
deti z MŠ na Slovenskej ul.
13. 10. sa členovia Základnej organizácie č. 13
SZZP zabávali pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Posedenie s hudbou im spríjemnili aj
deti so ZUŠ v Smižanoch.
Návšteva najmenších veľhôr sveta je pre českých
turistov veľkým lákadlom a zároveň aj rizikom.
Ročne na Slovensku nájde smrť viac Čechov, ako
ich zahynie celkovo vo všetkých alpských krajinách. V novinke Český turista v Tatrách si kapela Smola a Hrušky zobrala na mušku práve túto
tému a svojich českých bratov a sestry chce svojím
hudobným počinom nielen pobaviť, ale aj vyzvať,
aby nepodceňovali naše hory. Hlavnej úlohy v klipe sa zhostil Pavel Novotný. Ako hudobný hosť sa
v skladbe predstaví legenda českej rockovej scény
Lou Fanánek Hagen, spevák a frontman skupiny
Tři Sestry. Autor skladby je frontman kapely Smola
a Hrušky Spoko Kramár. Na videoklipe kapela spolupracovala s talentovaným filmárskym teamom
z Lexis Production a natáčalo sa vo Vysokých Tatrách, na Liptove a v Prahe. Kapela Smola a Hrušky
okrem pripravovanej česko-slovenskej kompilácie
Patríme k sebe pracuje aj na ďalších nových video
singloch a v neposlednom rade finišuje na novej,
viac ako 2-hodinovej koncertnej show k vianočnému turné Patríme k sebe tour 2018 (nám najbližšie 8. 12. Poprad/Rock Fabric).
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servis pre voličov
V blížiacich sa komunálnych voľbách v sobotu
10. 11. 2018 si budeme vyberať okrem primátora
mesta i 19-členný poslanecký zbor. O funkciu primátora mesta majú záujem štyria kandidáti. O dôveru občanov nášho mesta sa uchádza spolu 55
kandidátov na post poslanca mestského zastupiteľstva. Táto voľba je rozdelená do dvoch volebných
obvodov, pričom deliacou čiarou v našom meste
je rieka Hornád. Viac informácií nájdete na str. 8 - 9.
Vo volebnom obvode číslo 1 – Juh sa volí 11 poslan-

cov. Vo volebnom obvode číslo
2 – Sever volíme 8 poslancov.
Nerovnomerné rozloženie počtu
kandidátov spôsobuje, že kým
v druhom obvode (Sever) ich kandiduje spolu 15 (volí sa 8), tak do
mestského zastupiteľstva má každý z nich približne
53-percentnú šancu byť zvolený. Vo volebnom obvode 1 (Juh) (volí sa 11 poslancov), má každý zo
40 kandidátov 27,5 percentnú nádej uspieť.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta Spišská Nová Ves
Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)
1. Pavol Bečarik, Ing., 59 r., prednosta okresného úradu, Slovenská národná strana, Smer – sociálna
demokracia, Most-Híd
2. Rastislav Javorský, Mgr., 46 r., obchodný riaditeľ, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (oľano), Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Občianska konzervatívna strana
3. Oto Stettner, Mgr., 52 r., právnik, Slovenská národná jednota – strana vlastencov
4. Miroslav Uhrin, 28 r., SZČO, nezávislý kandidát
2)
Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.
3)
Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí
tvoriacich koalíciu, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Mestského zastupiteľstva
v Spišskej Novej Vsi
Volebný obvod č. 1
Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)
1. Daniela Antalová, Mgr., 55 r., pedagogička, zdravotná sestra, nezávislá kandidátka
2. Martin Bartko, Ing., 43 r., živnostník, Strana zelených Slovenska
3. Michal Beharka, Ing., 64 r., riaditeľ Sociálnej poisťovne pobočka Spišská Nová Ves, Slovenská národná
strana, Smer – sociálna demokracia
4. Peter Borovský, 44 r., živnostník, Slovenská národná jednota – strana vlastencov
5. Michal Čuchran, 69 r., dôchodca, Doma dobre
6. Dávid Demečko, PaedDr., PhD., 37 r., vysokoškolský pedagóg, Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia
7. Iveta Fulková, MUDr., 48 r., lekárka, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Občianska
konzervatívna strana
8. Igor Geletka, Mgr. Ing., 46 r., energetik, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Občianska konzervatívna strana
9. Peter Goleňa, 48 r., manager predaja, Sme rodina – Boris Kollár
10. Jozef Gonda, Ing., 57 r., stavebný inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Občianska konzervatívna strana
11. Ľubomír Gondek, 44 r., SZČO, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
12. Andrea Gromovská, Mgr., 43 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
13. Ľubomír Hauswirth, 49 r., stavebník – renovátor, Slovenská národná jednota – strana vlastencov
14. Vladimír Hovaňák, Ing., 36 r., zamestnanec, nezávislý kandidát
15. Vladimír Jančík, Ing., 46 r., riaditeľ strednej odbornej školy, Slovenská národná strana, Smer – sociálna
demokracia
16. Jozef Kačenga, Mgr., 55 r., riaditeľ školy, nezávislý kandidát
17. Ladislav Karabin, 71 r., dôchodca, nezávislý kandidát
18. Eva Karaffová, Bc., 42 r., riaditeľka materskej školy, nezávislá kandidátka
19. Mária Kleinová, Ing. arch., 58 r., konateľka, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko,
Občianska konzervatívna strana
20. Jozef Koky, Mgr., 28 r., manažér, nezávislý kandidát
21. Eva Kopperová, DiS. art., 53 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Občianska konzervatívna strana
22. Radovan Marcinčin, Mgr., 48 r., učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Občianska konzervatívna strana
23. Ján Novák, Ing., 44 r., lesný inžinier, nezávislý kandidát
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24. Zuzana Páleníková, Mgr., 38 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka
25. Ľubomír Pastiran, Ing., 53 r., riaditeľ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Občianska konzervatívna strana
26. Ondrej Pavlanský, 50 r., prevádzkový dispečer, nezávislý kandidát
27. Alena Pekarčíková, MUDr., 46 r. lekárka, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko,
Občianska konzervatívna strana
28. Ľuboslav Penták, 45 r., rušňovodič, Sme rodina – Boris Kollár
29. Peter Potenga, Mgr., 36 r., riaditeľ hokejového klubu, nezávislý kandidát
30. Valter Retter, 44 r., konateľ, nezávislý kandidát
31. Oto Stettner, Mgr., 52 r., právnik, Slovenská národná jednota – strana vlastencov
32. Ivana Sýkorová, 30 r., asistentka vedúceho predajne, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
33. Ľuboš Šuca, 35 r., SZČO, Sme rodina – Boris Kollár
34. Branislav Tkáč, PaedDr., MBA., 33 r., stavebný manažér, Slovenská národná strana, Smer – sociálna
demokracia
35. Miroslav Uhrin, 28 r., SZČO, nezávislý kandidát
36. Ľubomír Vaic, 41 r., konateľ, nezávislý kandidát
37. Milan Varga, Ing., 46 r., riadiaci pracovník, Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia
38. Ladislav Vastuško, Ing., 41 r., finančný riaditeľ, nezávislý kandidát
39. Ján Volný, PhDr., PhD., 65 r., primátor, Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia
40. Peter Zelený, MUDr., 40 r., lekár, Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia
Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.
Volebný obvod č. 2
Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)
1. Adnan Akram, 49 r., riaditeľ jazykovej školy, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko,
Občianska konzervatívna strana
2. Pavol Bečarik, Ing., 59 r., prednosta okresného úradu, Slovenská národná strana, Smer – sociálna
demokracia
3. Peter Bednár, Mgr., 31 r. marketingový manažér, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko,
Občianska konzervatívna strana
4. Patrik Brezovaj, 45 r., manažér, Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia
5. Janka Brziaková, Bc., Ing., 62 r., riaditeľka ÚPSVR Spišská Nová Ves, Slovenská národná strana,
Smer – sociálna demokracia
6. Oliver Búza, 43 r., lesník, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Občianska konzervatívna strana
7. Tomáš Cehlár, Mgr., 35 r., projektový manažér, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko,
Občianska konzervatívna strana
8. Andrej Cpin, Mgr., 33 r., učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO), Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Občianska konzervatívna strana
9. Mária Čujová, Mgr., 38 r., riaditeľka materskej školy, Sme rodina – Boris Kollár
10. Matej Farkalín, Mgr., 29 r., vedúci Klubu mladých (CVČ ADAM), nezávislý kandidát
11. Stanislav Forgáč, 24 r., SZČO, Sme rodina – Boris Kollár
12. Vasil Kolesár, Ing., 49 r., riaditeľ SOŠ, Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia
13. Pavel Malast, Mgr., 49 r., učiteľ, Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia
14. Ladislav Ruttkay, RNDr., 58 r., riaditeľ strednej školy, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Spolu – občianska demokracia, Progresívne
Slovensko, Občianska konzervatívna strana
15. Zuzana Záborská, Ing., 56 r., projektová manažérka, nezávislá kandidátka
Vo volebnom obvode sa volí 8 poslancov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
Informácie pre voličov
Vážení voliči, v roku 2014 nadobudla účinnosť sústava zákonov upravujúcich problematiku volieb
a s ňou aj úlohy obcí pri príprave a priebehu volieb.
Jednou zo zmien je doručovanie oznámení o čase
a mieste konania volieb, ktoré sa na rozdiel od predchádzajúcich volieb nedoručujú na mená voličov,
ale jedno oznámenie do domácnosti. Zoznam
kandidátov sa do domácnosti nedoručuje.
V súvislosti s touto zmenou upozorňujeme voličov,
že oprávnený volič je zapísaný v zozname voličov
podľa miesta trvalého pobytu.
Táto skutočnosť sa vzťahuje aj na prípady, keď
občan (volič) zmenil trvalý pobyt, avšak zmenu
z akýchkoľvek dôvodov nemá uvedenú v občianskom preukaze. Preto v prípadoch, keď sa
volič dostaví do volebnej miestnosti s občianskym preukazom a nebude zapísaný v zozname
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
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voličov, okrsková volebná komisia overí jeho trvalý pobyt a voliča usmerní, v ktorom volebnom
okrsku je zapísaný v zozname voličov a kde sa
nachádza jeho príslušná volebná miestnosť.
Občania (voliči), ktorým bol v meste Spišská
Nová Ves zrušený trvalý pobyt podľa § 7 ods. 1,
písm. d) až g) zákona č. 253/1998 Z. z., sú podľa
evidencie obyvateľov zapísaní v zozname oprávnených voličov vo volebnom okrsku číslo 21.
Volebná miestnosť pre tento okrsok sa nachádza v budove Hotelovej akadémie na Radničnom
námestí 1 v Spišskej Novej Vsi.
Informácie o zapísaní do zoznamu oprávnených voličov vo volebných okrskoch v meste Spišská Nová
Ves získa oprávnený volič na Mestskom úrade, Štefánikovo námestie 1 - prízemie, č. dverí 114; informácie
o trvalom pobyte - evidencia obyvateľov č. dv. 118.

Tí, čo sa nepamätajú
na minulosť, sú odsúdení na to,
aby ju znova prežili. (G. Santayana)
Miestny odbor Matice slovenskej
a Školský úrad, oddelenie
školstva, mládeže a športu
pozývajú na 12. ročník súťaže

NAŠE MESTO
27. 11. 2018 o 8.30 h
vo veľkej zasadačke MsÚ,
Štefánikovo nám. 1
Súťaž je určená pre trojčlenné
družstvá žiakov I. a II. stupňa
ZŠ a študentov SŠ mesta.
Realizované s finančnou podporou mesta
pri príležitosti 750. výročia prvej
písomnej zmienky o meste.

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých ZO č. 2 Spišská Nová Ves

POZVÁNKA
Srdečne vás pozývame na

katarínsku zábavu
16. 11. 2018 o 15.30 h
v Hotelovej akadémii, Radničné nám.
(občerstvenie, tombola,
hudobná produkcia)
Poplatok: člen 10 €; nečlen 12 €
Prihlásiť a zaplatiť môžete
každú stredu od 9.00 do 11.00 h
na Levočskej ul. 14.
Tešíme sa na vás.

Základnou vecou histórie nie je to,
čo sa stalo, ale to, čo si ľudia o tom
myslia alebo píšu. (F. Maitland)
Predsedníctvo Okresnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska Spišská
Nová Ves, Mestská organizácia
JDS Spišská Nová Ves
pozývajú na 11. ročník
100. výročia založenia

ĽUDOVEJ SLOVESNOSTI
23. 11. 2018 o 10.00 h
v ZUŠ, J. Fabiniho 1
Členovia OO JDS predstavia
osobnosti svojej obce a mesta.
Realizované v spolupráci so ZUŠ
pri príležitosti 750. výročia prvej
písomnej zmienky o meste.
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policajné okienko

KULTÚRNO‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Hliadka MsP riešila 28. 9. o 14.00 hod. na Letnej ul.
zistený priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustil U. Z. Menovaný bez potrebného
povolenia vystavoval tovar v regáloch na chodníku
pred predajňou, čím neoprávnene zaberal verejné
priestranstvo. Náprava bola vykonaná na mieste.
Hliadka MsP riešila 2. 10. o 10.00 hod. na základe
oznámenia na Hutníckej ul. zistený priestupok, ktorého sa nerešpektovaním jeho ustanovení dopustila
Z. V. Menovaná blokovala zaparkovaným motorovým vozidlom vjazd na pozemok. Priestupok bol
vyriešený na mieste.
Na základe telef. oznámenia riešila hliadka MsP
7. 10. o 0.30 hod. na Krčméryho ul. zistený priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustila
Z. V. Menovaná rušila nočný pokoj hlasnou hudobnou produkciou. Náprava bola vykonaná na mieste.
Na základe telef. oznámenia boli 9. 10. o 18.45 h
k OC Sintra na Letnej ul. vyslané hliadky JIB 121
a 122, kde podľa oznamu došlo k fyzickému napadnutiu, ktorého sa dopustil P. B. Nakoľko poškodená
hliadkam uviedla, že menovaný ju už v minulosti fyzicky napadol a vyhrážal sa jej, podala na neho už
v minulosti trestné oznámenie. Z uvedeného dôvodu bola na miesto privolaná hliadka OOPZ, ktorá si
vec prevzala na mieste k ďalšiemu riešeniu.
Obsluha kamerového systému zaregistrovala 10. 10.
o 0.05 hod. na Školskej a Hviezdoslavovej ul. menšie
stádo kôz. Nakoľko zvieratá ohrozovali bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky, boli dočasne umiestnené na dvore MsP a telefonicky bol vyrozumený ich
majiteľ, ktorý si ich následne prevzal.
17. 9. medzi 15.00 h a 16.20 h za reštauráciou
Nostalgie medzi Gorazdovou a Levočskou ul. doposiaľ neznámy páchateľ nezisteným spôsobom
rozbil sklenenú výplň predných pravých dverí na
motorovom vozidle zn. Hyundai i20 a zo sedadla
spolujazdca ukradol hnedú koženú kapsu s fin. hotovosťou 70 € vrátane dokladov. Pre poškodeného
spôsobil celkovú škodu vo výške 350 €.
20. 9. vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV začal trestné
stíhanie pre zločin krádeže voči doposiaľ neznámy
páchateľ, ktorý v čase od 16.00 do 17.30 h na parkovisku vedľa budovy č. 25 na Ul. J. Fabiniho nezisteným spôsobom rozbil sklenenú výplň predného okna dverí na strane spolujazdca na osobnom
motorovom vozidle zn. BMW 730D, čiernej metalízy. Zo sedadla spolujazdca odcudzil notebook,
čiernu bundu a mobilný telefón. Poškodenému
spôsobil celkovú škodu vo výške cca 1 380 €.
Poverený príslušník OO PZ SNV 20. 9. obvinil z prečinu výtržníctva P. F., ktorá 11. 6. 2018 o 15.10 h
v OC Madaras v prevádzke Orange neoprávnene
manipulovala s vystaveným mobilným telefónom.
Po upozornení zamestnankyne ju obvinená fyzicky napadla a to tak, že ju chytila za vlasy, stiahla
na zem a na zemi ju kopla do oblasti hlavy, čím jej
spôsobila zranenie s dobou liečenia cca do 10 dní.
26. 9. na Duklianskej ul. č. 19 podozrivý zamestnanec OD Kaufland vyniesol cez nakladaciu rampu v zadnej časti obchodného domu tovar (rôzne
druhy zeleniny, ovocia a polievkové zmesi), ktorý si
pripravil počas pracovnej doby a za ktorý nezaplatil. Pre spoločnosť Kaufland SR, v. o. s., spôsobil
škodu vo výške 49,57 €.
Poverený policajt OO PZ SNV začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva voči osobám Ľ. Č. a J. L.,
ktorí okolo 13.00 h na Zimnej ul. pristúpili k zaparkovanému autu M. U., ktorý ukladal svojho mal.
syna do detskej sedačky a za doposiaľ nezistených príčin ho opakovane udierali päsťami do oblasti hlavy a tváre. Následkom toho stratil rovnováhu a spadol na zem, kde ho opakovane kopali do
rôznych častí tela, čím mu na základe predbežnej
lekárskej správy spôsobili tržnú ranu hornej pery
a pomliaždenie záhlavia s predbežnou dobou práceneschopnosti cca 10 dní.
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Oznámenie o čase a mieste konania volieb
do orgánov samosprávy obcí 2018
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 21 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa na
základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú
v sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
Miestom konania volieb do orgánov samosprávy obcí vo volebných okrskoch v Spišskej Novej Vsi sú určené
volebné miestnosti pre voličov podľa trvalého pobytu v Spišskej Novej Vsi takto:
Volebný obvod č. 1
okrsok volebná miestnosť,
č.
SNV, ulica
1.
Hasičská zbrojnica
Hnilecká cesta 13
2.

Penzión NEMO
Pohronská 2

3.

ZŠ Lipová
Lipová 13
ZŠ Lipová
Lipová 13
Gymnázium
Javorová 16
Gymnázium
Javorová 16
SOŠ ekonomická
Stojan 1
SOŠ ekonomická
Stojan 1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ZŠ Komenského
Komenského 2
ZŠ Komenského
Komenského 2
ZŠ Komenského
Komenského 2
ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2
ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2
ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2
ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2
ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2
ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

voliči s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi,
na ulici
miestna časť Novoveská Huta - Bronzová, Dúhová, Hnilecká cesta, Horská,
Jasná, Kvetná, Lúčna, Medená, Novoveská cesta, Poľná, Rudná, Rybničná,
Sadrovcová, Slnečná, Snežná, Stražanská, Tichá, Záhradná, Železná;
Čergovská, Detvianska, Dunajská, Gemerská, Inovecká, Karpatská, Kysucká,
Laborecká, Liptovská, Magurská, Muráňska, Nitrianska, Oravská, Pieninská,
Podunajská, Pohronská, Považská, Predná Huta, Rajecká, Spišská,
Šarišská, Tatranská, Trenčianska, Trnavská, Turčianska, Zemplínska;
Brezová 15, 16, 17, Brezová 32, Gaštanová, Kamenný obrázok, Topoľová,
Vyšný Hámor;
Brezová 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
Brezová 37, 38, Lipová;
Brezová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
Dubová, Podskala, Tepličská cesta;
Agátová, Hájik, Javorová, Pod Tepličkou, Sadová;
A. Mickiewicza, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská 6 - 8, J. Bottu,
Kalinčiaka, M. Gorkého, Malá, Stojan, Za Hornádom;
Borodáčova, Borovského, F. Hečku, F. Urbánka, I. Stodolu, Kukučínova,
Lesná, Obrancov mieru, Palárikova, Potočná, R. Jašíka, S. Tomášika,
Tajovského, Tehelná;
J. Wolkera 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
J. Wolkera 14, 16, 18, 20, 22, 24;
J. Matušku, Štúrovo nábrežie 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Trieda 1. mája 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
Komenského, Štúrovo nábrežie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
J. Wolkera 26, 28, 30, 32, 34 a 41,
P. Jilemnického 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
P. Jilemnického 4, 6, 21, Trieda 1. mája 2, 4, 6, 8, 10, 12,
Trieda 1. mája 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;
Bezručova, J. Wolkera 33, 35, 37, 39,
Trieda 1. mája 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, Z. Nejedlého;
Krčméryho, Trieda 1. mája 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
Trieda 1. mája 53, 55, 57, 59, 61, 63;
J. Wolkera 25, 27, 29, 31, Štúrovo nábrežie 9, 10, 11, 12, 13, 14;
Hurbanova, J. Čajaka, J. Fándlyho, J. Kostru, J. Wolkera (rodinné domy
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), Jedľová, Letecká, Limbová, S. Chalupku,
Slobody, Šestnástka, T. Vansovej, V. Nezvala, Za Šestnástkou, Záborského;

Volebný obvod č. 2
18.
ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1
19.
20.
21.
22.

B. Němcovej, Duklianska 1 - 49, Hviezdoslavova 16 - 51, Chrapčiakova,
Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. Fabiniho, Krížová, Medza, Nábrežie
Hornádu, Nad Medzou, Námestie SNP, Odborárov, Orlia, Pri Vyšnej Hati,
Sládkovičova, Slnečné nábrežie, Stará cesta, Starosaská, Vajanského;
ZŠ Ing. O. Kožucha Brusník, Čsl. armády, Drevárska, Elektrárenská 1 – 5,
Ing. O. Kožucha 11 Ing. O. Kožucha, J. Hanulu, Mlynská, Rázusova, Škultétyho;
ZŠ Ing. O. Kožucha Banícka, Fraňa Kráľa, I. Krasku, Konrádova, Námestie Iglovia,
Ing. O. Kožucha 11 Rybárska, Zábojského, Zvonárska;
Hotelová akadémia Radničné námestie a voliči s trvalým pobytom „Spišská Nová Ves“,
Radničné námestie 1 Zimná;
ZŠ Levočská
J. C. Hronského, Jesenského, Kollárova (rodinné domy), Mišíkova,
Levočská 11
Mudroňova, Puškinova, Slovenská (rodinné domy 1 - 57),
Slovenská (bloky 2 - 42), Svätoplukova, Tolstého, Železničná;
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23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

ZŠ Levočská
Levočská 11
Technická akadémia
Hviezdoslavova 6
Technická akadémia
Hviezdoslavova 6
ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16
ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16
ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16
ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Koceľova, Kollárova (bloky 1 - 12), Letná,
Markušovská cesta, Rastislavova, Štefánikovo námestie;
Gorazdova, Hviezdoslavova 1 - 15, Levočská (rodinné domy),
Slovenská (bloky 44 - 56);
Astrová, Bernolákova, Česká, Filinského cesta, Harichovský chodník,
J. Hollého, J. I. Bajzu, Jána Jánskeho, Kmeťova, Kuzmányho,
Ľaliová, Levočská (bloky 4 - 22), Moravská, Narcisová,
Nezábudková, Púpavová, Radlinského, Školská;
Hutnícka;
Duklianska 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75,
Hrnčiarska, Kováčska, Zámočnícka;
Kamenárska, Stolárska, Strojnícka;

Symbolom na Tomášovskom výhľade bola pre
mnohých aj naklonená borovica, ktorá mala
cca 260 rokov a ostala zvečnená na mnohých
fotografiách či pohľadniciach. Po jednej veternej
smršti sa vyvrátila a mnohým chýba. 6. 10. sa
preto rozhodla skupinka dobrovoľníkov na čele
s P. Bečarikom, K. Dzuríkom a starostkou obce Sp.
Tomášovce Z. Nebusovou zasadiť na miesto vedľa
pôvodného stromu tri mladé borovice s nádejou,
že aspoň jedna z nich bude o niekoľko desiatok
rokov rovnako naklonená ako tá historická.

bleskovky
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Kolárska, Tkáčska

Poučenie: Volič pred hlasovaním preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Potom dostanete od členov komisie hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom. Volí zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta.
Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného zastupiteľstva môže zakrúžkovať najviac toľko poradových
čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť vo volebnom obvode zvolených (ich počet je uvedený na hlasovacom lístku). Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného
kandidáta. Oba hlasovacie lístky vloží do obálky a túto do volebnej schránky. Nepoužité alebo nesprávne
upravené hlasovacie lístky odloží do schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky,
inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 €.

Pacientom sa budú venovať
dobrovoľníci
Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves odštartovala dobrovoľnícky projekt Krajší deň
Prečítajú im noviny, vypočujú trápenia, zahrajú
sa spoločenské hry alebo len budú mlčky nablízku. Detským a starším pacientom v Nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves budú chvíle
strávené v nemocnici spríjemňovať dobrovoľníci. Spišskonovoveská nemocnica 11. 10. 2018
slávnostne odštartovala projekt dobrovoľníckych centier Krajší deň a stala sa tak siedmou
v sieti Svet zdravia, ktorá sa doň oficiálne zapojila. Ambasádorom Krajšieho dňa v Spišskej
Novej Vsi sa stal spevák Tomáš Bezdeda.
„Pred dvoma rokmi sme sa rozhodli vytvoriť tento
dobrovoľnícky projekt, priniesť na oddelenia viac
pozitívnej energie a podporiť tak pohodu a starostlivosť o pacienta v nemocnici,“ hovorí Tatiana Kosťová, autorka a garantka projektu Dobrovoľnícke
centrá Krajší deň v sieti nemocníc Svet zdravia.
V rámci centra Krajší deň v spišskonovoveskej
nemocnici sa vyškolilo už 23 dobrovoľníkov. V nemocnici im je k dispozícii jeden zamestnanec
ako ich koordinátor, ktorý súčasne spolupracuje
s inštitúciami a s organizáciami v meste. Pomáha dobrovoľníkom pri výbere vhodných pacien-

tov, predstaví dobrovoľníka pacientovi, venuje
sa dobrovoľníkom pri zabezpečovaní ich potrieb
vyplývajúcich z pôsobenia v nemocnici. Najviac
záujemcov o dobrovoľnícku činnosť pochádza
z radov študentov, no sú medzi nimi aj dôchodcovia a ľudia v produktívnom veku.
Odporúčaný profil dobrovoľníka:
• vek 17 rokov a viac;
• dobrý zdravotný stav;
• správna dávka sebareflexie, empatie a trpezlivosti;
• pozitívne naladený;
• ochotný aspoň jedenkrát do týždňa navštíviť
pacientov nemocnice na jednu až dve hodiny.
Minulý rok bolo do projektu zapojených 103 aktívnych dobrovoľníkov, ktorí strávili s pacientmi
vyše 1 170 hodín. Ich služby využilo takmer 3 400
prevažne starších pacientov.
Bližšie informácie vrátane potrebných kontaktov
na dobrovoľnícke centrá Krajší deň pre záujemcov
nájdete na www.krajsi-den.sk.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Spišskej Novej Vsi
pozýva svojich členov na tieto aktivity
7. 11. (streda) | Turistická vychádzka Poráč - Poráčska dolina
Odchod z AS 7.00 h | Vedúci - L. Lučivjanský
14. 11. (streda) | Turistická vychádzka Košiarny briežok, Bikšová lúka
Zraz pri ZŠ Z. Nejedlého o 9.00 h | Vedúci - L. Lučivjanský
16. 11. (piatok) | Prehliadka Miklušovej väznice, Rodošto, Košický zlatý poklad
Odchod rýchlikom o 8.58 h | Vedúca - M. Ivanovová
23. 11. (piatok) | „Ľudová slovesnosť“ predstaví zaujímavú osobnosť nášho mesta
ZUŠ, J. Fabíniho o 10.00 h | Okresná organizácia JDS
Na turistické vychádzky ide každý účastník na svoju vlastnú zodpovednosť.

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Mestská polícia v SNV

STRATY A NÁLEZY
15. 10. 2018 o 17.35 h bol na Hutníckej ul. na
pieskovisku pri lekárni nájdený kľúč na červenej šnúrke od OMV Škoda, vyskakovací.
IC: 1380/2018
15. 10. 2018 o 8.35 h bol na útvare MsP odovzdaný nález, ktorý bol nájdený na Moravskej
ul. Ide o zväzok 5 ks kľúčov, jeden čip a námornícka čiapka. IC: 1375/2018
10. 10. 2018 o 13.00 h bol na útvare MsP odovzdaný nález, ktorý bol nájdený na predajnej
ploche Supermarketu Tesco. Ide o zväzok 5 ks
kľúčov, jeden čip a jeden malý kľúčik s príveskom Šariš. IC: 1352/2018
30. 9. 2018 o 14.00 h bol na Ul. J. Wolkera nájdený zväzok 6 ks kľúčov + kľúč od OMV zn. Toyota, defenblok a ovládač od brány s príveskom
Toyota a malou kefkou. IC 13052018.
24. 9. 2018 o 12.30 h bol na Letnej ul. pri
mestskom trhovisku nájdený mobilný telefón
zn. iPhone, striebornej farby. IC 1287/2018
24. 9. 2018 o 10.20 h bol na útvare odovzdaný
nález nájdený na Leteckej ul. Ide o zväzok 3 ks
kľúčov s emblémom leva. IC 12862018
Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.
Staršie nálezy nájdete na www.spisskanovaves.eu
v sekcii Mestská polícia v rubrike „Straty a nálezy“.
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Zo života našich škôl

KULTÚRNO‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Do štvrtého ročníka Európskeho týždňa športu, ktorý má za úlohu nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu, sa zapojila aj
Materská škola na Stolárskej ulici. Okrem detí zapojili učiteľky
do tohto projektu aj rodičov, ktorých vyzvali, aby svoje ratolesti do
škôlky nevozili na autách, ale prišli pešo.
Druhý októbrový týždeň môžu v Materskej škole na Ul. S. Tomášika nazvať aj týždňom dobrých skutkov. Deti pomáhali pri zbieraní odpadkov v okolí škôlky, naučili sa triediť odpad, nosili do MŠ
hračky alebo knihy a vo štvrtok (11. 10.) ich odovzdali a potešili tak
nielen svojou prítomnosťou deti v charite i v nemocnici.
Aj žiaci ZŠ na Lipovej ulici si pripomenuli 750. výročie mesta.
Prostredníctvom zážitkových metód učenia sa oboznamovali s históriou i súčasnosťou mesta, v ktorom žijú. Sprievodcami na ceste
za poznávaním najvýznamnejších mestských pamiatok im boli primátor mesta Ján Volný, odborní pracovníci Galérie umelcov Spiša,
Slovenského technického múzea, členovia baníckeho spolku Spiš
či Múzea Spiša, ale i duchovní otcovia pôsobiaci v našom meste.
Medzinárodný projekt Erasmus+ prebieha na Základnej škole
Ing. O. Kožucha 11 už druhý rok a v rámci neho sa o. i. stretávajú
pedagógovia aj žiaci zo Španielska, Poľska, Talianska a Slovenska
i na vzájomných výmenných pobytoch. Celý týždeň od 30. 9. do
6. 10. 2018 sa 22 žiakov a 8 pedagógov zo zahraničia stretávalo
so žiakmi a pedagógmi školy, aby rozvíjali spoločný projekt venovaný čitateľskej gramotnosti formou aktivít venovaných poznávaniu
typických rozprávok a povestí jednotlivých národov, tvorivých dielní, čitateľských súťaží, vychádzok za kultúrno-historickými pamiatkami i neformálnymi rozhovormi.

Mestskí hasiči oslavovali
História dobrovoľnej požiarnej ochrany
v meste Spišská Nová Ves zaznamenala
v tomto roku 145. výročie jeho založenia.
Významná osobnosť v histórii nášho mesta prof. Tobias Putsch 19. 7. 1873 spolu
s ďalšími 93 občanmi mesta založili náš
Dobrovoľný hasičský zbor. Počas svojho
pôsobenia - ako veliteľ - sa osobne zaslúžil o zakúpenie hasičskej techniky, výstroje
a výzbroje pre 70 hasičov. V r. 1877 založil
Podtatranskú hasičskú jednotu. Bol významným členom Uhorského krajinského
hasičského zväzu a bol ocenený uhorským
panovníkom Zlatým krížom za zásluhy
s korunou. Prof. Putsch zomrel v Budapešti a pochovaný bol v Spišskej Novej Vsi
6. 5. 1913.
Práve pamiatke tohto zakladateľa a celej 145-ročnej histórii DHZ bol venovaný
29. september 2018. Členovia výboru DHZ

najprv na miestnom cintoríne položili veniec
na hrob zakladateľa zboru. Slávnostné zasadnutie členov DHZ sa konalo za prítomnosti primátora Jána Volného, zástupcov
Územného výboru SNV/GL, delegácie hasičov z družobného mesta Světlá n/Sázavou a hostí z viacerých DHZ nášho regiónu.
V príhovore predsedu DHZ Bc. Tomáša
Hunfalvyho boli zvýraznené najdôležitejšie
body v histórii zboru od jeho založenia až
po súčasnosť. Vybraní členovia zboru boli
počas slávnosti povýšení do vyšších hodností a ocenení niektorými vyznamenaniami DPO SR. Primátor Ján Volný vo svojom
vystúpení ocenil prínos organizácie predovšetkým pri vykonávaní preventívnej kontrolnej činnosti v rodinných domoch v meste a aktívnu činnosť v zásahovej hasičskej
jednotke DHZ mesta Spišská Nová Ves.
Ing. Vladimír Buc, tajomník DHZ

Druhého októbra 2018 sa žiaci zo Základnej školy na Hutníckej
ulici zúčastnili natáčania zábavno-súťažnej relácie „Daj si čas“
v RTVS v Bratislave pod vedením Mgr. Jany Dzimkovej a Mgr. Žanety Mačákovej. Družstvo reprezentovali žiaci: Sebastián Pitoňák (kapitán), Juraj Perduľák, Natália Hriblanová, Antónia Mária Novotná. Štvorčlenný tím riešil rôzne zadania úloh, v ktorých
prejavili svoje vedomosti z histórie, zručnosť, pohotovosť, presnosť,
športovú zdatnosť a schopnosť spolupracovať i rozhodovať tímovo.
Stali sa víťazmi a získali knižnú náučnú publikáciu, modré tričko
s nápisom Daj si čas a výhru 200 €, ktorú použijú na podporu ďalšieho vzdelávania a záujmovú činnosť.
Študenti SOŠ ekonomickej sa po prvýkrát zapojili do programu
ERASMUS+ a podarilo sa. Desiati študenti školy mali možnosť
overiť si teoretické vedomosti a poznatky z odborných predmetov
v praxi. Prax prebiehala vo Veľkej Británii v meste Birmingham na
Dudley College. Pokračovaním projektu bude zapojenie študentov
3. ročníka, ktorí v máji budúceho roku odcestujú na prax do Španielska.
Generálne riaditeľstvo pre preklad Európskej komisie v Bratislave
zorganizovalo pri príležitosti Európskeho dňa jazykov podujatie,
ktoré je oslavou viacjazyčnosti v Európe. Na Slovensku sa toto
podujatie konalo 20. septembra 2018 v kultúrnom centre Tabačka v Košiciach. Súčasťou osláv EDJ bolo aj finále súťaže Prelož
a zaspievaj. Úlohou súťažiacich bolo vybrať si slovenskú alebo
zahraničnú pieseň, preložiť ju do cudzieho jazyka, resp. slovenčiny, naspievať ju a nahrať aj s hudobným sprievodom alebo formou karaoke. Učiteľka Mgr. Mária Ďuršová so žiakmi Hotelovej akadémie Erikom Jurčákom, Adrianou Pivovarníčkovou,
Nikolettou Ziburovou, Natáliou Gričovou a Karolínou Melegovou nacvičili známu pieseň Hej, sokoly v anglickom preklade
Hey, Falcons a obsadili 1. miesto. Nahrávku si môžete vypočuť na
www.hotelovkasnv.sk alebo fb Hotelovkasnv.
Na Gymnáziu na Javorovej ulici sa konala beseda o organickej chémii. Prednášajúcim bol úspešný absolvent školy Robert
Reiberger, študent organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Napriek tomu, že je jediný v krúžku, veda ho evidentne baví. Nedávno sa vrátil z trojmesačnej stáže
v USA v Baltimore, štát Maryland, kde ho pozvali na Johns Hopkins University. Spolu s ďalšími členmi medzinárodného tímu oddelenia Drug Discovery sa podieľal na výskumnom projekte Syntéza liečiva proti PDAC (pankreatický invazívny adenokarcinóm).
Laicky povedané, vyvíjali látku na liečbu jednej z najinvazívnejších
foriem rakoviny. Pár dní pred odchodom z USA sa mu požadovanú látku skutočne podarilo nájsť a momentálne je už vo fáze
testovania v laboratóriách. Mesto Spišská Nová Ves sa môže
právom hrdiť svojimi mladými talentami!
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Škrečok láka turistov
a hlavne deti
Dostať sa do sveta škrečkov, prežiť zázrak,
to je sen nejedného dieťaťa, ale i dospelého. Takúto možnosť ponúka v našom meste
experimentálna galéria LaborARTorium.
Jej tvorcov, Petra a Ľuboša sme sa opýtali na dôvody vzniku galérie a skúsenosti
s návštevníkmi.
Čo vás viedlo k vytvoreniu experimentgalérie a ako dlho už fungujete?
Galériu sme otvorili koncom júla tohto roku.
Chceli sme vymyslieť úplne nový koncept,
ktorý bude atraktívny pre návštevníkov.
Ako reagujú deti na vašu atrakciu?
Čo nás najviac teší je, že naozaj všetkým
deťom a aj dospelým, ktorí u nás boli, sa
LaborARTorium páčilo. Deti najviac reagujú
na pomyselné zmenšenie a, samozrejme,
sa im v príbytku škrečkov páči a sú radi, že
si mohli vyskúšať a zažiť, ako sa škrečkom
v akváriu žije.
Plánujete rozšírenie a inováciu priestorov?
Áno, plánujeme a pracujeme na tom, aby
sme priniesli aj ďalšie úplne nové zážitky.
Čo táto atrakcia prináša pre turizmus
v našom meste?
Keďže je táto atrakcia úplne nová a nie je
nikde na svete, možnosť vidieť ju majú len
návštevníci a obyvatelia Spišskej Novej Vsi.
Naším cieľom je, aby každý, kto príde do
nášho mesta a jeho okolia, sa prišiel pozrieť

aj do našej galérie. Je to určite ďalšie spestrenie služieb v meste a návštevníci môžu
vidieť, že v Spišskej Novej Vsi to žije, že sú
tu tvoriví ľudia. Napríklad, bola u nás osemčlenná rodina z Izraela. Zabavili sa a urobili si
veľa pekných fotografií. Ich otec nám pri odchode podal ruku a povedal, že je to super!
Je to vaše hlavné zamestnanie alebo
skôr hobby?
Galéria je z časti naše hobby, ale je to hlavne veľa práce, či už so samotnou realizáciou alebo prevádzkou. Od jej otvorenia sa
tešíme a veľmi si ceníme pozitívne reakcie
miestnych obyvateľov, špeciálne v dnešnej
uponáhľanej dobe, v ktorej je veľa negatív.
U nás si ľudia oddýchnu, zabavia sa a odchádzajú aspoň trošku pozitívne nabití.
Ďakujeme za rozhovor.
(rep)
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DOSKY získalo divadlo kontra
Ceny DOSKY udeľuje Asociácia súčasného divadla na základe ankety, do ktorej sa každoročne zapájajú desiatky divadelných kritikov, teoretikov, ale aj novinárov a publicistov. Od roku 2015
sa v rámci ceremoniálu odovzdáva aj Cena Slovenského centra AICT - Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v oblasti
divadla. V rovnakom roku sa spustilo aj internetové
hlasovanie divákov o Divadlo roka, najprv bratislavského a od roku 2018 celoslovenského. V roku 2018
Divadlo Kontra získalo Cenu pre Divadlo sezóny.
Pri tejto príležitosti sme sa opýtali Klaudyny Rozhin, umeleckej šéfky, riaditeľky a spoluzakladateľky
Divadla Kontra.
Ako vnímate najvyššie divadelné ocenenie
Dosky, ktoré ste nedávno získali?
Sme poctení, hrdí, šťastní a… trochu aj zaskočení, že sme túto cenu získali. Lebo naozaj sme maličkým divadlom. Naše hľadisko tvorí
len niečo vyše 30 miest. A podarilo sa nám
zvíťaziť nad takými veľkými inštitúciami, ako
sú napríklad Slovenské národné divadlo alebo
Štátne divadlo Košice.

Pretože je to cena publika - divákov. Máme veľkú
radosť a zároveň je to pre nás česť získať titul Najobľúbenejšie divadlo sezóny. Znamená to, že to,
čo robíme a ako to robíme, sa stretáva s uznaním
publika. Utvrdzuje nás to v presvedčení, že výber
nášho repertoáru a spôsob jeho realizácie je zaujímavý nielen pre nás - tvorcov, ale aj pre divákov.
A to nás nesmierne teší, pretože na našej scéne neraz otvárame neľahké témy, často aj kontroverzné.
A vždy – a to je jedno, o aký druh ide - siahame na
hry z tej „najvyššej police”.
Divák je pre nás priateľom a partnerom, ktorého
inteligenciu hlboko rešpektujeme. Preto vyberáme
texty, ktoré stimulujú i provokujú k otázkam, k debate, k mysleniu, ale aj k smiechu a dojatiu. Snažíme
sa robiť divadlo, ktoré sa ľudí dotýka.
Za tento úspech vo veľkom vďačíme našmu odda-

Nie sú to prvé Dosky a prvé divadelné ocenenie, čím je toto špecifické?
Nie sú to naše prvé DOSKY. Prvé (Objav Sezóny 2007) sme získali hneď na začiatku našej divadelnej cesty. Avšak táto cena má pre
nás špeciálny význam a špeciálnu hodnotu.

nému domácemu publiku, ľuďom, ktorí prichádzajú
na naše predstavenia po jednom a potom prichádzajú znova. Ale už so svojimi rodinami, priateľmi,
známymi. A tí prídu s ďašími známymi…
Vďačíme tiež profesorkám zo stredných škôl v našom meste, ktoré zoznamujú s naším divadlom
ďalšie a ďalšie ročníky študentov. Je to vzácne
a dôležité. Zvlášť v meste, kde sú možnosti reklamy a prezentácie dosť ohraničené. Výsledok tohto
hlasovania nám dáva nádej, že diváci prijali naše
divadlo za svoje. Že sa v ňom cítia dobre. Je to
ohromná radosť!
Ako vám toto ocenenie pomôže v umeleckej
produkcii a ako zviditeľní naše mesto?
To sa až teraz ukáže! Dúfame, že naše ďalšie DOSKY
sa stanú akýmsi druhom reklamy pre Spišskú Novú
Ves, z čoho sa veľmi tešíme. A možno táto naša
cena pomôže Spišskej Novej Vsi posilniť svoju
pozíciu na kultúrnej mape Slovenska? A možno pomôže zbúrať mýtus, že dobré divadlo sa
robí len v Bratislave či vo veľkých mestách?
Keď hráme na medzinárodných festivaloch,
často stretávame ľudí, ktorí ani netušia, kde
Slovensko je. Nedokázali by ho ani ukázať
na mape. Vidia naše predstavenia, potom sa
s nami rozprávajú a už si navždy pamätajú, že
Slovensko - to je Spišská Nová Ves. A Spišská Nová Ves - to je Divadlo Kontra.
Ďakujeme za rozhovor.
redakcia

Otvorenie centra Robinson
V sobotu 22. septembra t. r. sa v Spišskej Novej Vsi
v objekte detskej polikliniky konalo slávnostné
otvorenie centra Robinson. O spestrenie programu
sa postaral spevák Adrián Ondov a deti zo ZUŠ

Radosť detí počas canisterapie

Smižany. Otvorenia sa zúčastnili aj rodiny so zdraa spoločnosti Embraco Slovakia, vďaka ktorým sa
votne znevýhodnenými deťmi. Ambasádorkou cenpriestory podarilo zrekonštruovať a materiálne vybatra sa stala Linda Antal, ktorá spolu s primátorom
viť. S podporou Nadácie VÚB banky a Volkswagen
mesta Jánom Volným a zakladateľkou centra PatríSlovakia deti absolvujú veľmi obľúbené canisterapie.
ciou Susovou slávnostne prestrihli pásku
(foto). Centrum bude slúžiť na podporu rodín
s deťmi s mentálnym, fyzickým alebo kombinovaným postihnutím. Okrem psycho-
sociálnej podpory, ukážok zdravotných pomôcok či odborných seminárov pre rodičov
sa v jeho priestoroch budú poskytovať rehabilitácie, špeciálne vzdelávanie a odborné
terapie pre rozvoj detí so špeciálnymi potrebami. Projekt občianskeho združenia Robinson vznikol s podporou mesta Spišská Nová
Ves, nadácie Volkswagen Slovakia, Nadácie
pre deti Slovenska v programe Dôvera a HoSlávnostné prestrihnutie pásky centra Robinson
dina deťom, nadácie SPP, nadácie Tesco

Pripomenieme si 750. výročie prvej písomnej zmienky o našom meste

GRAFICKÝ NÁVRH
PRÍLEŽITOSTNEJ POŠTOVEJ PEČIATKY

Pri tejto príležitosti sa uskutoční podujatie s názvom
MESTO SNoV. Pozostávať bude zo štyroch produkcií.
Začne v predvečer výročia, 28. 11. o 16.00 hod.
v kaviarni eLAra. Vydavateľstvo FAMA art uvedie
román Jána Štiavnického o zvonolejárovi Konrádovi s názvom ZVONY V SRDCI.
Pokračovať budeme videomappingom 750 SVETELNÝCH ROKOV, témou ktorého budú historické míľniky mesta až po súčasnosť. Pripravil ho kolektív Nano Vj’s. Ide o novodobé vizuálne umenie,
ktoré využíva projekciu najčastejšie na fasády domov s využitím tmy. Projekciu budete môcť vidieť
na fasáde evanjelického kostola.

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Ďalšia svetelná inštalácia s názvom ANDROMEDA
bude inštalovaná v priestore medzi redutou a cirkevným gymnáziom. Prostredníctvom nej Peter
Vrábeľ prezentuje jednotu vesmíru. Niekoľko tisíc
svetiel zdanlivo rozmiestnených bez akýchkoľvek
pravidiel a symetrie budú vytvárať dojem hviezdneho koberca na zemi.
V samotný deň výročia, 29. 11. 2018, budete môcť
získať ODTLAČOK PRÍLEŽITOSTNEJ POŠTOVEJ PEČIATKY. Námet obrazovej časti vychádza z mapového podkladu centrálnej časti mesta,
hrubšie línie znázorňujú doposiaľ zachované objekty pôvodnej zástavby. Autorom grafického návr-

hu je Ing. Stanislav Susa. Odtlačok pečiatky môžete získať
na Pošte 1 (Hlavná pošta na
Štefánikovom námestí).
Na záver, v piatok 30. 11. 2018
o 18.00 hod., zaznie v obradnej sieni radnice baroková
hudba v netradičnom šate. Koncert s názvom
NONSTOP popredného barokového súboru SOLAMENTE NATURALI účinkujúceho doma i v zahraničí pod umeleckým vedením Miloša Valentu
pripravilo občianske združenie Človek a umenie.
Andrea Jančíková, kancelária primátora

GRAFICKÝ NÁVRH JE VYHOTOVENÝ PRE ÚČELY VÝROBY PRÍLEŽITOSTNEJ
POŠTOVEJ PEČIATKY K 750. VÝROČIU 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY O MESTE
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, K ČOMU AUTOR NÁVRHU TÝMTO DÁVA SÚHLASNÉ
STANOVISKO.
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, 31. 05. 2018

Ing. Stanislav SUSA
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Svoju knihu vyniesol
na Gerlach, pre Spišiakov
chystá ďalšiu

Mesto Spišská Nová Ves
Turistické informačné centrum SNV
pozýva na

jesenný večerný výstup
do kostolnej veže

Autor, gastronóm a turista Michal Búza absolvoval so svojou knihou receptov Jak vipiješ ta šmakuje náročnú púť po Spiši a zakončil ju na najvyššom bode nášho regiónu, na Gerlachu. „Prešiel som pešo od najnižšieho bodu Spiša, ktorým je sútok Hornádu a Hnilca, až na najvyšší bod, ktorý je zároveň najvyšším bodom
Slovenska. Celkovo ide o prevýšenie dvetisíctristo metrov,“ hovorí M. Búza. Dôvodov na tento turistický
projekt bolo hneď niekoľko. Knihu poznali väčšinou iba Spišskonovovešťania, a preto sa autor rozhodol propagovať ju v spišských mestách a dedinách. Veľmi príjemného prijatia sa mu dostalo napríklad v Smižanoch
alebo Margecanoch, kde sa dočkal aj podpory hlavy obce alebo kultúrneho programu.
„Z pohľadu turistiky som sa chcel presvedčiť, či som v dobrej kondícii. Denne som absolvoval dvadsať až
tridsať kilometrov a dohromady to bolo štyristodvanásť kilometrov. Medzi najnáročnejšie etapy počítam tú
v Levočských vrchoch a etapu zo Ždiaru do Kopského sedla s prevýšením tisícdvesto metrov. To mi dalo
naozaj zabrať,“ spomína M. Búza. Jeho tretím cieľom bolo
spoznať Spiš a jeho ľudí, a to sa mu úspešne podarilo. Za
najkrajšiu časť Spiša považuje Zamagurie: „Chvalabohu,
že na Spiši nie je rozvinutý turistický priemysel ako napríklad v Taliansku alebo v Alpách. Boli trasy, kedy som za
celý deň stretol jedného človeka a mohol som si vychutnávať prírodu.“
Vo svojej novej knihe chce Spišiakom priniesť recepty
z tunajších obcí a miest zoradených podľa abecedy. Svojím spôsobom vznikne spišský gastro-príbehový slovník.
„Jedlo, kuchára a obec chcem mať na rovnaké písmeno.
Vzorovo hovorím, že Anča z Abrahámoviec varí Alpskú polievku. Jednotlivé obce sa budú na novej knihe podieľať
odkúpením určitého počtu výtlačkov. Samozrejme, že sa
v mojich knihách recepty neopakujú, sú stále nové a, hlavne, si myslím, že si knihy nekupujú ľudia kvôli receptu, ale
kvôli príbehu, ktorý je s varením spojený,“ dodáva M. Búza.
(rep)

Upozornenie
na prerušenie
distribúcie elektriny
Oznamujeme, že pre uvedené odberné miesta bude prerušená
distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho /
vysokého napätia v termínoch:

v piatok 2. novembra 2018
o 17.00 h
Neogotická veža Rím.-kat. farského
kostola Nanebovzatia Panny Márie
Poďte si s nami vychutnať jesenné
obdobie v atmosfére sviečok.
Zraz účastníkov v kancelárii TIC
5 minút pred termínom výstupu.
Účasť je potrebné nahlásiť vopred,
najneskôr 2 hodiny pred
termínom výstupu
(max. 20 osôb na výstup).
Vstupné: dospelí 3 €, študenti
a dôchodcovia 2 €, deti do 15 r. 1 €
Rezervácie / informácie:
Turistické informačné centrum,
tel.: 053/442 82 92, 053/429 82 93,
e-mail: tic@mestosnv.sk
www.spisskanovaves.eu/tic
www.facebook.com/tic.snv

Poznáš
svoje mesto?
Dokáž nám to a poď súťažiť!

7. 11. / 7.40 - 15.30 h
• Hurbanova: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, od č. d. 12 po 24, 1681
• Kukučínova: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39
• Letecká: 33
• Záborského: od 2 po 29

8. 11. / 7.30 - 15.30 h
• J. Čajaka: od 1 po 13, 15, 16
• J. Fándlyho: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 24, 26
• Kukučínova: 7, 9, 11, 13, 15
• Letecká: 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
• Slobody: od 1 po 19, od 20 po 31
• T. Vansovej: 3, 4, 5, 6, 9
• V. Nezvala: od 1 po 13
• Záborského: 1

14. 11. / 6.50 - 17.00 h
• Fraňa Kráľa: 37, 2477, garáže
• Zimná: 6, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 107
Nakoľko v čase uzávierky Informátora boli zverejnené len vyššie
uvedené termíny prerušenia distribúcie elektriny, aktuálne informácie
nájdete na portáli eVSD - www.vsds.sk v časti Plánované odstávky.
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Uhádni, aké miesta
sa zobrazujú na fotografiách

V súťaži ti ukážeme 30 rôznych fotografií detailov nášho mesta
a tvojou úlohou bude identifikovať a uhádnuť, kde sa daný detail
vyobrazený na fotografii nachádza.
Do súťaže sa môžeš zaregistrovať na webe.

Zapoj sa do súťaže a vyhraj úžasné ceny
Trvanie súťaže:

Začiatok súťaže: 9.11. 2018
Koniec súťaže: 9. 12. 2018

Registráciu do súťaže
a všetky potrebné informácie nájdeš na

sutaz.spisskanovaves.eu

november 2018

kultúra
november 2018

Divadlo Kontra*
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

*najobľúbenejšie divadlo na Slovensku 

n o v e m BER 2 0 1 8
12. 11. 2018 (pondelok) o 18.00 h | Dom kultúry Mier

PAVOL HAMMEL & PRÚDY - THE BEST OF TOUR 2018

Koncert pri príležitosti životného jubilea legendárneho skladateľa a speváka,
najväčšie a najznámejšie hity k 50. výročiu vydania albumu ZVONKY
ZVOŇTE a vyše 50-ročnej existencie skupiny PRÚDY. Vstupné: 17 €

7. november o 19.00 h | Vstupné: 5 €

Samuel Beckett: Sólo (A Piece of Monologue)
Nezvyčajné divadlo. Nezvyčajný autor. Súboj s časom. Súboj o život.
Predstavenie, ktoré získalo uznanie na mnohých zahraničných festivaloch.
9. november o 19.00 h | Vstupné: 6 €
Hosť Divadla Kontra / Divadlo DOGMA

Patrick Grégoire: Blázon

15. 11. 2018 (štvrtok) o 17.00 h | Dom kultúry Mier

Pútavý príbeh o osude človeka, ktorý sa považuje za Ježiša.

MIRO JAROŠ A PESNIČKY PRE (NE)POSLUŠNÉ DETI

11. november o 17.00 h | Vstupné: 7 € a 5 €

Program pre deti v rámci TURNÉ 3 k novému albumu. Vstupné: 10 €
19. 11. 2018 (pondelok) o 17.00 h | Dom kultúry Mier

DROGY - CESTA DO TMY

Multimediálne divadelné predstavenie. Autobiografická hra herca, ktorý prežil
a odovzdáva nádej ďalej. Vstupné: 4 €; deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP - 2 €

Pripravujeme:
3. 12. 2018 (pondelok) o 18.00 h | Dom kultúry Mier
Divadelný súbor HVIEZDOSLAV pri MKC Spišská Nová Ves

Vladimír Mináč, Milan Lasica - VÝROBCA ŠŤASTIA
Premiéra. Absurdná komédia.

11. 12. 2018 (utorok) o 19.00 h | Dom kultúry Mier

DESMOD - TEATRO SET 2018

Jeden zo série koncertov TEATRO SET sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi.
Veľa hudby s vtipným doprovodom moderátora, ktorý spolu s KULYM
komunikuje s publikom. Divák bude mať možnosť žiadať zahratie konkrétnej
skladby a dokonca s venovaním. Jednoducho „divák nič nemusí, ale môže
všetko…“ Vstupné: 18 €. Predpredaj MKC a TIC od 9. 10. 2018; Ticketportal

Nick Reed: Life kouč

Rodinné predstavenie novej komédie! Príď na stretnutie s life koučom!
Wendy potrebuje pomoc. Ale aj jej terapeut! Ten stojí pred veľkou úlohou:
spraviť z mladej naivky, ktorej život je jedna veľká katastrofa, úspešnú ženu.
13. november o 19.00 h | Vstupné: 8 €

Ron Hutchinson: Mesiac a magnólie

Vynikajúca komédia o zákulisí vzniku „Odviate vetrom”. Výborné obsadenie,
duchaplný humor, briskné dialógy, závratné tempo a neskutočná zábava!
19. november o 19.00 h | Vstupné 5 €

William Shakespeare: Hamlet

Detektívka. Thriller. Romantika. Rodinná psychodráma. Príbeh o dozrievaní.
29. november o 19.00 h | Vstupné: 6 €

Marek Koterski: Nenávidím

Kremnické Gagy: Cena Stana Radiča „Objav roka.” Uletene zábavná jazda
o našej nie veľmi zábavnej každodennosti.
Kapacita sály v Kontre je len 30 miest.
Je lepšie si rezervovať miesto vopred! Rezervácie: 0907 908 986

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
MKC – Dom kultúry Mier, 053/442 87 66
TIC – Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

SPIŠSKÁ BIBLICKÁ JESEŇ 2018
Profilové podujatie Spišskej knižnice – v doterajších piatich ročníkoch vyvolala dramaturgiou, účasťou renomovaných biblistov, účinkujúcich sólistov, ansámblov veľmi priaznivú odozvu v meste, regióne a u predstaviteľov
slovenskej kresťanskej kultúry. Duchovný patronát nad jubilejným piatym
ročníkom prevzal generálny vikár Spišského biskupstva Mons. prof. ThDr.
ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.
22. 11. 2018 (štvrtok), 17.00 h, Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána

KARDIOGRAM VEČNEJ LÁSKY

Benefičný koncert – otváracie podujatie venované in memoriam manželke
gréckokatolíckeho farára zvolenskej farnosti a náboženského redaktora
Rádia Lumen pána Jána Sabola. Zosnulá pani Marienka Sabolová so smrteľnou onkologickou diagnózou donosila krásnu dcérku, no 1. 9. 2017 po
pôrode chorobe podľahla.
29. 11. 2018 (štvrtok), 16.30 h, Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice

A ČO JE PRAVDA?!

Horizonty a limity kresťanskej žurnalistiky hľadajúcej pravdu, a nie vinu…
Hosť: ThLic., CSILic., CSIDr. Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov
Slovenska.
7. 12. 2018 (piatok), 16.30 h, Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice

Nonstop

OD ROZPRÁVKY K PODOBENSTVU

znejúca baroková hudba v netradičnom šate

30.11.2018 o 18:00
Radnica mesta Spišská Nová Ves - Obradná sieň

Vstupné 5,- eur

Predpredaj: kancelária TIC

Letná 49 052 01 Spišská Nová Ves, 00421 53 429 82 93, �c@mestosnv.sk
“Človek a Umenie”

PhDr. Petra Karpinského, PhD. poznajú čitatelia najmä ako autora kníh pre
deti a mládež. Rôznorodé sú však i jeho literárno-vedecké a pedagogické
aktivity. P. Karpinský založil súbor DTS – Divadlo teatrálnej skratky. Autorsky
a režisérsky naštudoval viacero inscenácií s biblickými námetmi.
11. 12. 2018 (utorok), 16.30 h, Spišská knižnica

„BEZ KRVI, BEZ POTU A BEZ OBETÍ, TEN, KTORÝ VZLIETOL,
NEDOLETÍ…“ (Jan Zahradníček)

Žiada od nás Biblia priveľké obete? Čomu nás učí a čo sa z Písma môžeme podučiť? Odpovede na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať s vysokoškolským profesorom, medzinárodne uznávaným biblistom prof. PaedDr.
ThDr. SSLic. Františkom Trstenským, PhD.

z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
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2. 11. (piatok) o 19.00 h
Martin Kukučín:

90 min.
75. repríza

Rysavá jalovica

Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

4. 11. (nedeľa) o 16.00 h
FRANTIŠEK PAVLÍČEK:

TRI ZLATÉ VLASY DEDA VŠEVEDA

80 min.
35. repríza

Rozprávka o dobrom Plavčíkovi, krutom kráľovi a o múdrom dedovi Vševedovi.

9. 11. (piatok) o 19.00 h
JOZEF MOKOŠ:

120 min.

Jánošík alebo Pravda je len jedna

80 min.

LEKÁROM PROTI SVOJEJ VÔLI

Výborná francúzska komédia sršiaca vtipom, sarkazmom a skvelými dialógmi.

11. 11. (nedeľa) o 16.00 h
100 min.
Monika Gerbocová (na motívy Rozprávky bratov Grimmovcov):

Snehulienka a sedem trpaslíkov

Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú krásavicu.

16. 11. (piatok) o 19.00 h
180 min.
JÁN KALINČIAK/ VLADIMÍR HURBAN VLADIMÍROV:
od 15 rokov
REŠTAVRÁCIA
V predstavení sa fajčí.
Brilantná komédia o tom, že aj vo voľbách na konci bič plieska.
17. 11. (sobota) o 19.00 h
120 min.
MICHAL BABIAK:
od 16 rokov

AŽ TRI V TAŇCU NA VIDERMAŇCU

Ľúbostný trojuholník zo Sepešoviec poprepletaný humornými dialógmi v spišskom nárečí s prekvapivým koncom.

20. 11. (utorok) o 10.00 h
23. 11. (piatok) o 19.00 h
CARLO GOLDONI:

OKAMIHY

Vernisáž fotografií Štefana Kekelyho a Františka Krajňáka pri príležitosti
ich životných jubileí. Zbierka 118 fotografií približuje život autorov.
5. 11. 2018 o 9.30 h | výstavná miestnosť

Detstvo bez násilia

Tvorivá dielňa určená pre deti MŠ, ktoré budú tvoriť výtvarné práce na
tému ochrany detí pred násilím. Podujatie je súčasťou Národného projektu
„Podpora ochrany detí pred násilím“.
13. 11. 2018 o 16.30 h | poplatok: 2 €/os.

Posuňme fotografiu vyššie

Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina
a národná legenda.

10. 11. (sobota) o 19.00 h
J. B. P. MOLIÈRE:

do 5. 11. 2018 o 16.30 h | vstup voľný

120 min.
V predstavení sa fajčí.

ŠKRIEPKY NA KORZE

Seminár pre neprofesionálnych fotografov je súčasťou projektu
Homo Universalis. Účastníkov bude sprevádzať svetom fotografie lektor
Mgr. Slavko Hudák, ktorý odhalí svoje tipy a triky. Seminár zároveň ponúka
autorom možnosť prekonzultovať svoje fotografie a rozšíriť si tak svoje
vedomosti. Max. počet: 15 osôb
do 17. 11. 2018 o 19.00 h | výklady Zimná a Letná ulica

weKLADY

Prepojenie výtvarného umenia s obchodnými priestormi a maľovanie
obrazov. Výstava prebieha v týchto výkladoch námestia v Spišskej Novej
Vsi: eLAra kaviareň, Fusion restaurant, Finestra al Italia, JV Muzika hudobné nástroje, Konex Elektro, Dufo bistro, Výdajňa zdravotníckych
pomôcok, Bicykle Schwabik a GaPer Kreatívna galantéria.
27. 10. 2018 o 16.30 h | Foyer | vstup voľný

Fotografia

Vernisáž fotografií členov Foto klubu SPIŠ pri Spišskom osvetovom
stredisku. 10. ročník klubovej výstavy prezentuje tvorbu neprofesionálnych
fotografov za rok 2018. Výstava potrvá do 21. 12. 2018.
28. 11. 2018 o 18.00 h | Koncertná sieň Reduty | vstup voľný
30. 11. 2018 o 18.00 h | Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána

Spišské zborové dni

Regionálna prehliadka speváckych zborov pôsobiacich na území Spiša.
Ďalšie informácie o podujatiach konaných mimo mesta SNV nájdete na
web stránke www.osvetasnv.sk, https://www.facebook.com/osvetasnv/
e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, 053/442 52 50, Zimná 47, Spišská Nová Ves

Skvelá komédia korenená talianskym temperamentom.

29. 11. (štvrtok) o 19.00 h
GEORGES FEYDEAU:

100 min.

DÁMSKY KRAJČÍR

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

30. 11. (piatok) o 19.00 h
BRANDON THOMAS / EMIL SPIŠÁK:

CHARLEYHO TETA

160 min.
od 15 rokov
V predstavení sa fajčí.

Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias.
Štúdio SD
7. 11. (streda) o 19.00 h
ANTOn PAVLOVIČ Čechov:

90 min.

UJO VÁŇA (A Tí DRUHÍ)

Komické príbehy ľudí, ktorí sa spovedajú zo svojich nenaplnených túžob.

14. 11. (streda) o 19.00 h
PATRICK HAMILTON:

PLYNOVÁ LAMPA

70 min.
(slovenská premiéra)

Kriminálny príbeh plný napätia a manipulácie s nečakaným rozuzlením.

28. 11. (streda) o 19.00 h
F. M. DOSTOJEVSKIJ:

BIELE NOCI

70 min.

Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre.
Zmena programu vyhradená!
Predpredaj a rezervácie vstupeniek online: spisskedivadlo.sk
Informácie o predstaveniach: 053/417 32 75, 053/417 32 71, 0903 613 259,
0948 194 643 alebo e-mailom na prevadzka@spisskedivadlo.sk
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Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves
9. 11. Varenie a ochutnávka múčnych jedál
14. 11. Slávnostné stretnutie jubilantov
v klube o 10.00 h / na osobné pozvanie
24. 11. 20. výročie speváckej skupiny Lipa / Katarínska zábava
o 15.00 h v reštaurácii Paríž. Vstupné 15 €. V cene je prípitok,
2 večere, káva, zákusok a hudba. Prihlásiť sa do 19. 11. 2018.
30. 11. Ondrejovské posedenie v klube o 14.00 h

november 2018

kultúra

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

uvádza

to je ohromné, miláčik
November 2018
do 21. 12. | Kaštieľ, výstava

JÁN ZORIČÁK – POSOL SVETLA
Najuznávanejší autor súčasnej svetovej
sklárskej tvorby

13. 11. (utorok) o 17.00 h | Spoločenská sála KD

KARAOKE SHOW
UKÁŽ, ČO VIEŠ 2018

Regionálna prehliadka mladých
talentov v speve. Vstupné: 1 €
19. 11. (pondelok) o 17.00 h | Kino Mier

komédia

30. 11. 2018 o 19.00 h
v podkroví Domu Matice slovenskej,
Zimná 68. Vstupné: 3 €.
Rezervácie: divadlonaopatkoch@gmail.com

0904 254 930

24. 11. (sobota) o 19.00 h | Spoločenská sála KD

KATARÍNSKA ZÁBAVA
Hrá ĽH STANA BALÁŽA
Vstupné: 10 €

Pripravujeme:
12. 12. (streda) o 19.00 h | Spoločenská sála KD

ŠČEDRYJ VEČUR

Vianočný koncert Poddukelského umeleckého
ľudového súboru. Vstupné: 15 €
www.okcsmizany.sk

7. 11. 2018 od 8.00 h

STOLNÝ TENIS CHLAPCOV SŠ
okresné kolo súťaže - ZŠ Lipová
8. 11. 2018 od 8.00 h

STOLNÝ TENIS DIEVČAT SŠ
okresné kolo súťaže - ZŠ Lipová
16. 11. 2018

MIX VOLEJBAL

pri príležitosti Dňa študentstva
30. 11. 2018

Letná 63
SNV

DROGY – CESTA DO TMY

Multimediálne divadelné predstavenie.
Autobiografická hra herca, ktorý prežil
a odovzdáva nádej ďalej.
Vstupné: 4 €; deti, štud., dôchod., ZŤP: 2 €

novemBER 2018

FUTSAL CHLAPCOV SŠ
športová hala
Informácie: Zuzana Košová
28. 11. 2018 od 9.00 h

10. november (so) o 18.00 h

Koncert prievidzského
pesničkára Nanyho Hudáka,
ktorý roky hráva svoje piesne a inšpiruje
svojimi príbehmi poslucháčov po celom
rodnom Československu.
Vstupné: 3 €

17. november (so) o 18.00 h

Kino Fest Anča:
25 rokov slovenskej animácie
Už po druhýkrát prinášame na Spiš to
najlepšie a najčerstvejšie zo svetovej
animovanej tvorby. Príďte sa pobaviť na
krátkych filmoch a spoznajte odvážne
grafické experimenty na veľkom plátne.
Každý mesiac iný výber filmov.
Dobrovoľné vstupné

XI. Olympiáda zo slovenského
jazyka a literatúry
kategória C, ZŠ Lipová
29. 11. 2018 od 9.00 h

IX. Technická olympiáda
kategória A, B, Technická akadémia
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová
P ripravujeme :

24. november (so) o 18.00 h

KineDok: Dum spiro spero
Dokým dýcham, dúfam. Dokumentárna
esej chorvátskeho spisovateľa o hľadaní
hodnoty života s kolekciou ocenení
z najprestížnejších filmových festivalov.
(HR, 2016, 50 min.)
Dobrovoľné vstupné

www.babkovedivadlosnv.eu/rezervacie
Podkrovie Domu Matice slovenskej,
Zimná 68, Spišská Nová Ves

o kukulíkovi
Jedného dňa nájde Dominika
v záhrade tekvičku a v nej chlapčeka.
Dá mu meno a učí ho všetkému
ľudskému

11. 11. 2018
o 16.00 h
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Darmo si brúsia veľké nádeje, že
veselohra jeho patrí k skvostným hrám.
Jediné, čo v nej vskutku smiešne je: že sa
jej smeje iba autor sám. (Kazimír Bezek)
Miestny odbor Matice slovenskej,
Spišská knižnica, DS Hviezdoslav
a Gymnázium, Školská ulica
pozývajú pri príležitosti
110. výročia narodenia na

STRETNUTIE S POÉZIOU
KAZIMÍRA BEZEKA
19. 11. 2018 o 15.30 h
v Spišskej knižnici, Letná 28
Realizované s finančnou podporou
mesta Spišská Nová Ves.

6. 12. 2018 (štvrtok) od 16.00 h

PRICHÁDZA ZIMA K NÁM

Privítanie zimy s príchodom Mikuláša so svojou
družinou. Areál CVČ ADAM, Hutnícka ul. 17,
sídl. Západ I, pri Lekárni
13.00 - 18.00 jarmok (perníky, občerstvenie)
15.30 - 16.00 vianočná nálada
program a vystúpenia detí MŠ, ZŠ, CVČ
16.00 - 18.00 otvorenie - Príchod Mikuláša,
rozsvietenie stromčeka, sladké Mikulášske
potešenie, večerná Vianočná rozprávka
Informácie: Klaudia Bigošová – 0914 176 083,
Bc. Katarína Štrauchová – 0904 306 520
4., 5., 7. 12. 2018, 9.00 – 12.00 h
MIKULÁŠ SO SVOJOU DRUŽINOU V MŠ
Ponúkame pre deti MŠ návštevu Mikuláša so
svojou družinou v dopoludňajších hodinách.
Ak máte o návštevu vo vašej MŠ záujem,
objednajte sa telefonicky do 23. 11. 2018.
Informácie: Bc. Katarína Štrauchová –
0904 306 520
Informácie nájdete na www.cvcadam.sk
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kultúra

Knižné
novinky
Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

Centrálna budova, Letná 28
053/415 03 01
PRE DETI
Branislava HRONSKÁ: Sníček
Sníček Hugo deťom splní čokoľvek si vysnívajú!
Cez deň sa nudí, a tak si zmyslí, že súrodencov
Luciu a Damiána navštívi, aj keď nespia.
Chris COLFER: Krajina príbehov –
Varovanie bratov Grimmovcov
Conner je presvedčený, že sa do Krajiny príbehov už viac nevráti. Vydáva sa na cestu po
Európe, aby rozlúštil záhadu a zabránil hroznej
katastrofe.
Lena RIEČANSKÁ: Som, aká som!
Alica a Nikola majú sladkých štrnásť. V 8. B sa
stretli tínedžeri s rôznym rodinným zázemím
žijúci v odlišných svetoch. Vďaka okolnostiam
našli nerozlučné priateľstvo, ktoré im pomohlo
prekonať predsudky.
PRE DOSPELÝCH – beletria
Ľudmila ULICKÁ: Daniel Stein, tlmočník
Román o Danielovi Steinovi, Židovi, niekdajšom
tlmočníkovi na gestape – dnes katolíckom duchovnom vo farnosti pri Haife.
Samuel BJORK: Sova
V lese, v podivnom hniezde zo sovieho peria,
nájdu telo tínedžerky zavraždenej rituálnym
spôsobom.
Katarína GILLEROVÁ: Kroky v daždi
Hlavná hrdinka Jolana nemala ľahký život, no
nikdy jej nechýbala odvaha a odhodlanie bojovať o svoj kúsok šťastia.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
Michael WOLFF: Oheň a síra
Novinár a spisovateľ vďaka dobrým vzťahom
s Trumpovým kabinetom prináša kuloárne informácie z pracovne najkontroverznejšieho prezidenta všetkých čias.
Robin NIXON POMPA: Deti bez alergií
Kniha založená na vedeckých metódach a priekopníckych štúdiách, ktoré menia spôsob stravovania detí a zároveň ponúka chutné recepty,
ktoré si deti obľúbia.
Sara GOTTFRIED: Ako ostať mladá
Dr. Sara Gottfriedová nám predkladá najnovšie
vedecké objavy a ukazuje, ako si omladiť telo
a zachovať zdravie.

Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk
PRE DETI
Hračky v škole a iné príbehy
Hračky z povaly vôbec nemohli spoznať miesto,
kde sa kedysi s Aničkou a Tomáškom hrávali.
Stanislav BENČAT: Hokejoví hrdinovia
Nevšedné príbehy ikon slovenského hokeja spoznáte v tejto knihe o najrýchlejšej hre sveta.
PRE DOSPELÝCH – beletria
Frank SCHÄTZING: Bleskové správy
Svetové médiá sa trhajú o reportáže od Toma
Hagena. No v Afganistane ho šťastie opustí…
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Konferencia o vzniku ČSR v Múzeu Spiša
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi si viacerými spôsobmi pripomína tohtoročné okrúhle výročia, medzi
nimi najmä vznik ČSR. 15. novembra 2018 bude od 10.00 h v prednáškových priestoroch Provinčného
domu v SNV prebiehať vedecká konferencia s názvom Obce za prevratu (Mocenské, etnické
a hospodárske zvraty na vidieku v rokoch 1918 - 1920). Na konferencii so svojimi príspevkami
vystúpia O. Ficeri, M. Furmanik, J. Pavlis, Z. Kollárová, R. Kormošová, J. Jakubovský a J. Kovačič.
Po skončení konferencie o 15.00 h bude nasledovať komentovaná prehliadka výstavy „Spiš
v dramatických udalostiach 20. storočia.“ Okrem SNV bude konferencia prebiehať 14. 11. 2018
v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach a 16. 11. 2018 v Kaštieli v Stropkove, pričom všade budú iní
prednášajúci. Konferenciu Obce za prevratu organizuje Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v spolupráci
s Krajským múzeom v Prešove, Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Centrom pre religionistiku
a historické štúdiá a Centrom spoločenských a psychologických vied SAV. Konferencia je určená pre
širokú odbornú i laickú verejnosť. Bližšie informácie www.muzeumspisa.com. Tešíme sa na vašu účasť.
Martin Furmanik, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

november 2018

kultúra, oznam
PROGRAMY / Dielne
PRE VEREJNOSŤ
16. 11. 2018, 16.00 – 19.00 | vstupné: 3 €/osoba
GALERIJNÝ PIATOK
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Otváracie hodiny:
utorok – piatok 9.00 - 16.30
nedeľa 11.00 - 16.00
T.: 053/417 46 21, 0948 882 718
E-mail: sekretariat@gus.sk
FB: Galéria umelcov Spiša, www.gus.sk

Stále expozície
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA

Aktuálne výstavy
MAĽBOU VANIE, SOCHOU MRAZÍ…

(slovenský „sochobraz“)
do 2. 12. 2018
Marko Blažo – Michal Černušák –
František Demeter – Lucia Dovičáková –
Rastislav Podhorský – Erik Šille –
Ján Vasilko – Viktor Frešo – Marek Kvetan –
Miroslav Trubač – Ján Zelinka –
Vlasta Žáková
Otvorená konfrontácia rozličných podôb súčasnej
maľby a sochy na slovenskej scéne.

JUBILANTI 2018

do 2. 12. 2018
Andrej Borúth – Vladimír Broniševský –
Tomáš Cetera – Jozef Fabini – František
Guldan – Tibor Gurin – Július Jakoby –
Petr Jedlička – Robo Kočan – Štefan Kovaľ –
Peter Pollág – Peter Roller – Andrej Rudavský –
Emil Sedlák
Tvorba 14-tich vybraných jubilujúcich autorov zo
zbierok galérie.

ŽENY ON LINE 6:
MRAMOROVANIE PAPIERA

Počítačová prezentácia zameraná na históriu
a možnosti využitia a výtvarného spracovania
papiera spojená s tvorivou dielňou zameranou
na tvorbu predsádky do knihy, ilustráciu k poézii
alebo obalu na pozvánku. Lektorka: PhDr. Edita
Vološčuková, PhD.
21. 11. 2018, 17.00 – 19.00 | vstup voľný
GALERIJNÁ STREDA
ORBIS PICTUS: ROZHOVORY O UMENÍ

SLOVENSKÝ SOCHOBRAZ DNES?!

Komorné kolokvium o situácii slovenskej
maľby a sochy mladej a strednej generácie.
Hostia: Mgr. Beata Jablonská PhD. (VŠVU Bratislava), Mgr. art. Miro Trubáč (VŠVU Bratislava),
Mgr. art. Ján Vasilko (Košice).
30. 11. 2018, 16.00 – 19.00 | vstupné: 3 €/osoba
GALERIJNÝ PIATOK

ŽENY ON LINE 6:
VIANOČNÉ OZDOBY Z KERAMIKY

Tvorba vianočných ozdôb z hlinených platov
vykrajovaním formičkami a pretláčaním
zaujímavých vzorov v štruktúrach ako sú - čipka,
vzorovaná tapeta a ozdobné valčeky.
Lektorka: Bc. art. Zuzana Suržinová.

DETSKÉ PROGRAMY /
Dielne PRE ŠKOLY
A ORGANIZOVANÉ SKUPINY
Vstupné: žiak/1 €, doprovod zdarma;
v cene prehliadka výstavy a výtvarný materiál.
Program určený pre MŠ, ZŠ, ZUŠ. Doba trvania:
cca 60 – 90 min. Je potrebné sa objednať deň
vopred! Odporúčame priniesť si ochranný odev.

Využite Kultúrne poukazy 2018
do 12. 11. 2018!

1. – 30. 11. 2018, 9.00 – 16.00

TEPANIE

Netradičná technika tepania zahroteným kovovým
nástrojom do viečka na zaváranie. Žiak sa
oboznámi s remeselnou technikou spracovania
mäkkých kovov za studena.
1. – 30. 11. 2018, 9.00 – 16.00

MÔJ POZDRAV JUBILANTOM

Žiak kombinovanou technikou dotvorí reprodukciu
diela vybraného autora výstavy Jubilanti 2018
a vytvorí k nej príbeh, svoj zámer sa následne
pokúsi ozrejmiť.

NOVINKY
25. 11. 2018, 13.00 – 16.00 | vstupné: 2 €/osoba

NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR

Vstupné: 1 €/študent, doprovod zdarma.
Doba trvania cca 60 min. Výtvarný materiál v cene.
V prípade záujmu je potrebné sa vopred nahlásiť.
Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, veľkých i malých
zamerané na rôznorodé výtvarné a remeselné
techniky.
5. – 6. 11. 2018 a 20. – 22. 11. 2018

ŠPECIÁLNA PONUKA! PREDNÁŠKY
Z DEJÍN VÝTVARNÉHO UMENIA

Vstupné: 1 €/študent, doprovod zdarma.
Program určený pre SŠ, cca 60 min. po dohode
s galerijným pedagógom - cyklické stretnutia
alebo samostatné prednášky.
Potrebné vopred dohodnúť deň a hodiny.
Súbor odborných prednášok z dejín výtvarného
umenia pre študentov SŠ - doplnok k výučbe
estetiky, dejín umenia a výtvarnej výchovy odborne
vedených galerijným kunsthistorikom
PhDr. Vladimírom Beskidom.

BEZ ČASOVEJ HRANICE

detský galerijný pas
Balíček na 12 rôznych tematických dielní podľa
ponuky: 20 €/ks. Pas zahŕňa 2 voľné vstupy pre
5-člennú rodinu do všetkých galerijných expozícií.
Pas nie je časovo obmedzený a dá sa využiť počas
celého roka.

Oznámenie o zbere odpadov
s obsahom škodlivých látok
Medzi tento odpad patria: použité batéria a akumulátory, elektroodpad z domácností s obsahom
škodlivín (chladničky, televízory, monitory), žiarivky, odpadové motorové a prevodové oleje, rozpúšťadlá, staré farby, laky, handry a rukavice znečistené olejom, obaly znečistené olejom a pod.
V rámci tohto zberu budú zbierané i elektroodpady z domácností bez obsahu škodlivých látok.
Pre občanov bývajúcich v bytových domoch sa zber bude realizovať prostredníctvom mobilnej zberne, ktorá bude pristavená po dobu 20 minút na vybraných stanovištiach. Pri preberaní odpadu je
potrebné sa riadiť pokynmi obsluhy mobilnej zberne a preukázať sa OP. Odpad bude prevzatý len od
občanov mesta. Zber týchto odpadov je bezplatný.
Zoznam stanovíšť v jednotlivých lokalitách mesta - 13. 11. 2018:
1. Nov. Huta - námestie (reštaurácia Poľovník)
8.00 - 8.20
2. m. č. Ferčekovce - križovatka Trančianskej a Muráňskej
8.30 - 8.50
3. sídl. Tarča - parkovisko oproti OD, Lipová 20
9.00 - 9.20
4. sídl. Mier - parkovisko OD Prima (Šafárikovo nám.)
9.30 - 9.50
5. sídl. Západ - parkovisko za OD (Kolárska ul.)
10.10 - 10.30
6. m. č. Blaumont - parkovisko Filinského
10.50 - 11.10
7. Hurbanova ul. - pri kotolni
11.30 - 11.50
8. Slovenská 44 - pri kotolni
12.30 - 12.50
9. Mlynská ul. - MPC starý vchod
13.00 - 13.20
10. Ing. O. Kožucha - parkovisko pred futbalovým štadiónom
13.40 - 14.00
Termíny a podmienky zberu týchto odpadov pre občanov bývajúcich v rodinných domoch sú uvedené
odd. komunálneho servisu, MsÚ
v kalendári zvozu separovaných zložiek pre rok 2018.

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
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ROZPRÁVKA

FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame vám možnosť zakúpiť si nový členský preukaz, ktorý platí celý rok 2018 na
celom Slovensku. Cena je 5 € a na každý
klubový film je zľava. Vstup pre divákov,
ktorí nie sú členmi FK, je neobmedzený. Tešíme sa na stretnutie s vami každý
utorok pri dobrom filme v Kine Mier.

Program a vstupenky
nájdete aj online na
www.mkc.snv.sk
PROJEKT 100 – 2018
FILMOVÁ PREHLIADKA,
KTORÁ KULTIVUJE DIVÁKA
OD ZAČIATKU SEPTEMBRA
DO NOVEMBRA
Už 23. ročník edukatívnej putovnej
filmovej prehliadky prinesie ďalší výber
desiatich kinematografických diel, ktoré
formujú dejiny svetového filmu.
1. 11. kino MIER nepremieta
Prázdninové dopoludňajšie
premietanie

2. 11. o 10.00, vstupné: 4,50 €
PRINCEZNÁ A DRÁČIK
Rak., anim. rod. komédia, 75 min., MP.
2. 11. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
ZRODILA SA HVIEZDA
USA, hud. dráma, 136 min., MP-12.
3. 11. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
THE PERFECT KISS
Kan./ČR, komédia, 82 min., MP-12.
ROZPRÁVKA

3. – 4. 11. o 15.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
PIADINôŽKA
USA, 102 min., MP.

3. – 4. 11. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
Luskáčik a štyri kráľovstvá
USA, dobrodružný, rodinný,
fantasy, 100 min., MP-7.
4. – 5. 11. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
BOHEMIAN RHAPSODY
VB/USA, dráma, životopisný, hudobný,
slov. titulky, 134 min., MP-12.
projekt 100

6. 11. utorok o 19.00
Vstupné: člen 3 €, nečlen 4,50 €
BYT
USA, 120 min., titulky, MP-15.
Akcia pre Dôchodcov

7. 11. streda o 17.00, vstupné: 3,50 €
PO ČOM MUŽI TÚŽIA
8. 11. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
TEN, KTO ŤA MILOVAL
8. – 11. 11. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI
USA, Krimi thriller, 115 min., MP-15.
ROZPRÁVKA

9. a 11. 11. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
GRINCH
USA, anim. komédia, 86 min., MP.
projekt 100

13. 11. o 19.00
Vstupné: člen 3 €, nečlen 4,50 €
STUDENÁ VOJNA
Fra./Pol./VB, 84 min., titulky, MP-15
12. 11. o 18.00, vstupné: 17 €
PAVOL HAMMEL a PRÚDY
koncert
STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

14. 11. o 17.00, vstupné: 4,50 €
TEN, KTO ŤA MILOVAL
14. 11. o 19.00, vstupné: 4,50 €
BOHEMIAN RHAPSODY
15. 11. o 19.30, vstupné: 5 € / 4,50 €
TEN, KTO ŤA MILOVAL
ČR, komed. príbeh, 90 min., MP-15.
ROZPRÁVKA

16. 11. o 17.00, vstupné: 6 € / 5,50 €
GRINCH
17. – 18. 11. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
GRINCH

RODINNÝ FILM

16. – 17. 11. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
Fantastické zvery:
Grindelwaldove zločiny
VB/USA, slov. dabing, dobrodružný,
rodinný, fantasy 130 min., MP-12.
18. 11. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
TEN, KTO ŤA MILOVAL
ČR, 95 min., MP-15.
19. 11. o 17.00, vstupné: 4 € / 2 €
DROGY – CESTA DO TMY
multimediálne divadelné predstavenie
pre verejnosť
FILMOVÝ KLUB

20. 11. o 19.00
vstupné: člen 3 € / nečlen 4,50 €
CLIMAX
Fra., titulky, 94 min., MP-18.

25. 11. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
26. 11. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV
26. 11. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI
USA, krimi thriller, 115 min., MP-15.
FILMOVÝ KLUB

27. 11. o 19.00
Vstupné: člen 3 € / nečlen 4,50 €
BALÓN
Nem., český dabing, 120 min., MP-15.
STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

28. 11. o 17.00, vstupné: 4,50 €
ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV
EKOTOPFILM – ENVIROFILM

ROZPRÁVKA pre školské kluby
aj pre verejnosť

21. 11. o 14.00, vstupné: 3 €
KUBKO HRDINA
Island, anim. rozprávka, 93 min., MP.
STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

21. 11. o 17.00, vstupné: 4,50 €
TEN, KTO ŤA MILOVAL
ČR, 90 min., MP-15.
21. 11. o 19.00, vstupné: 4,50 €
BOHEMIAN RHAPSODY
22. 11. o 17.00, vstupné: 3,50 €
OBYČAJNÁ TVÁR
USA, dráma, titulky, 113 min., MP-7.
22. 11. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV
ČR, komédia, dráma, 92 min., MP-15.
23. 11. o 19.30, vstupné: 5 € / 4,50 €
24. 11. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
MLADÍ ZABIJACI
USA, thriller, titulky, 113 min., MP-15.
ROZPRÁVKA

24. – 25. 11. o 15.30, vstupné: 5 € / 4,50 €
PAT & MAT
ZIMNÉ DOBRODRUŽSTVÁ
ČR, rozprávka, 60 min., MP
ROZPRÁVKA

24. – 25. 11. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
GRINCH

29. 11. o 16.00, vstup voľný
MEDVEDE Z KAMČATKY
ZROD ŽIVOTA
Slovenský dabing, 53 min., MP.
29. 11. o 17.00, vstup voľný
ŽIVÁ RIEKA
SK, 52 min., MP-12.
29. 11. o 18.00, vstup voľný
MIMO PLÁTNA:
O ŽIVÝCH RIEKACH
beseda
29. 11. o 19.00, vstup voľný
PYTLIACKE PODSVETIE
USA, slov. titulky, 48 min., MP-12.
29. 11. o 19.50, vstup voľný
SLAMKY
USA, slov. titulky, 33 min., MP-12.
29. 11. o 20.30, vstup voľný
PO ZÁRUKE
Norsko, titulky, 52 min., MP-12.
ROZPRÁVKA

30. 11. – 1. 12. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
ČERTOVSKÉ PERO
ČR, rozprávka, 108 min., MP-7.
30. 11. – 1. 12. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
VDOVY
USA, thriller, 120 min., MP-15.
Zmena programu vyhradená!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia
Kina MIER
finančne podporil

facebook.com/Kino.Mier.SNV

Multifunkčné energetické a banícke centrum
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
053/429 7546, banicke.centrum.snv@gmail.com,
dana.rosova@gmail.com, 0911 849 131
Vstupné do expozície, na výstavu: dospelí 2 €; žiaci, študenti a dôchodcovia 1 €;
deti do 6 r. a dôchodcovia nad 70 r. zdarma; Akceptujeme kultúrne poukazy.
Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h, Prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00 h voľný vstup.
Na vernisáže a prednášky v popoludňajších hodinách vstup voľný.
Stále výstavy
do 31. 11. 2018
• HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI
ŽIVOT MEDZI NEBOM
A PEKLOM
• ZBIERKA NERASTOV
Staré banské diela
viac ako 1 300 kusov vzoriek zo Slovenska,
a prírodné zaujímavosti
Čiech a 23 krajín sveta
sveta vo fotografii Miloša Greisela
• ODKRYTÁ KRÁSA V KAMENI
V TVORBE TIBORA GURINA
Prednáška
Výstavy
6. 11. 2018 o 10.00 h
Svetové trendy v oblasti
do 31. 12. 2018
nerastných surovín
FRANTIŠEK ŽOLDÁK: ZÁTIŠIA A KRAJINKY
Prednášajúci:
Výstava výtvarných diel pri príležitosti
doc. Dr. Ing. Juraj Ďurove
autorovho jubilea
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PLÁN PREMIÉR
Bohemian Rapsody;
Luskáčik a štyri kráľovstvá
Dievča v pavúčej sieti;
8. 11. Hunter Killer: Neviditeľný zabijak;
Grinch; Ten, kto Ťa miloval
Fantastické zvery: Grindelwaldove
15. 11.
zločiny; Balón
Mimi a Líza záhada vianočného
22. 11. svetla; Mladí zabijaci; Creed 2;
Úsmevy smutných mužov
Robin Hood; Čertovské pero
29. 11.

1. 11.

november 2018

pozvánky, oznamy
www.dietka.sk

Program Materského
centra Dietka
Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3
Materske centrum - DIETKA – Spisska Nova Ves a na oficiálnej web stránke mesta
HERŇA Dietka
Utorok (ang.) 9.00 - 12.00
štvrtok (nem.) 9.00 - 12.00
Piatky 16.00 - 17.30 h
Príspevok: 1,50 €/rodina
KARNEVAAAAAL
Nedeľa 25. 11. o 16.00 h
V maskách radi
uvidíme i rodičov.
Prihlášku min. deň
vopred t. č. 0908 631 969
Príspevok: 3 €/dieťa
ADAPTAČNÉ
DOPOLUDNIE
Stredy od 8.30 do 12.00 h
Pobyt bez prítomnosti
rodičov, zabezpečený pitný
režim a ovocie. Mamky,
zabaľte im desiatu.
Prihlášku min. deň
vopred t. č. 0908 631 969
Príspevok: 7 €/ dieťa
OBJAVUJEME
RÚČKAMI
Vždy v stredu o 16.30 h
všetko, čo by ste im
doma nedovolili.
Určené pre deti do 3 r.
Prihlášku min. deň
vopred t. č. 0902 225 798
Príspevok: 4 €/dieťa

JA SI VYSKOČÍM,
JA SI POSKOČÍM
A AJ SA ZATOČÍM
Každý štvrtok o 16.30 h
popoludnie plné hudby
a tanca pre detičky do 6 r.
Prihlášku min. deň
vopred t. č. 0917 618 368
Prispevok: 4 €/dieťa

ako správne naviazať
a nosiť dieťatko od jeho
prvých dní. Ak ešte
nemáte vlastnú babyšatku
nevadí, požičiame, príp.
poradíme pri výbere.
Prihlášku a info: Mgr. B.
Vajová t. č. 0948 480 510
Poplatok: 12 €/rodina

CVIČENIE TABATA
V pondelky o 17.00 h
cvičenie pre mamky
s detičkami. Prihlasovanie
sms najneskôr deň
vopred u inštruktorky
Marcely - 0915 937 167
Príspevok: 4 €/mamku

STRETNUTIE
PODPORNEJ SKUPINY
NOSIACICH RODIČOV
V pondelok 5. 11.
a 19. 11. o 9.30 h
Prihlášku najneskôr deň
vopred na 0910 554 177
Pod vedením kvalifikova
ných poradkýň Barbora
Vajová, Veronika Smiková
Príspevok: 3 €/osoba

ČAS PRE SEBA
Piatky od 18.00 h sú
určené vám, mamky, staré
mamy, tety… možnosť
naučiť sa háčkovať,
štrikovať, vyšívať.
Prihlášku min. deň
vopred t. č. 0903 493 922
Príspevok: 3 €/mamku
KURZ NOSENIA
DETÍ A VIAZANIA
BABYŠATIEK I
(základný)
Utorok 13. 11. o 15.30 h

STRETNUTIE
PODPORNEJ SKUPINY
DOJČIACICH MATIEK
A TEHULIEK
V piatok 16. 11. o 9.00 h
skupina je otvorená aj
pre nové maminy. Zmena
programu vyhradená.
Prihlášku nutné
najneskôr deň vopred
na t. č. 0903 740 739
formou sms. Pod vedením

poradkyne v dojčení OZ
Mamila: Anna Ogurčáková
Príspevok: 3 €/osoba
STRÁŽENIE DETÍ
Bližšie info na
t. č. 0903 493 922
DETSKÁ NARODENI
NOVÁ OSLAVA
(sobota, nedeľa)
Objednávky: 0903 493 922
Príspevok: 10 €/2 hod.
(možnosť doobjednania animátorských aktivít, maľovanie
na tvár, tvorivé dielničky)
PORADENSTVO
PRI DOJČENÍ
PhDr. Júlia Novotná
t. č. 0902 221 295
Anna Ogurčáková
t. č. 0903 740 739
Silvia Pramuková
t. č. 0948 040 203

PORADENSTVO
V NOSENÍ DETÍ

Mgr. Barbora Vajová
t. č. 0948 480 510,
barbora.vajova@gmail.com,
MUDr. Veronika Smiková
t. č. 0910 554 177,
veronika.smikova01@gmail.com.

Rozpis pohotovostných služieb lekární v meste Spišská Nová Ves
7.00 - 22.30
Lekáreň NA SÍDLISKU MIER, Šafárikovo nám. 6
T.: 053/446 59 37
16.00 - 20.00
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
T.: 0901 961 073
2. 11.
16.00 - 22.30
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
T.: 0903 295 513
(pia)
16.00 - 20.00
Lekáreň BENU, Medza 15
T.: 053/417 68 84
7.00 - 22.30
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
T.: 0901 961 073
3. – 4. 11.
8.00 - 20.00
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
T.: 0903 295 513
(sob – ned)
8.00 - 20.00
Lekáreň BENU, Medza 15
T.: 053/417 68 84
16.00 - 20.00
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
T.: 0901 961 073
16.00 - 20.00
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
T.: 0903 295 513
5. – 9. 11.
(pon – pia) 16.00 - 20.00
Lekáreň BENU, Medza 15
T.: 053/417 68 84
20.00 - 22.30
Lekáreň PRI PARKOVISKU, Šafárikovo nám. 1
T.: 053/429 96 10
7.00 - 8.00
Lekáreň PRI PARKOVISKU, Šafárikovo nám. 1
T.: 053/429 96 10
20.00 - 22.30
10. – 11. 11.
8.00 - 20.00
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
T.: 0901 961 073
(sob – ned)
8.00 - 20.00
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
T.: 0903 295 513
8.00 - 20.00
Lekáreň BENU, Medza 15
T.: 053/417 68 84
16.00 - 20.00
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
T.: 0903 295 513
12. – 16. 11.
16.00 - 20.00
Lekáreň BENU, Medza 15
T.: 053/417 68 84
(pon – pia)
16.00 - 22.30
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
T.: 0901 961 073
17. 11. (sob) 7.00 - 22.30
Lekáreň STATIM, Štefánikovo nám. 10
T.: 053/442 82 77
7.00 - 22.30
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
T.: 0901 961 073
18. 11.
16.00 - 20.00
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
T.: 0903 295 513
(ned)
16.00 - 20.00
Lekáreň BENU, Medza 15
T.: 053/417 68 84
16.00 - 22.30
Lekáreň BENU, Medza 15
T.: 053/417 68 84
19. – 23. 11.
16.00 - 20.00
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
T.: 0901 961 073
(pon – pia)
16.00 - 20.00
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
T.: 0903 295 513
7.00 - 22.30
Lekáreň BENU, Medza 15
T.: 053/417 68 84
24. – 25. 11.
8.00 - 20.00
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
T.: 0901 961 073
(sob – ned)
8.00 - 20.00
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
T.: 0903 295 513
16.00 - 20.00
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
T.: 0901 961 073
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
T.: 0903 295 513
26. – 30. 11. 16.00 - 20.00
(pon – pia) 16.00 - 20.00
Lekáreň BENU, Medza 15
T.: 053/417 68 84
20.00 - 22.30
Lekáreň SMIŽANY, Brusník 1522/2, Smižany
T.: 053/448 90 66
1. 11. (štv)

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Zvieratká
na adopciu
V prípade záujmu o psíka volajte 0905 315 070
(ak zamestnanec útulku nepracuje, číslo je
nedostupné, skúste preto volať viackrát)
alebo bezplatnú linku 159.
Každý adoptovaný psík môže bezplatne absolvovať
kurz výcviku v MKK Tatran t. č.: 0949 351 119.

BEKY
Ročná fenočka kríženca vhodná
do rodiny s deťmi.
ABAN
Milý psík, kríženec labradora,
približne ročný, čaká na svojho
pána, ktorý mu dá dobrý domov
plný lásky.
DONNA
Rozkošné šteniatko fenky, približne 4-mesačné, nemôže sa
dočkať, kedy sa stane súčasťou
milujúcej rodiny.
MOLY
Ročná fenka vhodná do rodiny
s deťmi.
TINKA
Milučké šteniatko, približne
trojmesačná fenočka potrebuje
rýchlo domov.
ajka
Teraz je už z nej vyrovnaná,
mladá sučka. Vekom cca 1 rok.
Vhodná na voľný výbeh okolo
domčeka.
OLIVER
Psík je veselej povahy. Určite by
zastal aj nenáročného strážcu.
Je to cca 3-ročný, svalnatý,
vybehaný chalanisko.
erik
Erik je 2,5 ročný, šťastný, vyrovnaný psík. Ešte je chvíľu šantivý,
keď ide na prechádzku, ale je to
veľmi milý psík.
BADY
Bady je cca 10-mesačný psík, je
veselý a hravý. Bude milujúcim
spoločníkom vašich detí či oddaným druhom staršiemu človeku.
CYRIL
Psík vyzeral tak, že čakal na
pána na mieste, kde ho zrejme
aj vyhodili z auta… Cca 3-ročný,
kľudný, ešte mladý psík.
TÁNIČKA
Sučka je cca 1 rok stará. Je
veľmi kontaktná, nebojí sa,
miluje deti.
TOBY
Tobinko je približne 6-mesačné
šteňa. Čaká na milujúceho človeka, ktorý mu poskytne veľa
lásky a bezpečný domov.

11/2018

19

šport

KULTÚRNO‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves
krytá plaváreň T.: 053/416 63 53
Verejnosť
31. 10.
streda
9.00 - 20.00
1. 11.
štvrtok
6.30 - 7.45 a 9.00 - 20.00
2. 11.
piatok
9.00 - 20.30
3. 11.
sobota
ZATVORENÁ
4. 11.
nedeľa
14.00 - 20.30
17. 11.
sobota
9.00 - 11.30
18. 11.
nedeľa
15.30 - 20.30
30. 11.
piatok
8.00 - 12.00
1. 12.
sobota
ZATVORENÁ
2. 12.
nedeľa
15.30 - 20.30
Krytá plaváreň otvorená podľa nasledovného rozpisu:
Ranné plávanie
Školy
Verejnosť
pondelok
6.30 - 7.45
8.00 - 12.00
15.00 - 20.00
utorok
8.00 - 12.00
13.00 - 20.00
streda
8.00 - 12.00
13.00 - 20.00
štvrtok
6.30 - 7.45
8.00 - 12.00
13.00 - 20.00
piatok
8.00 - 12.00
13.00 - 20.30
sobota
9.00 - 20.30
nedeľa
9.00 - 20.30

Sauna a ceragem T.: 053/416 63 54
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

SAUNA 1
sanitár
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
7.30 - 12.00
13.00 - 19.00
7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž

www.stez.sk

9.00
25. 11. nedeľa 11.30
14.00
14.30
28. 11. streda
18.00

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466
UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas
Hracia plocha k tréningovej jednotke
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením
½ hracej plochy k tréningovej jednotke
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.

Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M

CERAGEM
sanitár
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
8.00 - 19.00
8.00 - 19.00

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935 Cenník prenájmu: 16 €/hod./4 dráhy
10. 11. sobota
18. 11. nedeľa
25. 11. nedeľa

10.00
11.00
15.00
10.00
10.00

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35
Cenník
prenájmu

Športová
príprava

pondelok - piatok

7.00 - 14.00
14.00 - 22.00
8.00 - 20.00

14 €/hod
28 €/hod
28 €/hod
780 €/deň

sobota - nedeľa
Podujatie nešportového charakteru
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
Arrows - Hurikán Bratislava,
1. 11. štvrtok 14.00 Young
florbal, extraliga muži
2. 11. piatok 18.00 Kométa - Kys. Nové Mesto, florbal, extraliga ženy
3. 11. sobota 18.00 Kométa - Tvrdošín, florbal, extraliga ženy
9.00 BK04 SNV - Čaňa, basketbal, ml. žiaci
12.00 ŠKBD - Tydam Košice, basketbal, juniorky
11. 11. nedeľa 14.00 BK04 SNV - Dolný Kubín, basketbal, starší žiaci
- Young Angels Košice,
16.00 ŠKBD
basketbal, mladšie žiačky
19.00 ŠKBD - Poprad, basketbal, staršie žiačky
SNV - Inter Bratislava,
14. 11. streda 18.00 BK04
basketbal, extraliga muži
11.30 BK04 SNV - Poprad, basketbal, starší mini žiaci
17. 11. sobota 15.00 BK04 SNV - Žilina, basketbal, kadeti
18.00 Young Arrows - Prešov, florbal, extraliga muži
9.00 BK04 SNV - P. Bystrica, basketbal, kadeti
18. 11. nedeľa
11.30 Young Arrows - Gama Košice, florbal, starší žiaci
15.00 ŠKBD - Košice 2004, basketbal, staršie žiačky
24. 11. sobota
17.30 BK04 SNV - Banská Bystrica, basketbal, juniori

TJ Tatran SNV - Sučany, dorastenecká liga
TJ Tatran SNV A - Košice, extraliga muži
TJ Tatran SNV B - Podbrezová B, 1. liga východ
TJ Tatran SNV - Veľký Šariš, dorasten. liga
TJ Tatran SNV - Košice, dorastenecká liga

TENISOVý areál T.: 0903 403 459 - rezervácie
V prevádzke len tenisová pretlaková hala.
Otváracie hod.:
Cenník vstupu:

Verejnosť

MASÁŽE Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodre-

náž, lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž,
lávové kamene, chiropraxia, mäkké techniky.
utorok - piatok
14.00 - 20.00
sobota - nedeľa
9.00 - 20.00
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č. 0905 954 792, 0904 325 343.

100 €
130 €
36 €/hod
60 €/hod
35 €/hod

Noves - Trebišov,
1. 11. štvrtok 10.00/12.00 I.FKliga
starší žiaci U15 a U14
4. 11. nedeľa
10.00
FK Noves - Oravský Podzámok, II. liga žien
10. 11. sobota 10.00/11.30 FK Noves - Humenné,
I. liga mladších žiakov U13 a U12

4. 11. nedeľa

SAUNA 2
sanitár
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
7.30 - 12.00
13.00 - 19.00
7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

BK04 SNV - Levice, basketbal, juniori
ŠKBD - Poprad, basketbal, juniorky
ŠKBD - Young Angels Košice, basketbal, st. žiačky
BK04 SNV - Svit, basketbal, juniori
BK04 SNV - Handlová, basketbal, extraliga muži

pondelok - nedeľa
9.00 - 14.00
14.00 - 21.00
Permanentka

9.00 - 21.00
10 €/hod./kurt
13 €/hod./kurt
70 €/6 hod./kurt

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
Rozpis verejného korčuľovania má len informatívny charakter, môže byť
zmenený z dôvodu konania hokejového zápasu!
Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis)
1. 11. štvrtok
2. 11. piatok
3. 11. sobota
4. 11. nedeľa
10. 11.
11. 11.
14. 11.
16. 11.
17. 11.

sobota
nedeľa
streda
piatok
sobota

18. 11. nedeľa
20. 11. utorok
21. 11. streda
22. 11. štvrtok
23. 11. piatok
24. 11. sobota
25. 11. nedeľa
30. 11. piatok

17.30
13.30
17.30
14.00
17.30
10.30
15.00
19.00
17.30
17.30
17.30
17.00
15.00
10.30
17.30
17.00
14.00
17.30
14.00
17.30
17.30
10.00
17.00
17.00

Verejné korčuľovanie, prázdninové
od 0 do 15 r. s rodičmi
Short track, Slovenský pohár
Verejné korčuľovanie
HK SNV - Nitra, extraliga dorastu
Verejné korčuľovanie
HK SNV - Nitra, extraliga dorastu
Lipt. Mikuláš - Žilina, Tipsport liga, muži
HK SNV - Humenné, 1. liga, muži
Verejné korčuľovanie
HK SNV - Považská Bystrica, 1. liga, muži
HK SNV - Martin, 1. liga, muži
Lipt. Mikuláš - Košice, Tipsport liga, muži
HK SNV - Banská Bystrica, extraliga dorastu
HK SNV - Banská Bystrica, extraliga dorastu
Verejné korčuľovanie
„O dvanástich mesiačikoch”
- rozprávkové predstavenie na ľade
HK SNV - Bratislava, extraliga dorastu
HK SNV - Trnava, 1. liga, muži
HK SNV - Bratislava, extraliga dorastu
HK SNV - Skalica, 1. liga, muži
Verejné korčuľovanie
HK SNV - Bardejiov, liga kadetov
Lipt. Mikuláš - Detva, Tipsport liga, muži
Lipt. Mikuláš - Miškolc, Tipsport liga, muži

Cyklistické preteky pre deti

Piaty ročník Cyklistických pretekov usporiadal 14. 10. 2018 Športový klub Ferčekovce v spolupráci s Mestským výborom č. 3 v priestoroch Jazdeckého
klubu Slávia pre 150 detí z Ferčekoviec a okolia. Na vopred organizátormi vytýčenej trase si súťažiaci zmerali svoju vytrvalosť, bojovnosť a obratnosť v šiestich
detských kategóriách. Nechýbala aj jedna špeciálna a veľmi obľúbená kategória - „Kočiar“. Prví traja v každej kategórii získali od podporovateľov a organizátorov diplomy, sošky cyklistov a vecné ceny. Ani ostatní účastníci neodišli naprázdno. Tešili sa z darčekových predmetov, sladkostí a úžasnej tomboly. Tá urobila
v závere nedeľnej popoludňajšej akcie najväčšiu radosť 3 rodinám, pretože ich deti získali 2 bicykle a 1 odrážadlo. Organizátorov teší hlavne veľký záujem rodín
o šport, o zábavu spojenú s možnosťou stráviť spoločné popoludie s rodinami a priateľmi.
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Sociálna inklúzia v praxi
„Športovci svojimi úspechmi búrajú bariéry, ktoré
pred nich stavia život. Svojou vytrvalosťou a túžbou
víťaziť otvárajú ľudské srdcia, a tým prispievajú k prijatiu ľudí s mentálnym postihnutím ako plnohodnotnú a neoddeliteľnú súčasť spoločnosti,“ hovorí prezidentka Special Olympics Slovakia Eva Lysičanová.
Patrí k nim aj Vanda Kračunová z Gočova s downovým syndrómom, ktorú podporuje v jej športových
aktivitách jej tím. Tvoria ho Vandiny rodičia Maťo, Erika a trénerka Elena Stanková. Vanda je integrovaná
v bežnom kolektíve od materskej školy. Momentálne navštevuje strednú školu v Levoči. Celý čas bola
vedená k športu, ale zlom nastal v roku 2016, keď
prvýkrát vyhrala plavecké preteky v Trenčíne. Od
septembra 2016 sa Vandy s radosťou ujala trénerka
Elena Stanková v ŠK Iglovia Spišská Nová Ves.
Vanda sa neustále zlepšuje, na Majstrovstvách
Slovenska v plávaní mládeže s downovým syndrómom v Trenčíne 2017 získala štyri zlaté medaily. Ďalší úspech zaznamenala tiež v Trenčíne,
v marci 2018 na Majstrovstvách Slovenska v plávaní Special Olympics Slovakia, kde zvíťazila na
200 m prsia a 100 m voľným spôsobom.
Okrem toho sa pravidelne zúčastňuje podujatí
Special Olympics Slovakia. Hnutie, ktoré vzniklo
3. 3. 1993 poskytuje celoročný cyklus tréningov
a súťaží pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím v športových disciplínach ako atletika, plávanie, gymnastika, futbal, volejbal, cyklistika, zjazdové
lyžovanie, krasokorčuľovanie a iné. Logo Special
Olympics tvorí päť postáv v kruhu, ktorý reprezentuje svet. Postavy symbolizujú športovca, rodiča,
trénera, sponzora a dobrovoľníka, lebo len vďaka
spolupráci všetkých uvedených dokážu špeciálne
olympiády napĺňať svoj cieľ.

Vanda sa kvalifikovala a splnila limity na Special
olympics, ktoré sa budú konať v Abu Dhabí v marci
2019. Jej leaderkou a sparingovým partnerom pri
tréningoch sa stala mentorka v ŠK Iglovia Eliška
Ivanovová (na obr. vľavo). Dievčatá spolu na konci
septembra (24. – 28. 9.) odcestovali do Baku v Azerbajdžane, kde sa zúčastnili konferencie Global Youth
Leadership Forum. Na tomto fóre sa stretlo cca 120
vedúcich mládeže s mentálnym postihnutím aj bez
neho z vyše 45 krajín sveta. Vedúci mládeže mali na
ňom možnosť rozvíjať a rozširovať svoje chápanie
toho, ako môžu viesť k sociálnej inklúzii vo svojej
krajine. Účastníci sa učili a boli inšpirovaní od odborníkov, akou je napr. globálna veľvyslankyňa špeciálnej olympijskej hry Vanja Grbic a členka medzinárodnej rady Natalia Vodianová z Medzinárodného
fóra špeciálnych olympijských hier.

MEDAILy Z MAJSTROVSTIEV
SLOVENSKA
Žiaci športovej triedy so zameraním na športovú streľbu Základnej školy Z. Nejedlého SNV a členov ŠSK
Rušňové depo Spišská Nová Ves si vystrieľali skvelé umiestnenia na Majstrovstvách Slovenskej republiky v športovej streľbe vo Svätom Petri. Súťažili
v disciplíne vzduchová pištoľ. Najúspešnejšia
bola pre nich kategória dievčat do 16 rokov, kde
1. miesto získala Veronika Šimová. V kategórii do 14 rokov si dievčatá vybojovali: 3. miesto
Martina Böttcherová, 4. miesto Veronika
Pachingerová a 7. miesto Dominika Čujová.
V kategórii chlapcov do 14 r. sa umiestnil na
3. mieste Marcus Šuba, 5. miesto získal Patrik
Fridmanský. V kategórii chlapcov do 16 rokov
obsadil Peter Petko 5. miesto. V kategórii družstiev si odniesli domov striebornú a bronzovú
medailu. Strelcov pripravovali PaedDr. Milada
Petková a Ján Mlynárčik. Prajeme našim športovým strelcom veľa úspechov aj do budúcej
sezóny.
MP

Dievčatá, poďte medzi nás…
Súťažný ročník 2018/2019 sa začal aj pre Športový klub basketbalu dievčat. Momentálne tento
klub má v súťažnom ročníku štyri kolektívy: juniorky, kadetky, staršie žiačky a mladšie žiačky.
Východoslovenskej miniligy sa bude zúčastňovať
aj prípravka. ŠKBD sa snaží dobudovať celú pyramídu, nie celkom sa mu to darí, ale pracuje na tom.
Pozývame dievčatá rôzneho veku, aby sa pripo-

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

jili k nám, privítame každú, ktorej sa basketbal
páči. Na www.skbd.sk sa môžu dievčatá a rodičia
oboznámiť s našou činnosťou a kontaktovať našich
trénerov. Nové hráčky, ktoré sa zaujímajú o krásnu
basketbalovú hru sa môžu prísť pozrieť na Základnú školu Ing. O. Kožucha SNV v pondelok a štvrtok
o 15.30 h alebo každý pondelok o 17.30 h do mestskej športovej haly.
Ján Tomšík

Multifunkčný
areál
Schulerloch
Už druhý rok občania mesta registrujú aktivity
v prímestskej časti Spišskej Novej Vsi, v lokalite Schulerloch. Bývalá vojenská strelnica,
neskôr využívaná ako poľovnícka strelnica, sa
stala predmetom záujmu občanov mesta, ktorým chýbali podmienky k vykonávaniu niektorých druhov športu v meste.
Športoví strelci, biatlonisti, lukostrelci, držitelia služobných i súkromných zbraní,
orientační bežci či „bežkári” v rámci občianskej iniciatívy svojpomocne zriadili dočasnú
strelnicu na prenajatom pozemku od mesta
Spišská Nová Ves. Ambície majú vyššie, no
zatiaľ aspoň takto začali napĺňať ciele a predmet činnosti stanov novovzniknutého združenia „Multifunkčný areál Schulerloch”.
Združenie, ktoré vzniklo na nepodnikateľské
ciele, chce výhľadovo v spomínanej lokalite
vytvoriť zázemie pre občanov výstavbou budovy alpského štýlu so strelnicou, spoločenskou časťou, ubytovaním i bytom pre správcu.
Celoročná bežecká trasa v dĺžke 2,5 km s pilinovým alebo štiepkovým podkladom a 4,5 km
trasa v zimnom období bude slúžiť širokej verejnosti mesta a jeho okoliu na bežecké lyžovanie či biatlon.
Životaschopnosť zámeru dokazujú aktivity členov, keď na vysokej úrovni už zabezpečili Majstrovstvá armády SR v streľbe zo služobných
zbraní, Slovenskú streleckú ligu z historických
zbraní, Oblastnú ligu v športovej situačnej
streľbe a iné verejné strelecké akcie.
Biatlonisti a lukostrelci sa tu stretávajú na pravidelných tréningoch a svoje si užívajú aj žiaci
stredných škôl z nášho mesta pri branných
cvičeniach. V predchádzajúcom zimnom období bola skúšobne natiahnutá aj stopa pre
bežecké lyžovanie, čo mali možnosť oceniť
viacerí bežkári.
Do výpočtu zámerov patrí aj starostlivosť
o poškodenú vodnú nádrž, kde plánujú vytvoriť podmienky pre rekreáciu a oddych.
Nemalé úsilie členovia venujú prístupovej komunikácii – poľnej ceste od BMZ na Sadovej
ulici, ktorá je s obľubou využívaná i na prechádzky ku kaplnke v Schulerlochu. Upratovanie po zime, oprava výtlkov, vytváranie novej vrstvy z recyklovaného materiálu i stavba
a údržba odvodňovacieho systému dáva členom združenia poriadne zabrať.
„Napriek neľahkej práci a problémom, s ktorými sa musíme priebežne vysporiadavať, napredujeme a otvárame priestor pre občiansku
iniciatívu, mimoškolskú činnosť študentov,
brigádnicke aktivity i športové vyžitie verejnosti
a športových klubov z nášho mesta i blízkeho
okolia,“ uviedol štatutárny zástupca záujmového združenia právnických osôb Multifunkčný
areál Schulerloch, Ing. Jozef Borz a dodal:
„Ak máte záujem pomôcť, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: mas@snv.sk, naša web
stránka je www.mas.snv.sk.“
MAS

11/2018
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Basketbalisti na
úvod s prehrami
Basketbalisti Spišskej Novej Vsi majú dobré vyžrebovanie na začiatku sezóny 2018/2019. Tri zápasy po sebe hrajú doma. V úvodnom vystúpení
prehrali so Svitom 74 : 109, a tak sa v nasledujúcu sobotu 13. 10. 2018 očakával reparát proti
Žiline. Zo začiatku všetko nasvedčovalo tomu,
že domáci chcú odčiniť prehru z prvého kola. Po
prvej štvrtine viedli 23 : 21 a v nasadenom trende
pokračovali aj v druhej desaťminútovke. Po prvom polčase mali mierny bodový náskok 46 : 40.
V druhom polčase opäť domáci diváci len nechápavo krútili hlavami. Spišiaci nepochopiteľne
poľavili vo všetkých herných činnostiach. Hostia
pod vedením trénera zo Spišskej Novej Vsi Ivana
Kurillu zmenili systém hry, zmazali bodové manko
a postupne sa dostali do vedenia. Tretiu štvrtinu
vyhrali 31 : 19. V poslednej štvrtine sa Novovešťania ešte snažili vrátiť do zápasu, no hostia takmer
každú útočnú akciu dotiahli do úspešného konca,
k čomu im pomohla domáca nedôrazná obrana,
o čom svedčí inkasovaných 101 bodov. V konečnom účtovaní prehrala Spišská Nová Ves so Žilinou 88 : 101.
Jozef Petruška

Florbal
Nový súťažný ročník odštartovali extraligoví
florbalisti zo Spišskej Novej Vsi. Do bojov o majstrovské body ako prví zasiahli extraligoví muži,
ktorí doma s Nižnou prehrali 6 : 7 po predĺžení.
Tretí septembrový víkend patril v športovej hale
florbalistkám Kométy, ktoré mali na programe
dvojzápas. V sobotu hostili hráčky Slávie Nitra
a prehrali po predĺžení 4 : 5.
Sklamanie z prvej prehry po vyrovnanom priebehu na domácej strane bolo veľké, ale všetko si
dievčatá Kométy vynahradili na druhý deň, kedy
po góloch Janiglošovej, Hanuščinovej, Grossovej, Talpašovej a Adamcovej zdolali Hurikán Bratislava 5 : 2 a do extraligovej tabuľky si pripísali
prvé víťazstvo.
Jozef Petruška

Cena Spiša
Súčasťou podujatia Dni mesta bola aj jazdecká
súťaž Cena Spiša. Jazdecký areál pri Ferčakovciach v sobotu opäť ožil dupotom koní, stavaním prekážkovej dráhy a samotnými pretekmi.
Súťažilo sa v piatich skokových disciplínach.
Súťaž do 90 cm vyhrala Natália Marečková na
koni Rachel z Podturne. Skok Z, súťaž sa započítava do Skokového pohára SJF VO detí, najlepšie zvládol Martin Bulík na koni Quidomar z Michaloviec, tretí bol Milan Šarík z RKCool Spišská
Nová Ves. Skok ZL ovládli domáci jazdci, keď
zvíťazil Štefan Zeman na koni RuthStar z JK
Slávia SNV pred Petrom Mackovjakom na koni
Galant z JK Mackovjak SNV. Aj v disciplíne Skok
L sa darilo domácim jazdcom. Zvíťazil Peter
Mackovjak na koni Cacio Betty pred Vladimírou Prídavkovou na koni Kalut JK Slávia SNV.
Vyvrcholením súťaže bola disciplína Skok S –
Cena primátora mesta. Súťaž sa započítava do
Skokového pohára SJF VO seniorov. Po napínavom priebehu zvíťazil Juraj Koprivňák na koni
Bukefal z Rafajoviec. Druhý skončil Peter Mackovjak na koni Casio Betty, tretí Matúš Smandra z JK Mackovjak SNV.
Jozef Petruška
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Beh Slovenským rajom
V sobotu 22. októbra 2018 sa na Košiarnom briežku
pri Spišskej Novej Vsi uskutočnil 32. ročník Behu
Slovenským rajom za účasti 61 bežcov všetkých
vekových kategórií. Usporiadateľmi vydareného bežeckého podujatia boli: AŠK Nad Medzou Spišská
Nová Ves, TJ Tatran Spišská Nová Ves, mesto Spišská Nová Ves, CVČ Spišská Nová Ves, obec Smižany, HZS oblasť Slovenský raj a „SPIŠ“ agentúra
regionálneho rozvoja Spišská Nová Ves.
Výsledky: Žiaci (2013 - 2011, 500 m): 1. T. Sliva
(SNV), žiaci (2010 - 2009, 500 m): 1. T. Sosa (Prešov), žiaci (2008 - 2007, 500 m): 1. J. Stanko (ZŠ
Z. Nejedlého, SNV), žiaci (2006 - 2005, 1 km):
1. L. Bučák (ZŠ Nad Medzou, SNV), žiaci (2004 2003, 1 km): 1. Š. Lorinc (SNV), dorastenky (3 km):
1. L. Prílohová (ŠKP Levoča).
Muži 18 - 39 r. (9 km): 1. V. Majerčák (Harichovce,
31:59), 2. J. Košík (Vítkovce), 3. Š. Sumerling (Fitnes
- sport SNV). Muži 40 - 49 r. (6 km): 1. Ľ. Griger
(20:32), 2. T. Kamas (TJ Tatran SNV), 3. M. Plačko
(ŠK Iglovia SNV). Muži 50 - 59 r. (6 km): 1. A. Hudák (Falck, 22:43), 2. F. Dlugoš (Poľsko), 3. J. Macko
(Smižany). Muži 60 r. a st. (6 km): 1. M. Hrušovský
(STEZ SNV, 26:00), 2. S. Sviták (Žilina), 3. O. Kozák (SNV). Ženy 18 - 34 r. (6 km): 1. Z. Šefčíková

(ŠKP Levoča, 23:54), 2. D. Martonová (Krompachy),
3. K. Majerčáková (Harichovce). Ženy 35 - 49 r.
(6 km): 1. M. Valenčíková (Sp. Tomášovce, 28:53),
2. M. Berníková (ŠK Ferčekovce). Ženy 50 r. a st.
(6 km): 1. D. Božová (Svit, 28:28), 2. E. Berníková
(ŠKP SNV).
Text a foto: O. Kozák

Riaditeľ Behu Slovenským rajom Štefan Tkáč
odovzdáva ocenenia najrýchlejším bežkyniam
v kategórii 35 - 49 rokov - M. Valenčíkovej
(vpravo) a M. Berníkovej.

Plavecká štafeta miest 2018
Krytá plaváreň patrila 25. septembra 2018 v do
obedňajších hodinách 441 plavcom zo základných
a stredných škôl. Najviac žiakov sa prihlásilo zo Základnej školy Z. Nejedlého Spišská Nová Ves a zo
stredných škôl to bola Stredná odborná škola ekonomická.
Spolu preplávali 22 775 m.
V rámci Európskeho týždňa
športu prišli podporiť v súťaži
miest Spišskú Novú Ves aj plavci
z Plaveckého seniorského klubu, Hasičského a záchranného
zboru SR, zamestnanci polície,
mestského úradu, materských
škôl a ďalší, 34 osôb preplávalo
spolu 48 075 m. K najúspešnejším vytrvalcom patril P. Piroch
so 4 500 metrami, J. Tokarčík
so 4 000 m, P. Klein so 4 500 m,

A. Hudačeková: 3 600 m. Mesto Spišská Nová Ves,
oddelenie školstva v spolupráci s Asociáciou športu
pre všetkých SR takto organizačne i finančne podporujú zvyšovanie povedomia o potrebe pohybu všetkých vekových generácií.
Š. š.

Úspech dorastencov na Majstrovstvách
sveta v hasičskom športe
24. – 30. 9. 2018 sa zúčastnili slovenské výbery
dorastencov a dorasteniek po štvrtýkrát Majstrovstiev sveta dorasteneckých kategórií, tento rok
v bulharskej Varne. Cieľom našej výpravy bolo potvrdiť umiestnenie hneď za „veľkou“ trojkou z Ruska, Bieloruska a Čiech a skúsiť zabojovať v disciplíne požiarny útok o medailové umiestnenie. Medzi
deväťčlenné tímy dorasteniek a dorastencov z celého Slovenska patrili i členovia ZK IMA ZŠ Hutnícka
Spišská Nová Ves Viktória Krempaská, Klaudia
Hanková, Kristína Strelová a asistent trénera dorasteniek Jozef Strela a DHZ Smižany Ema Strelová, Marián Lorinc a hlavný tréner dorastencov
Vladimír Suržin. Na súťaži dorastencov sa zúčastňujú deti od 13 do 18 rokov. Súťažia v disciplínach:
výstup do hasičskej veže, beh na 100 m cez prekážky, štafeta 4 x 100 m cez prekážky, požiarny útok

s vodou. Dorastenky získali medailu za 3. miesto
v disciplíne Požiarny útok s vodou a v celkovom
poradí po štyroch disciplínach skončili na 4. mieste.
Dorastenci obsadili celkové 7. miesto.
Jozef Strela, ZK IMA ZŠ Hutnícka SNV
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Karatisti opäť úspešní
Prvého kola Slovenského pohára ml. kadetov,
kadetov, juniorov a U21 sa 22. 9. 2018 v Košiciach
zúčastnilo 12 členov Karate klubu Iglow. V konkurencii 330 súťažiacich zo 46 klubov z celého Slovenska sa KK Iglow v kumite - jednotlivci umiestnil na
2. mieste ziskom 9 medailí, z toho štyroch zlatých
(Jakub Černický, Maroš Janovčík, Sára Krivdová, Zoja Zimnikovalová), jednej striebornej (Igor
Hauser) a štyroch bronzových (Martin Andráš,
Juraj Černický, Dominik Kešelák, Monika Pekarčíková).

Nominačný turnaj na Majstrovstvá sveta seniorov
2018 (Madrid, Španielsko) a zároveň na Majstrovstvá
Európy kadetov, juniorov a U21 2019 (Aalborg, Dánsko) Croatia Open Karate sa uskutočnil 28. - 30. septembra t. r. v chorvátskej Rijeke. V náročnej konkurencii a sa podarilo umiestniť Marošovi Janovčíkovi
na 1. mieste a Juraj Černický obsadil 3. miesto.
Dominik Imrich sa zúčastnil Svetového pohára K1
v Santiagu v Chile 23. 9. 2018. V náročnej konkurencii a po úraze ruky sa nášmu pretekárovi nepodarilo zabojovať o medailové miesta.
Na začiatku októbra, 6. 10. 2018, sa 14 cvičencov klubu zúčastnilo 26. ročníka Popradského pohára. V konkurencii 216 súťažiacich
z 24 klubov zo Slovenska a zo zahraničia
získal klub 3. miesto a v kategórii kumite
jednotlivci 2. miesto. Darilo sa vo všetkých
disciplínach, keďže súťažiaci KK Iglow získali 16 medailí. Najviac sa darilo v disciplíne
kumite, v ktorej sa umiestnili 5x na 1. mieste
(Lara a Zara Dziedzinové, Dominik Kešelák, Peter Mrovčák, Matias Rafael Petruška), 2x na druhom (Zuzana Černická, Ján
Gyomrai) a 3x na treťom (Adam Janovčík,
Laura Geletková, Antoš Dominik).

Úspešné ligové kolo VK SNV

Juniorky v Banskej Bystrici 1 zápas vyhrali a 1 zápas prehrali, ale doniesli si domov
4 body. Kadetky aj staršie žiačky všetky svoje zápasy vyhrali.
Juniorky – 1. kolo – 14. 10. 2018: ŠVK Tatran Banská Bystrica - VK SNV 1 : 3 a 3 : 2
Lenka Mihaliková, trénerka junioriek VK SNV: „Novovytvorené kadetsko-juniorské družstvo nastúpilo
na prvé zápasy sezóny vo výbornej nálade. Súper
bol veľmi zdatný, takže aj oba zápasy veľmi vyrov-

Družstvo junioriek v Banskej Bystrici

nané. S výsledkom a predvedenou hrou som spokojná, každý bodík do tabuľky bude v tomto ročníku
veľmi cenný”.
Staršie žiačky – 2. kolo – 13. 10. 2018, turnaj v Poprade
Druhým ligovým turnajom pokračovala ligová súťaž starších žiačok. Aj v tomto popradskom turnaji
vyhrali Spišiačky všetky zápasy, keď stratili 1. set
s Lendakom. Po dvoch turnajoch sú bezpečne na
1. mieste v tabuľke svojej skupiny.
VK SNV – Poprad: 2 : 0, VK SNV – Kežmarok 2 : 0,
VK SNV – Lendak: 2 : 1
Kadetky – 2. kolo – 14. 10. 2018: VK SNV – MVK Snina
3:0a3:0
Základná zostava VK SNV: Drabiščáková, Valkošáková, Tökolyová, Masloviaková, Maťašovská,
Vykoupilová (Puškárová, Suranovská) libero - Suľovská, Morihladková
Igor Murko

Šortrekárske olympijské nádeje
Šortrekári odštartovali novú sezónu 2018/2019 v Spišskej Novej Vsi. Na konci prázdnin bol spišskonovoveský zimný štadión strediskom letného sústredenia a tréningov, ktoré vyvrcholili 8. ročníkom pretekov
olympijských nádejí STEZ CUP. Už samotné počty prihlásených účastníkov z 15 klubov zo Slovenska,
Ukrajiny, Rakúska, Česka, Maďarska a Rumunska ukazujú, že o tieto preteky na úvod sezóny je zo strany
šortrekárov veľký záujem.
V hlavnej kategórii súťaže v kategórii žien a junioriek si najlepšie viedla Češka Milada Došlá so ziskom
71 bodov. Zo slovenských pretekárov si najlepšie viedla naša Petra Rusnáková, keď získala na 1 500 m
2. miesto, na 500 m trati zvíťazila a na 1 000 m skončila na 3. mieste, čo jej zabezpečilo 68 bodov
a celkové 2. miesto v celkovom hodnotení. Z ostatných slovenských pretekárok skončila Ema Želinská
na 4. mieste, Emma Hympanová na 5. mieste, Lucia Filipová preteky nedokončila.
V kategórii juniorov C1+D si medailu odniesol za 3. miesto Jakub Karabin z ŠK STEZ Spišská
Nová Ves. V kategórii junioriek C1+D treba kladne hodnotiť v konkurencii 18 pretekárok výborné siedme
miesto členky zväzového centra Emy Baricovej. V kategórii juniorov E si víťazstvo odniesol Matúš
Ďuriška z ŠK STEZ Spišská Nová Ves a v kategórii junioriek F zvíťazila Kristina Buredeláková z PRK
Prešov.
Jozef Petruška

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

BEH: Memoriál Michala Suju (Markušovce,
15. 9. 2018; 8 km): muži 36 - 49 r.: 1. T. Kamas (TJ
Tatran SNV), 2. M. Plačko (ŠK Iglovia SNV), muži
50 r. a st: 2. O. Chabada (STEZ SNV), 3. F. Lorinc
(SNV), ženy 36 - 49 r.: 2. M. Berníková (ŠK Ferčekovce), ženy 50 r. a st: 1. E. Berníková (ŠKP SNV).
Beh ulicami Smižian (21. 9. 2018): muži 40 - 49
r. (10 km): 2. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 36:41),
muži 50 - 59 r. (10 km): 2. F. Lorinc (SNV, 45:19),
3. M. Fuker (SNV, 45:56), muži 60 r. a st. (10 km):
1. M. Hrušovský (STEZ SNV, 43:16), 2. O. Kozák
(SNV, 46:56), 3. P. Pavol (AŠK SNV, 47:27), ženy
36 - 49 r. (5 km): 3. M. Berníková (ŠK Ferčekovce,
24:28), ženy 50 r. a st. (5 km): 3. E. Berníková (ŠKP
SNV, 25:14).
Steeple kros Poprad (23. 9. 2018): muži 40 - 49 r.
(12 km): 3. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 40:49), muži
60 - 69 r. (8 km): 1. M. Hrušovský (STEZ SNV,
38:02), 3. J. Tekely (TJ Tatran SNV, 43:36), muži 70
r. a st. (8 km): 1. O. Kozák (SNV, 42:06).
Kubašská desiatka (Sp. Bystré; 6. 10. 2018;
10 km): muži 40 - 49 r.: 3. M. Koperdák (SNV,
44:40), muži 50 r. a st.: 3. F. Lorinc (SNV, 49:21),
ženy 35 - 49 r.: 2. L. Baronová (SNV, 53:43).
95. ročník Medz. maratónu mieru v Košiciach
(7. 10. 2018): Maratón (42,2 km; 1 620 bežcov):
muži 70 r. a st: 4. J. Smolár (MK Tatran SNV,
4:26:30), ženy 50 - 59 r.: 6. E. Berníková (ŠKP
SNV, 4:03:11), Polmaratón (21,1 km; 3 640 bežcov). Absolútne poradie: 22. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 1:19:33), 57. M. Užák (Spiš Market SNV),
100. J. Hlavačka (TJ Tatran SNV), 296.J. Bakó
(SNV), 310. R. Kurian (SNV), 411. R. Rus (N. Huta),
447. O. Kozák (SNV), 625. P. Pavol (AŠK SNV),
1017. V. Šmida (MK Tatran SNV).
Beh Súľovskými skalami (13. 10. 2018; 17 km):
ženy 50 r. a st.: 3. E. Berníková (ŠKP SNV, 2:42:37).
Beh ulicami Krompách (14. 10. 2017; 6 km): muži
40 - 49 r.: 3. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 18:09), muži
60 r. a st.: 2. M. Hrušovský (STEZ SNV, 21:43),
3. P. Pavol (AŠK SNV, 22:52), ženy 35 - 49 r.:
3. M. Tkáčová (ŠK SNV, 22:39).

šport v skratke

ŠPORT

10. ROČNÍK
Usporiadateľ: MsV č. 3 Spišská Nová Ves,
ŠK Ferčekovce a OZ Novoveská Huta
Dátum: 17. november 2018, sobota
Miesto: SKI klub Ferčekovce, SNV
Štart: 11.00 h - deti | 13.00 h - bežci na
5 a 10 km | 12.15 h - Prebehni sa s nami
(kategória H)
Štartujú: Pretekári a pretekárky riadne
a včas zaprezentovaní | Účasť na vlastnú
zodpovednosť | Za stratu cenných vecí
usporiadateľ neručí.
Prezentácia: V deň preteku v priestoroch
štartu: deti od 10.00 - 10.45 h | dospelí a dorast
- do 12.45 h
Štartovné: dospelí - 6 €, muži nad 60 r. a ženy
nad 50 r. - 3 €, Prebehni sa s nami - 3 €
Ceny: Prví traja v každej kategórii budú
odmenení.
Trať: Trávnatý povrch, lesná cesta, asfalt.
Beží sa od SKI klubu do Novoveskej Huty - na
2,5 km obrátka. Súťažiaci v kategórii A, B, C,
D absolvujú trať 2x, ostatní raz. Terén je mierne
zvlnený.
Propozície: www.beh.sk
Informácie: Ing. Ondrej Majerník,
0907 225 585, cncmajernik@gmail.com
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V súvislosti s novelou zákona o ochrane osobných údajov oznamujeme zrušenie Spoločenskej rubriky.
Nakoľko zákon neumožňuje ďalej zverejňovať údaje o narodení a veku občanov mesta, od mája t. r. sú rubriky
Vitajte medzi nami, Významné životné jubileá oslávili zrušené.
Taktiež nie je možné zo strany mesta odosielať občanom mesta pozvánky na uvítania narodených detí a slávnostné prijatia
jubilantov. Vyzývame všetkých, ktorí majú záujem o slávnostné uvítanie dieťaťa a slávnostné prijatia jubilantov, aby svoj
záujem oznámili na t. č. 053/417 66 25 – Mgr. Zuzana Kleinová, e-mail: zuzana.kleinova@mestosnv.sk.
Termíny obradov v najbližšom období: 3. a 17. november 2018

kancelária primátora

POĎAKOVANIa A SPOMIENKY
Cesta života je cesta lásky, cesta obety, radosti aj trápenia, cesta nádeje i beznádeje, zlyhaní aj víťazstiev. To, čo bolo, bolo...
Bolí to, aj bolieť bude...
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou dcérou Mgr. Alexandrou MACKOVOU, ktorá nás
opustila 27. 8. 2018 vo veku 27 rokov.
Naše poďakovanie patrí i kolektívu ZPOZ pri MsÚ v SNV a Pohrebnej službe S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
rodičia a ostatná smútiaca rodina
Kto Ťa poznal, ten chápe našu bolesť, ten vie, čo sme v Tebe
stratili...
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí 21. septembra 2018 prišli na
poslednú rozlúčku s Ľudmilou KOLLÁROVOU.
Vďaka za kvetinové dary a duševnú podporu.
smútiaca rodina
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a slová útechy všetkým
príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom a známym,
ktorí sa 25. 9. 2018 prišli rozlúčiť s naším milovaným manželom, otcom a dedkom Miloslavom Boržíkom, ktorý nás navždy opustil vo veku 85 rokov.
Poďakovanie patrí aj všetkým ostatným, ktorí si ho pripomenuli
úprimnou spomienkou.
Ďakujeme kolektívu oddelenia OMIS v NsP Spišská Nová Ves
za príkladnú starostlivosť a zároveň Rím.-kat. farskému úradu a
pánovi Lapšanskému v zastúpení mesta za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka a deti s rodinami.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, susedom, priateľom, známym a spolupracovníkom, dobrovoľným hasičským zborom, ktorí sa 11. 10. 2018
prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, ockom, svokrom,
dedkom a bratom Michalom FALTINOM.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme kňazovi V. Pollákovi, Mestskému úradu v Spišskej Novej Vsi, p. Lapšanskému, p. Bucovi,
dobrovoľným hasičom zo Spišskej Novej Vsi a Pohrebnej službe S. Badziková.
Neplačte, že som odišiel, len pokoj a milosť u Boha mi prajte,
s modlitbou na perách na mňa spomínajte.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, chatárom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 12. 10. 2018
s mojím manželom, otcom, dedkom, pradedkom, švagrom,
ujom, svokrom Jozefom KOČTUCHOM, ktorý nás navždy
opustil 10. 10. 2018 vo veku 75 rokov.
Poďakovanie patrí Pohrebnej službe R. Findura a Rím.-kat. farskému úradu za dôstojnú rozlúčku s naším drahým zosnulým.
manželka Anna s deťmi a ich rodinami
Odpočívaj v pokoji.
V našich srdciach si stále s nami.
8. 9. 2018 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustil
môj syn František LEŠKO.
S láskou spomína mama, sestra Ľubka a brat Dušan s rodinami
a deti.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme.

24

Kedysi žil niekto, kto nás miloval celým svojím srdcom... Premenil sa na anjela a teraz na nás dáva pozor z neba...
5. 10. 2018 sme si pripomenuli 6 rokov, kedy nás navždy opustila naša mamička, babka a prababka Marta ZAVAČANOVÁ.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
Chýbaš nám.
Tvoje deti
Boh zavolal a srdce, ktoré malo pre nás toľko lásky, dotĺklo navždy...
Naše poďakovanie za všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary
patrí tým, ktorí sa prišli rozlúčiť 5. 10. 2018 s mojím manželom
a naším ockom Tiborom BRZIAKOM, ktorý nás opustil vo veku
88 rokov.
Veľké ďakujeme patrí kolektívu hematologického odd. NsP
v SNV pod vedením prim. MUDr. Bevilaquovej za obetavú
starostlivosť a mnohým bezmenným darcom krvi, ktorí darovaním tej najcennejšej tekutiny predĺžili život nášmu drahému
zosnulému.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu
a Pohrebnej službe R. Findura.
S vďakou manželka, dcéra a syn s rodinami.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku
sviečky na Teba s úctou spomíname.
6. 10. 2018 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil manžel,
otec, dedko a kamarát Ing. František Šmelko.
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn a dcéra so svojimi
rodinami.
Dobrý a milovaný človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí
ho mali radi...
11. 10. 2018 uplynulo 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj
milovaný manžel, otec a dedko Václav PECHANEC.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S úctou, vďakou a láskou spomína manželka Anna a dcéry
Ľubica a Dagmar s rodinami.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal, na krídlach anjela vzlietol si v diaľ.
Ruky pracovité museli skrehnúť, žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť. Srdce ubolené prestalo biť, nebolo lieku, aby mohlo
ďalej žiť. Už Ťa neprebudí slnko, ani krásny deň, na cintoríne
spíš svoj večný sen.
11. 10. 2018 uplynie 3,5 roka, odkedy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Jozef GRIVALSKÝ.
S vďakou, úctou a láskou spomína manželka Božena, syn Peter
s rodinou, syn Jozef s rodinou, syn Pavel s rodinou, syn Martin
s rodinou a ostatná rodina.
Odišiel si, už nie si medzi nami. V našich srdciach ostávaš
s nami. Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s úctou spomínať.
16. 10. 2018 uplynul smutný rok, odkedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, svokor a dedko Július KOKY.
S úctou a láskou spomínajú manželka, synovia a dcéry, vnúčatá
a pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

november 2018

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKY
Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas. Len spomienky na Teba vracajú
sa zas. Vo svojej záhradke rád si majstroval a prácu so stromami, tú si miloval. Klesli ruky pracovité, stíchlo srdce dobré.
23. 10. 2018 ubehlo 5 rokov, odkedy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Cyril Klinga.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka Anna
s rodinnou.
30. 10. 2018 uplynulo 30 rokov, čo nás nečakane, rýchlo, navždy opustila naša drahá mamka Cecília Škutová, ktorá
nám neskutočne chýba.
S láskou a úctou spomínajú synovia Rastislav a Bohumír s rodinou.
4. novembra 2018 uplynie 30 rokov od úmrtia môjho manžela,
nášho otca, svokra, dedka a pradedka Michala HRICA.
Zároveň si pripomíname jeho nedožité 85. narodeniny.
S úctou na neho spomínajú manželka Mária a deti Ján, Viera,
Ladislav a Jozef s rodinami.
Odišiel si, už nie si medzi nami. V našich srdciach ostávaš
s nami. Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s úctou spomínať.
4. 11. 2018 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj
milovaný manžel, náš otec a dedko Jozef VIGAŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka a celá rodina.
Len ten, kto stratil, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Bez Teba žiť musíme, no v našich srdciach Ťa stále nosíme.
10. 11. 2018 uplynie 13 rokov od úmrtia našej drahej mamičky
Mgr. Kataríny BANDŽUCHOVEJ, rod. Jurčíkovej.
dcéra Barbora, synovia Peter, Ľudovít, Viliam, vnučky Laura
a Liana, manžel Peter
Zrazu cítilo, akoby jej niekto utieral slzy. Cítila prítomnosť niečoho príjemného, niekoho milého. Pozrelo sa okolo seba a všimlo
si, že okolo nej poletuje malý hnedovlasý chlapček oblečený
v bielej košieľke a má krídla. Dievčatko sa ho spýtalo: „Kto si?“
Chlapček jej odpovedal: „Tvoj anjel strážny.“ (úryvok z Luckinej
ocenenej rozprávky)
Neviem Lucinka, kde bol Tvoj anjel strážny, keď si ho potrebovala Ty?
10. novembra 2018 si pripomenieme smutných 20 rokov, kedy
si nás opustila. Ale aj tak si stále súčasťou našej rodiny, len si
odišla niekam, kde na nás čakáš. A my prídeme a zase budeme
spolu. Vtedy si Ťa ja, mamka, znova vezmem do náručia, postískam a už nás nič nerozdelí.
smútiaca rodina
Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam…
10 rokov spomíname na manželku, mamku a priateľku Eriku
LABAJOVÚ, rod. Tischlerovú.
Venujte jej s nami tichú spomienku.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
Uplynul smutný rok, čo nás navždy opustili
Mária Sližová a Mária Pavlíková.
Venujte im s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba žiť, láska však
smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť. To, že sa rana
zahojí je len klamné zdanie, v srdci nám bolesť ostala a tiché
spomínanie.
Čas plynie, a tak si 18. 11. 2018 s láskou pripomenieme 1. výročie od úmrtia našej milovanej Margity BALUCHOVEJ.
S láskou, úctou a vďakou v srdci spomínajú dcéry Renáta
a Alena, syn Jaroslav, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.
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Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
11. 11. 2018 si pripomenieme štvrtý smutný rok, odkedy nás navždy opustil náš otec, starý otec a manžel František ČAMBAL.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
synovia s rodinami a manželka
Ťažko sa nám s vami lúčilo, ťažko je nám bez vás žiť.
7. novembra 2018 uplynie 15 rokov, keď nás navždy opustila naša drahá dcéra, mamka, sestra,
švagriná, neter RNDr. Marcela ELIÁŠOVÁ, rod.
Fibišová a v apríli sme si pripomenuli druhé výročie úmrtia môjho milovaného manžela, otca,
starého otca, svokra, brata Jaroslava FIBIŠA.
Ak ste ich poznali a nezabudli, venujte im tichú
spomienku. Ďakujeme.
S úctou, láskou a smútkom spomína manželka, mama a celá rodina.
Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
14. 11. 2018 si pripomíname 15. výročie úmrtia našej milovanej
manželky, mamky, babky a sestry Boženy KNUTELSKEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Už len kyticu z lásky na hrob môžeme Ti dať, za všetko krásne
ďakovať a s láskou v srdci na Teba spomínať.
15. 11. 2018 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila naša milovaná mamka, babka a prababka Mária FANTOVÁ vo veku 94 rokov.
Tí, ktorí sa ju poznali, mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S veľkou láskou a úctou spomína dcéra Mária, syn Pavol, synovia Štefan a František s rodinami.
S tichou spomienkou v srdci si 19. 11. 2018 pripomenieme
smutný rok, odkedy nás navždy náhle opustil môj milovaný
manžel Peter Kóša vo veku 52 rokov.
Ďakujeme, že mu venujete tichú spomienku spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú manželka Zuzana, mama Rozália,
deti Adriana a Peter, vnučka Tatianka a ostatná smútiaca rodina.
Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spomienky a v srdci žiaľ. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. Ani čas, ktorý uplynul, nezahojí ranu v našich srdciach.
21. 11. 2018 uplynú tri roky od úmrtia môjho milovaného manžela, nášho otca, dedka Petra MARTINKU.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
manželka Božena s najbližšou rodinou
Sú slová, ktoré jej už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy, na ktoré stále spomíname.
22. 11. 2018 uplynie 10 rokov, kedy nás navždy opustila naša
milovaná mamka, babka a prababka Marta BABEJOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomínajú dcéry Mária, Daniela a Viera
s rodinami.
Čas plynie, spomienky ostávajú.
24. 11. 2018 si pripomenieme 4. výročie úmrtia našej milovanej
mamky, babky Otílie BOBKOVEJ, rod. Bednárikovej.
S úctou a láskou spomínajú syn Milan s rodinou a celá smútiaca rodina.
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, ale v našich srdciach žije
spomienkami.
26. 11. 2018 uplynie 1 rok od chvíle, keď nás navždy opustil
môj manžel, otec Kamil Labanc.
S úctou spomínajú manželka Alena, syn Kamil.
Ten rok ubehol ako voda, no na Teba, mamka, zabudnúť sa
nedá. Odišla si tíško, už Ťa nemáme, s láskou a úctou na Teba
spomíname. Len ten, kto stratí toho, koho má naozaj rád, vie,
čo je bolesť a žiaľ.
27. 11. 2018 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša mamka, svokra,
babka, teta a krstná mama Mária BABÍKOVÁ, rod. Terpáková.
S láskou a úctou spomína dcéra Henrieta, Beáta a Martina s rodinami.
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inzercia, pozvánky

Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to,
aby ju znova prežili. (G. Santayana)
Miestny odbor Matice slovenskej a Školský úrad,
oddelenie školstva, mládeže a športu
pozývajú na 12. ročník súťaže

NAŠE MESTO
27. 11. 2018 o 8.30 h
vo veľkej zasadačke MsÚ, Štefánikovo nám. 1
Súťaž je určená pre trojčlenné družstvá
žiakov I. a II. stupňa ZŠ a študentov SŠ mesta.
Realizované s finančnou podporou mesta pri príležitosti
750. výročia prvej písomnej zmienky o meste.

Vážení vlastníci chát v rekreačnom stredisku Čingov !

DOSPELÍ A DETI

LUDOVÉ TRICKÁ
SUKNE A DOPLNKY
CIAPKY, KLOBÚKY
SPODNÁ BIELIZEN
PYŽAMÁ, TEPLÁKY
PANCUCHY, LEGÍNY
NITE
OTVÁRACIE HODINY
PO - Pia 9.00 - 13.00 14.00 - 16.30
SO - NE Zatvorené
lienka obchod
vladimira.karabinova@gmail.com

Ponúkame Vám možnosť odkúpiť si pozemok v okolí Vašej chaty
v známom stredisku cestovného ruchu. Kancelária Reality 008 s.r.o.
exkluzívne zastupuje vlastníkov pozemkov. Zabezpečujeme kompletný
realitno-právny servis súvisiaci s odkúpením pozemkov.

KONTAKT:
0904 532 055
Odborárov 22
052 01 Sp. Nová Ves
(Metropol smer žel. stanica)

tel.: 0917 112 304
info@reality008.sk

SPOLU ZA NAŠU SPIŠSKÚ
PAVLA BEČARIKA

PODPORUJÚ KANDIDÁTI
NA POSLANCOV
ZA SNS, SMER – SD
A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Volebný obvod č. 1
3 |
6 |
15 |
34 |
37 |
39 |
40 |

Ing. Michal Beharka
PaedDr. Dávid Demečko, PhD.
Ing. Vladimír Jančík
PaedDr. Branislav Tkáč, MBA
Ing. Milan Varga
PhDr. Ján Volný, PhD.
MUDr. Peter Zelený

Volebný obvod č. 2
2
4
5
12
13

|
|
|
|
|

Ing. Pavol Bečarik
Patrik Brezovaj
Bc. Ing. Janka Brziaková
Ing. Vasil Kolesár
Mgr. Pavel Malast

pavolbecarik.sk
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relax
Osobnosti mesta

Ladislav Kacvinský (1931 – 2018)
Akademický sochár L. Kacvinský sa narodil v Levoči, no takmer celý
život prežil v našom meste, kde aj 21. marca t. r. zomrel. Rodičia netušili, čo mu Boh dal do vienka. Otec železničiar ukazoval, ako prekonávať vzdialenosti, mama pochádzajúca z trinástich detí ovládala
zručnosť šitia. „Mal som pekné detstvo, rodičia mi vštepili lásku k viere
a náboženské presvedčenie.” Miništroval a viera ho natoľko uchvátila,
že sa v pätnástich rokoch rozhodol pre rehoľu. Zo Sp. Štiavnika ho
neskôr presunuli do Nitry, kde bol noviciát. Keď sa ho ako 18-ročného zmocnili pochybnosti, zdôveril sa predstavenému. Páter si všimol
jeho nadanie a mladíka prekvapil vetou: „Synku, choď domov a študuj
sochárstvo!” Na tú chvíľu nikdy nezabudol. „Asi o týždeň po mojom
návrate domov nastúpili k moci komunisti a zavreli všetky kláštory.
Boh ma uchránil päť minút pred dvanástou.” V r. 1952 – 1958 študoval na VŠVU v Bratislave u profesorov R. Pribiša a J. Kostku. Od
r. 1961 žil a tvoril v Sp. Novej Vsi, kde sporadicky pôsobil aj ako pedagóg na ZUŠ. Na Strednej priemyselnej škole založil odbor kameňosochárstvo. Venoval sa monumentálnej i komornej sochárskej tvorbe.
Jeho materiálmi boli (1. tajnička). Vytvoril celý rad monumentálnych
sochárskych diel pre naše, ale aj iné spišské a východoslovenské
mestá. Stačí spomenúť pamätník - 700 rokov mesta SNV, fontánu
(2. tajnička) SNV, pamätník M. R. Štefánika či reliéf pre železničnú
stanicu v Poprade. Od r. 1990 sa venoval plastike a reliéfom a blízka
mu bola (3. tajnička). Jeho diela zdobia mnohé priestranstvá i budovy.
Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach galérií v Košiciach, Bratislave,
Prešove, Poprade, Žiline, v Spišskom múzeu v Levoči i v súkromných
zbierkach na Slovensku i v zahraničí. V zbierkach Galérie umelcov Spiša je zastúpený 44 dielami, z toho je 37 figurálnych kresieb a 7 plastík.

krížovka

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. novembra na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. SVOJINA V KOŠICIACH, 2. CENA MESTA, 3. MAĽOVAL AKVARELOM.

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
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inzercia

Pozývame Vás do
zmodernizovaného slovenského supermarketu
COOP Jednota TEMPO na Elektrárenskej ulici
» rozšírený sortiment mäsových a mliečnych výrobkov «
» široká ponuka od regionálnych pekárov a cukrárov «
» nový a moderný obslužný úsek mäsa a lahôdok «
» veľkoplošné oddelenie ovocia a zeleniny «
» priestranný a pohodlný vstup do predajne «
» samoobslužné pokladne, ktoré sú spoľahlivé a hlavne šetria Váš čas «
Nakupujte v čistom, príjemnom a kultúrnom prostredí. Všetci ste vítaní.
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Priestory na prenájom

v novostavbe polyfunkčného domu v Smižanoch vhodné
pre ambulancie všeobecného alebo odborného lekára

Wellness
relaxačný bazén s protiprúdom, sauny, masáže
NOVEMBROVÁ AKCIA: 8 €/2 hodiny/osoba
Rezervácie: 0911 789 636

Bowling
NOVEMBROVÁ AKCIA: 8 €/1 hodina/dráha
Rezervácie: 0911 789 636

Lyžiarske stredisko
4 zjazdovky, 4 vleky, ELEKTRONICKÉ DOBÍJANIE
SKIPASSOV, predaj celosezónnych skipassov,
požičovňa lyží, lyžiarska škola a škôlka

Reštaurácia
bezbariérový prístup, detský kútik, obedové menu,
oslavy, svadby, školenia, teambuildingy

Resort Levočská Dolina, Levočská Dolina 3227/50,054 01 Levoča, www.levocskadolina.sk
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
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PREDÁM / PRENAJMEM
 Predám 2-izb. byt s balkónom, zrekonštruovaný, na sídl. Mier. RK nevolať.
T.: 0903 604 647.
 Predám tehlový 2-izb. byt, čiastočne rekonštruovaný, v centre mesta.
T.: 0944 496 544.
 Predám zrekonštruovaný 3-izb. byt v zateplenom bloku na sídl. Mier,
Komenského ul. Nevolať RK. T.: 0918 587 561.
 Ponúkam na predaj priestranný 4-izb. byt s loggiou na sídl. Mier, Trieda
1. mája 61 - v pôvodnom stave o rozlohe 82 m², 1. posch., v tichom prostredí,
v zateplenej bytovke - byt je zateplený aj zospodu, v bytovke nový výťah
a dlažba. T.: 0902 205 847.
 Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti Červený jarok. V spodnej
časti záhradkárskej osady preteká potok. T.: 0903 621 805, 0911 693 447.
 Predám záhradu s chatkou v chovateľskej osade Ferčekovce, vo výmere
397 m², elektrina, studňa, plynová prípojka. T.: 0915 544 842.
 Predám záhradu na Ul. J. Wolkera o výmere 340 m². Bližšie informácie na
tel. č.: 0905 717 785.
 Predám lacno takmer nový plynový kotol PROTHERM KLO 20, aj
s expanznou nádržou. T.: 0903 758 890.

HĽADÁM / PRÁCA
 Hotel PREVEZA**, Za Hornádom 12, SNV prijme do pracovného
pomeru KUCHÁRA. Bližšie informácie priamo na prevádzke. Kontakt:
053/416 63 15, manager@hotel-preveza.sk
 Hudobné skupiny SÁGA a KAPURA hľadajú do prenájmu miestnosť na
skúšanie v SNV alebo blízkom okolí. T.: 0944 056 517.
 Hľadám garáž na prenájom, môže byť aj v rodinnom dome. Len centrum
mesta. T.: 0950 360 330.
 Hľadám dlhodobý podnájom 2-izb. bytu v cene do 320 € v SNV.
T.: 0944 456 528.
 Prijmem čašníčku – brigádničku do krčmy v Odoríne. T.: 0918 686 532.
 Bakoš autodoprava SNV prijme do TPP vodiča nákladného auta
do 7,5 t. Preprava prevažne v rámci Slovenska. Príjem minimálne 750 €
v čistom. T.: 0907 977 937.

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. Inštalácia 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
 MASÁŽE MAŤKA / PLAVÁREŇ - SAUNA SNV ponúka relaxačno-liečivú
BREUSSOVU MASÁŽ - regeneruje stavce a platničky - 15 €. Na internáte
pri Hotelovej akadémii ponúka bylinkovú * medovú * lymfodrenáž.
T.: 0904 325 343.
 Ponúkam kompletné stavebné práce: www.rekonstrukcie.eu /
fb.rekonstrukcie.eu / T.: 0917 562 510.
 MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNÝCH KRYTÍN za rozumnú cenu
ponúkajú klampiari a tesári z Jamníka. Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť
zákazníka zaručená. T.: 0905 539 419 – Tomáš Jančík.
 Novootvorená Kozmetika Passage, Lipová 20 (OD Družba, Tarča)
ponúka: hĺbkové čistenie pleti (ručne, ultrazvukom) * pleťové masáže *
rôzne pleťové ošetrenia * chemický píling * trvalú na riasy, aplikáciu trsov
* profesionálne líčenie * ošetrenie rúk (masáž, parafín, japonská manikúra)
* géllak manikúra * depilácie * mikrodermabrázia * anti-age ošetrenia
Dracula Terapia a Dracula Lift * aplikácia Mezobotoxu a ďalšie služby.
T.: 0905 388 917.
 STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba bytového jadra na kľúč
od 3 000 €, zatepľovanie, všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných
krbov. Rezanie otvorov do panelu, do hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe
materiálu až do 20 %. T.: 0903 373 486.

 Ponúkame vám NATOČENIE a PROFI NAFOTENIE svadby vo FULL HD
KVALITE. CENA od 250 €. Urobíme Váš deň pre Vás nezabudnuteľným. FB/
Alfavideo. T.: 0944 684 303.
 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie s. r. o. za
bezkonkurenčné ceny, akékoľvek zmeny v s. r. o., založenie živnosti, zápis
dopravcov do ORSR, predaj READY MADE, s. r. o., zlúčenie spoločností,
atď. spoločnostiSRO.sk, TIMID, s. r. o., Štefánikovo nám. 5 (prízemie za
Tatra bankou), SNV. T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk
 ÚČTOVNÍCTVO, DPH, MZDY, DAŇOVÉ PRIZNANIA. T.: 0905 936 156 *
info: www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com
 TANEČNÁ ŠKOLA LaDANZA v SNV organizuje: * večery tanca
pre dospelých a svadobné páry * cvičenie rodičov s deťmi od 2 r.
* tanec pre deti a mládež od 4 r. * vystúpenia na akcie. Informácie:
0905 635 792, LaDanzaSNV@gmail.com, FB: LaDanzaSnv
 Nemáte čas na písanie Vašej diplomovej, bakalárskej či
ročníkovej práce? Nechajte to na nás a naše 6-ročné skúsenosti
v tejto oblasti. Zaručujeme serióznosť, zodpovednosť, jedinečnosť,
a, samozrejme, diskrétnosť. Cena práce zahŕňa taktiež následné úpravy
po konzultácii so školiteľom. T.: 0917 822 571.
 DOUČUJEM ANGLICKÝ JAZYK - všetky vekové kategórie, od
najmladších po najstarších. Pripravujem na maturitu. Jednotlivo alebo
vo dvojiciach. Mám bohaté skúsenosti s vyučovaním. V prípade pekného
počasia hodiny v záhrade. T.: 0907 585 817.
 OPRAVA – PREDAJ – SERVIS – POŽIČOVŇA ELEKTR. RUČNÉHO
NÁRADIA renomovaných značiek BOSCH - HILTI - DEWALT - NAREX MAKITA, a i. / PREDAJŇA - NÁRADIE EXTRA, Fabiniho 10, SNV (pri žel.
stanici - budova RESA). T.: 0914 333 344.
 MASÁŽE – Bolí Vás chrbát? Máte sedavé alebo namáhavé zamestnanie?
Doprajte si kvalitnú masáž profesionálnymi masérmi. Spišská Nová Ves,
Zimná 102 – 0917 507 854; Šafárikovo nám. 3, sídl. Mier - 0918 272 005,
www.masazesnv.sk + ponuka darčekových poukážok.
 Maľujeme bytové a nebytové priestory - interiéry a exteriéry.
Máme dlhoročné skúsenosti. Zameriavame sa na detaily a čistotu
prevedenej práce. T.: 0948 823 223.
 „Ste zlatý“ – tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ * čistenie
kobercov, sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 100 % mikrovlnná
likvidácia húb, plesní, červotočov * mikrovlnné sušenie muriva a iné. Viac:
www.spisskanovaves.eu/Inzercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.
 Padá lístie, padá, jeseň v plnom prúde, hoc upratujem rada, radšej
oddýchnutá budem. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS, čisté
koberce a postele, bavíme sa vesele. V novembri prijímame objednávky na
predvianočné upratovanie. T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891.
 Chcete ušetriť na plyne a elektrine? Vybavíme štátne
dotácie a nainštalujeme vám solárny systém (ohrev vody a kúrenie) alebo
fotovoltický systém (výroba vlastnej elektriny). T.: 0950 360 330.
 Pečiem na objednávku čerstvo upečený ZDRAVÝ biely a tmavý
CHLEBÍK A PEČIVO - bez LEPKU, vajec, laktózy, sóje, kvasníc, s NÍZKYM
obsahom CUKRU, bez aditív a konzervantov. Objednávky na
T.: 0901 705 441.
 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.
 Otvárame KURZ ORIENTÁLNYCH TANCOV pre ženy. Streda 17.30 18.30 h, začíname 14. 11. 2018, telocvičňa CVČ, Levočská 14. Informácie
a prihlasovanie: 0905 681 543, www.shaden.eu
 Prevádzam renovácie kúpeľní a bytových jadier s búraním aj
bez búrania * výmenu vaní a sprchovacích kútov * omietky, obklady a maľby
* plávajúce podlahy a pod. www.murardanielsnv.wbl.sk * T.: 0904 185 527.
 TEPOVANIE BUBLINKA - tepujem PROFESIONÁLNYM STROJOM
(3 x procesy čistenia) hĺbkovým spôsobom - sedačky, koberce,
postele, matrace… + UMÝVAM OKNÁ a UPRATUJEM DOMÁCNOSTI.
T.: 0950 511 616, 0905 824 096.

Spišská burza starožitností
a kuriozít 2018

Soboty / 24. 11. * 22. 12.
Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť
starožitnosti a predmety
minulých čias
od 8.00 do 15.00 hod
na starom trhovisku oproti OC Sintra

Tel. č.: +421 910 149 926
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Pozývame Vás do nášho nového showroomu aj na predvádzacie jazdy.
Váš Citroën Brantner Nova, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.č.: 053/446 30 33, citroennova@stonline.sk

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
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ŠKODA SUPERB
V LIMITOVANEJ EDÍCII
100 KUSOV

+
+
+
+
+
+
+
+

O S L ÁV T E

100 ROKOV JEDNOTKY
NA SLOVENSKOM TRHU

DSG automatická prevodovka
Bi-xenónové svetlomety
Interiér Alcantara
Digitálny kokpit
Navigačný systém
Lane assistant, Blind spot detection
Parkovacia kamera
a oveľa viac...

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA SUPERB: 4,5 – 7,5 l/100 km, 116 – 164 g/km. Ilustračné foto.

Pri príležitosti osláv stého výročia vzniku Česko-Slovenska vám značka
ŠKODA prináša limitovanú edíciu 100 kusov ŠKODA SUPERB
s�nadštandardnou výbavou s cenovou výhodou až 5 000 €.

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

