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ŠPORTOVEC ROKA 2017
Vyhlásenie výsledkov ankety Najúspešnejší športovci mesta Spišská Nová Ves za rok 2017 sa konalo v športovej hale 15. 2. 2018.
Víťazným kolektívom sa stal Florbalový klub Kométa. V kategórii jednotlivci do 19 rokov zvíťazila Zoja Zimnikovalová – karate, v kategórii
jednotlivci nad 19 rokov obsadil 1. miesto Dominik Imrich. Trénerom roka sa stal Jaroslav Javorský, Karate klub IGLOW.
Ocenenie si prevzali športovci a športové osobnosti mesta v kategóriách - zaslúžilý funkcionár, tréner
a športovec, jednotlivci do 19 rokov, jednotlivci nad
19 rokov, kolektívy, tréner roka a osobitná cena primátora. Spolu bolo 54 nominácií a 30 ocenení.
V kategórii KOLEKTÍV 1. miesto získal Florbalový
klub Kométa, 2. miesto získalo družstvo volejba
listiek (ženy) BK 97 Stova, 3. miesto FK NOVES
Spišská Nová Ves, dospelí.
Florbalový klub Kométa sa v minulom ročníku stal
majstrom Slovenskej republiky v extralige žien. Navyše, v rovnakej sezóne sa majsterkami Slovenska
stali aj juniorky a dorastenky. Za úspech rozhodne
môžeme považovať aj tretie miesto starších žiačok či
druhú priečku chlapcov staršej prípravky. Hráčky Kométy robia výborné meno klubu a mestu aj v sloven-
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skej reprezentácii - v juniorskej reprezentácii sú dve,
v ženskej reprezentácii až štyri odchovankyne klubu.
BK 97 Stova – volejbal ženy
Družstvo novovzniknutého oddielu ženského volejbalu s piatimi hráčkami z pôvodného volejbalového
klubu pod vedením Radovana Žigraja začalo predošlú sezónu v 1. lige. Medzi 17 tímami sa našim
volejbalistkám podaril doslova husársky kúsok –
postúpili do extraligy. Vyhrali všetkých 28 stretnutí
s impozantným pomerov setov 84 : 5.
FK NOVES Spišská Nová Ves, dospelí
Futbalisti pôsobia v sezóne 2017/2018 v celoslovenskej II. lige. Po jesennej časti zimujú na skvelom 6. mieste, čo sa spišskonovoveským futbalistom naposledy podarilo ešte v sezóne 1979/1980,
teda pred 38 rokmi. V 17 zápasoch jesennej časti
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družstvo 8-krát zvíťazilo, 5-krát remizovalo a 4-krát
prehralo. Naši chlapci majú 29 bodov, pozitívne
skóre 27 : 24. Čo je možno ešte dôležitejšie, svojimi
výkonmi postupne získavajú čoraz väčšiu dôveru
divákov, keď majú najvyšší priemer diváckej návštevnosti spomedzi všetkých mužstiev II. ligy.
V kategórii JEDNOTLIVCI DO 19 ROKOV zvíťazila Zoja Zimnikovalová - karate, na 2. mies
te sa umiestnila Petra Rusnáková - short track,
3. miesto získal Šimon Lörinc - aquatlon, 4. mies
to Patrícia Garčárová – atletika a 5. miesto Nora
Jenčušová - triatlon.
Zoja Zimnikovalová – karate
Súťaží a úspechy získava v disciplíne kumite kadetky v kategórii 54 kilogramov. Je víťazkou Slovenpokračovanie na str. 3
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SPRAVODAJSTVO
ského pohára. Na majstrovstvách republiky získala
zlatú medailu. V súťaži Croatia Open bola druhá. Na
najvyšší stupeň sa postavila v Záhrebe na Karate
Cup. Z 10. ročníka MMB si priniesla zlatú medailu.
Vyvrcholením tohtoročnej sezóny boli majstrov
stvá sveta v Tenerife a krásne tretie miesto. Vo
svetovom rankingu sa umiestnila na fantastickom
na 3. mieste.
Petra Rusnáková - short track
V juniorskej kategórii na majstrovstvách sveta na
500 metrov obsadila pekné 14. miesto zo 65 účastníkov. V Európskom pohári juniorov vo východnej
skupine Danubia a v západnej skupine StarClass
v konkurencii 78 pretekárov skončila vo viacboji
na výbornom 3. mieste, na 1 000 metrov bola dokonca druhá, rovnako na 500 metrov. V Európskom
pohári juniorov v skupine Danubia získala v seriáli
troch pretekov vo viacboji zlatú medailu. Vyhrala aj
medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo viacboji.
Šimon Lörinc - aquatlon
Reprezentant športového klubu Iglovia sa vlani kvalifikoval na zimné a letné majstrovstvá Slovenska
v plávaní v krátkom a dlhom bazéne, prepracoval
sa do Útvaru talentovanej mládeže. Postúpil na
majstrovstvá Európy v akvatlone. V plávaní získal
18 zlatých, 7 strieborných a 9 bronzových medailí.
V akvatlone, ktorý pozostáva z plávania a behu, trikrát zvíťazil a stal sa majstrom Slovenska. Na otvorenej vode v žiackej kategórii v akvatlone vybojoval
titul vicemajstra Európy.
Patrícia Garčárová
Reprezentantka TJ Tatran vyhrala halové majstrovstvá Slovenska juniorov na 60 metrov, na 200 metrov bola druhá. Zvíťazila v behu na 100 metrov na
majstrovstvách juniorov v konkurencii 30 pretekárok. V medzinárodnej súťaži pre pretekárov do 20 rokov skončila na 100 metroch piata, na 200 metrov
štvrtá. Je zaradená v zozname talentovaných športovcov vo svojej kategórii.
Nora Jenčušová
Na majstrovstvách republiky v triatlone skončila
druhá. V celkovom hodnotení Slovenského triatlonového pohára bola prvá, vyhrala aj preteky Olym-

pijských nádejí, získala zlato. Darí sa jej aj v atletike
- vo farbách TJ Tatran získala na halových majstrovstvách Slovensko na 1 500 m zlato, na 2 000 metrov
a 2 000 metrov cez prekážky bola druhá. A úspešná
je aj v cyklistike. Na slovenských majstrovstvách
v časovke jednotlivcov skončila tretia, rovnako ako
v pretekoch s hromadným štartom.
V kategórii JEDNOTLIVCI NAD 19 ROKOV obsadil 1. miesto Dominik Imrich, karate, 2. miesto
Tomáš Kamas, vytrvalostný beh, 3. miesto Ján
Koťuha, raketové modelárstvo, 4. miesto Adam
Antoni, basketbal, 5. miesto Peter Mlynarčík,
športová streľba.
Dominik Imrich – karate
Reprezentuje Karate klub Iglow a súťaží v disciplíne kumite – do 21 rokov, 60 kilogramov. Vyhral nielen Slovenský pohár, ale aj majstrovstvá Slovenska
juniorov, kde zvíťazil aj v disciplíne kumite open.
Premožiteľa nenašiel ani na majstrovstvách Slovenska medzi seniormi. Na európskom šampionáte
juniorov v Bulharsku skončil deviaty, na majstrovstvách Európy seniorov v Turecku dokonca tretí.
V minulom kalendárnom roku bol ocenený Národným športovým centrom. Je štipendistom Olympijskej solidarity Medzinárodného olympijského
výboru smerom k olympijským hrám 2020 v Tokiu.
Tomáš Kamas - vytrvalostný beh
Za TJ Tatran odbehol 49 behov. Striebornú medailu
prebral 23-krát a 18-krát zvíťazil. Na majstrovstvách
sveta veteránov v behu do vrchu získal delené
2. miesto. Stal sa šampiónom vo svojej kategórii na
Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach v konkurencii 668 bežcov. Vyhral Bežeckú ligu okresu
Spišská Nová Ves, ako aj Východoslovenskú Veľkú
cenu vytrvalcov v konkurencii 584 bežcov.
Ján Koťuha - raketové modelárstvo
Súťaží v disciplíne raketové modelárstvo. Zaslúžilý majster športu, 4-násobný majster sveta. Vlani
získal titul majstra sveta v konkurencii 27 pretekárov a stal sa aj európskym šampiónom v kategórii
modelov rakiet – maketa/výška. To znamená, že
modelár vyhotoví podľa skutočnej rakety zmenšený model, ktorý je schopný vyletieť. Zlatú medailu

si priniesol aj z majstrovstiev Slovenska v kategórii
raketové modelárstvo.
Adam Antoni – basketbal
Odchovanec spišskonovoveského basketbalu
si našiel stabilné miesto v zostave BK 04 AC LB.
Mladý, ctižiadostivý a talentovaný basketbalista
hosťoval aj v Krompachoch, s ktorými sa v druhej
najvyššej súťaži prepracoval do Final Four. Zahral si
aj prestížny zápas hviezd extraligy mužov.
Peter Mlynarčík - športová streľba
Zvíťazil na majstrovstvách Slovenska v štandardnej vzduchovej pištoli. V streľbe z rýchlopalnej
pištole bol druhý. V domácej extralige v konkurencii 31 strelcov získal bronzovú medailu v disciplíne rýchlopalná pištoľ, guľové zbrane. V streľbe
zo štandardnej pištole, guľové zbrane mu patrila
3. priečka spomedzi 31 pretekárov. Vyhral Veľkú
cenu Polície Ostrava v kategórii rýchlopalná vzduchová pištoľ.
Trénerom roka sa stal Jaroslav Javorský, Karate
klub IGLOW.
Osobitná cena primátora bola udelená Paulíne
Hudákovej, bývalej hráčke Florbalového klubu Kométa, a Viliamovi Mjartanovi, predsedovi Olympijského klubu Spiš, členovi výkonného výboru Združenia olympijských klubov SR.
V kategórii Zaslúžilý funkcionár, tréner a špor
tovec športové kluby a jednotlivci navrhli 14 bývalých športovcov, trénerov a funkcionárov, ktorí
v roku 2017 oslávili okrúhle výročie. Ocenení boli
Pavol Demečko – letecké a raketové modelárstvo,
Pavol Graus – atletika, Pavol Hrubý – ľadový hokej, Milan Hrušovský – vytrvalostný beh, Peter
Ivan – ľadový hokej, Štefan Jerga – futbal, Ondrej
Kozák – vytrvalostný beh, Štefan Krupa – basketbal, vytrvalostný beh, Ondrej Majerník – vytrvalostný beh, stolný tenis, Bartolomej Ogurčák – futbal,
Jozef Para – športový funkcionár, Peter Sliva –
basketbalový funkcionár, Ladislav Stoličný – motocyklový šport, Štefánia Zajacová – rekreačná
telesná výchova a šport, gymnastika.
Ing. Dana Mrnková

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Poslanci schválili dotácie pre športové kluby v objeme 202 000 €. V tomto roku mesto vynaloží na šport 1 884 440 €.
Poslanci sa zišli 1. februára 2018 na 18. riadnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva, aby spoločne schválili poskytnutie dotácií pre športové kluby
združené v Rade športových klubov.
Schválenú čiastku vo výške 202 000 € prerozdelili
medzi 34 klubov. 2 700 € je vyčlenených na tzv. rezervu primátora, z ktorej budú podporené ďalšie
športové podujatia organizované týmito klubmi
v tomto roku. Najväčšiu čiastku schválili pre Hokejový klub Spišská Nová Ves, a to 66 000 €, futbalisti dostanú 48 000 € a basketbalisti 33 000 €.
V minulom roku okrem čiastky 202 000 € poslanci
schválili aj ďalšie mimoriadne dotácie v celkovom
objeme 110 000 € za vynikajúce výsledky. Tie boli
prerozdelené pre florbalistky 10 000 €, florbalisti
dostali 7 000 €, basketbalisti tiež 7 000 €, hokejistky
3 000 €, mladé basketbalistky 3 000 €, ženy volejbalistky 7 000 €, Karate club Iglow 3 000 €, futbalisti
a hokejisti dostali rovnako po 35 000 € navyše.
Okrem priamych finančných dotácií sú kluby podporované i nepriamo, a to bezplatným poskytovaním
priestorov na tréningový a súťažný proces. Na zabez
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
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pečenie prevádzky športových objektov mesta
sú tento rok predpokladané výdavky v celkovom
objeme 1 651 150 €. Mesto formou príspevku pre
Správu telovýchovných zariadení na ne a na šport
pre všetkých prispieva čiastkou 1 270 280 €. Celkové
výdavky na zimný štadión sú v tomto roku plánované vo výške 465 800 €, mesto naň prispieva sumou
370 300 €, ďalších 95 500 € je financovaných STEZom, a to z príjmov z prenájmu nebytových priestorov a športovísk 85 500 € a z príjmov z verejného
korčuľovania 10 000 €. Minulý rok si zimný štadión
vyžiadal rekonštrukciu z dôvodu konania majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 18-ročných vo výške
230 000 €. Výdavky na krytú plaváreň, letné kúpa
lisko, športovú halu sú tento rok naplánované vo
výške 923 600 €, mesto prispieva 675 000 € a STEZ
čiastkou 248 600 €. Futbalový štadión nás tento rok
stojí 145 800 €, z toho 103 500 € poskytuje mesto.
STEZ okrem 12 300 € tento rok zabezpečí aj 30 000 €
na projekt na jeho rekonštrukciu. Na prevádzku
kolkárne je potrebných 21 550 €, mesto poskytuje
19 670 € a STEZ 1 880 €. Atletický štadión Tatran
nás ročne stojí 35 900 €, z toho 33 050 € prispieva

mesto a 2 850 € STEZ. Plánované bežné výdavky
na tenisové kurty sú vo výške 58 500 €, STEZ na
ne z vlastných príjmov dáva 21 000 € a mesto poskytuje príspevok v objeme 37 500 €. Ak k uvedeným
nákladom prirátame ešte prostriedky na dotácie pre
športové kluby v objeme 202 000 € a 31 260 € na financovanie športu pre všetkých (podujatia organizované oddelením školstva MsÚ, ako napr. Večerný beh
mestom, vyhlasovanie najlepších športovcov mesta,
cyklistické preteky a pod.) a zabezpečenie bežeckého lyžovania na Grajnári, spolu nás šport v tomto
roku stojí 1 884 440 €.
Prehľad schválených dotácií nájdete v tabuľke.
Poslanci tiež schválili poverenie výkonom funkcie
sobášiaceho Ľubomíra Vaica.
Na záver mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo spolufinancovanie výstavby športových areálov stredných škôl, ktoré sa uchádzajú o dotáciu z Úradu
vlády SR a Košického samosprávneho kraja. Technická akadémia sa uchádza o schválenie prostriedpokračovanie na str. 4
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kov na výstavbu športového areálu s multifunkčným
ihriskom a bežeckým okruhom s dĺžkou cca 200 m.
V prípade realizácie bude areál prístupný pre organizovanú verejnosť, individuálne športovanie bež-

P. č.

Športový klub

Dotácia
mesta
2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hokejový klub SNV
Futbalový klub Noves SNV
BK 04 AC LB SNV (Basketbalový klub)
Volejbalový klub SNV
ŠK basketbalu dievčat
Hockey club SNV (ženy)
Športový klub STEZ
Cykloklub SNV**
Jazdecký klub Slávia SNV
Tenisový klub SNV**
SKI DEVILS (Lyžiarsky klub)*
Atlet. šport. klub Slávia pri ZŠ Lipová 13
Džudo klub SNV
Klub plávania
Mestský šachový klub
Krasokorčuliarsky klub SNV
TJ Tatran (odd. atletický a kolkársky)

68 000
47 900
35 000
7 000
9 000
4 000
4 000
900
900
500
800
800
900
1 400
600
200
3 000

18.

ŠK MPK - stolný tenis*

19.
20.
21.
22.
23. A
23. B
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Compact – parašutistická skupina*
Športovo-strelecký klub RD SNV
Lyžiarsky klub SNV
RTVŠ MIX
TJ Čingov (turistika)
KOB Čingov (orientačný beh)
Cykloklub Schwabik
Letecko-modelársky klub
Stolnotenisový oddiel BBF
MO Sl. rybárskeho zväzu
Klub spišských strelcov
BK SNV (Biliardový klub)
OZ OMBRE (letecká akrobacia)
Klub mládežníckych športov
FbC – Young Arrows SNV
Karate klub IGLOW, o. z.
ŠK IGLOVIA (triatlon)
ŠK FbK Kométa SNV (florbal)
Kynologický klub Canis
TJ SPILIPO
Stolnotenisový klub Lesy mesta
Potápačský klub OK DRIVERS
BK97 Stova (volejbal ženy)
Rezerva primátora
* Klub dotáciu neprevzal v r. 2017

500
300
1 500
800
600
400
0
800
900
200
900
0
0
0
900
900
500
1 200
300
900
500
0

cov, tiež pre deti z krízového centra Alžbetka ako aj
žiakov susediacej ZŠ na Levočskej ulici.
O podporu ďalších športových areálov sa uchádzajú aj ďalšie stredné školy v našom meste.

Rezerva
primátora
2017
300
500
950
500

Mimoriadna
dotácia
schválená MsZ
21. 4. 2017
35 000
35 000
7 000
3 000
3 000

Spolu
dotácia
2017

Dotácia
mesta
2018

103 000
83 200
42 000
7 500
13 450
7 000
4 000
900
900
500

66 000
48 000
33 000
5 000
7 000
4 000
3 000
700
900
500
0
700
900
1 400
600
500
3 000

800
1 200
1 400
600
200
4 940

300

Vyjadrenie hodnoty podpory mesta formou
bezplatného poskytnutia priestorov
Finančné vyjadrenie podpory
Počet hodín
poskytnutím priestorov v €
1 576
370 549
2 642
119 450
952
26 656
243
6 804
474
13 272
168
20 970
155
19 709

3 350

37 600

2 622

19 695

105
Kolkársky
klub: 1 086

12 046

181

5 068

2 466
175

18 499
4 900

124

3 472

0

950
990
1 500
800
1 200
400

600

300

0
7 000
3 000
500

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie poslancov a zvukový záznam nájdete na www.spisska
novaves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ.
Andrea Jančíková

10 000

700

7 000

300
800
900
200
900
0
0
0
7 900
3 900
1 000
11 200
1 000
900
500
0
7 000

300
1 200
800
1 000
200
300
500
800
900
200
900
0
0
0
4 000
1 700
500
4 000
300
0
500
0
6 000
2 700

KONFERENCIA SESTIER
V metropole Spiša sa na začiatku mája uskutoční významné zdravotnícke podujatie. Celkovo IX. Celoslovenská konferencia ambulantných sestier a pôrod
ných asistentiek s medzinárodnou účasťou sa bude konať 5. mája tohto roku
v hoteli Metropol. Hlavnou myšlienkou pravidelnej konferencie bude Interdisciplinárna spolupráca. Podujatie má aj náš – spišský kontext, garantkou podujatia
je predsedníčka Sekcie ambulantných sestier, PA PhDr. Zuzana Gavalierová
a prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek zo Spišskej
Novej Vsi a zároveň členka rady Sekcie Petra Oláhová, ktorá získala pred časom
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prestížne ocenenie Biele srdce. „Som skutočne hrdá na to, že naše mesto bude
hostiť zdravotné sestry nielen zo Slovenska, ale aj okolitých krajín. Dúfam, že účastníci podujatia budú mať možnosť bližšie spoznať Spišskú Novú Ves a jej okolie.
Sama toto podujatie beriem ako ocenenie práce všetkých zdravotných sestier na
Spiši,“ uviedla P. Oláhová. Konferenciu organizuje Sekcia ambulantných sestier
a pôrodných asistentiek SK SaPA v spolupráci s Regionálnou komorou SK SaPA
Spišská Nová Ves, NsP Spišská Nová Ves, a. s. – pod záštitou primátora mesta
Jána Volného.
(red)
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES ROZDÁVA
GROŠE AJ STRIEBORNIAKY
V minulosti pri okrúhlych výročiach 1. písomnej
zmienky o meste Spišská Nová Ves boli vydané pamätné mince a medaily. Aj v tomto roku pri príležitosti 750. výročia 1. písomnej zmienky má mesto
pre svojich občanov a hostí nové pamätné mince
okrúhleho tvaru vyrobené z mosadze s ochrannou vrstvou na povrchu s priemerom 27 mm, hrúbkou 1,6 mm a hmotnosťou 8 g. Na averze mince je
zobrazený motív veže Rímskokatolíckeho farského
kostola Nanebovzatia Panny Márie, názov a erb
mesta Spišská Nová Ves s číslicou 750. Na reverze sa nachádza motív kostolného zvona s jeho
popisom. Zvon pochádza zo slávnej zvonolejárskej
dielne Majstra Konráda pôsobiacej v Spišskej Novej
Vsi v rokoch 1357 – 1527. S rovnakými motívmi boli
vyrazené i strieborné medaily s priemerom 30 mm
a hmotnosťou 14,21 g v náklade 250 ks. Mosadzné
mince budú rozdávané návštevníkom najväčších
tohtoročných podujatí mesta. Strieborné medaily sú
určené pre významných hostí mesta. K dispozícii je
i 50 ks na predaj v Turistickom informačnom centre.
Ich predajná cena je 45 €. Obe, medaila i minca, boli
vyrazené v Mincovni Kremnica, š. p.
Zaujímavosti publikované v monografii Dejiny
mesta Spišská Nová Ves týkajúce sa numizma
tických objavov, autor textu: PhDr. Marián So
ják, PhD.:

Počas rekonštrukčných prác sa v múre pivnice našla zamurovaná hrncovitá nádoba, v ktorej spočívali
zvieracie kostičky (pravdepodobne sliepky domácej)
a zlatá minca z obdobia okolo polovice 14. storočia
Jej analýza ukázala, že išlo o uhorsky florén Ľudovíta I. (1342 – 1382) s priemerom 21 mm, na averze
s florentskou ľaliou, na reverze s postavou sv. Jána
Krstiteľa. Zo Slovenska evidujeme len 7 exemplárov
týchto mincí (všetky sú z pokladu v Paci pri Ciferi),
čo dokladá nesmierny význam mince zo Spišskej
Novej Vsi. Objavená minca nielenže súvisí s rozmachom obchodu a frekventovanosťou obchodných ciest smerujúcich cez Spiš v 14. storočí, ale
predstavuje zároveň najstaršiu zlatú stredovekú
mincu nájdenú na Spiši a v Spišskej Novej Vsi.
Hoden povšimnutia je aj nález z roku 2006 náhodne
zachránený počas rekonštrukčných prác na Letnej
ulici. Analýzou exempláru – počítacieho žetónu – sa
zistilo (J. Hunka), že takýto typ žetónu sa zatiaľ na
Slovensku nevyskytol. Poukazuje na vládu poľského panovníka Augusta III. saského (1733 – 1763).
Na averze je vyhotovený portrét tohto poľského
a saského kráľa, s legendou: AUG III. D. – G. POL
REX. (t. j. August III. z milosti Božej poľský kráľ). Na
reverze vidno portrét jeho manželky Márie Jozefy
a legendu: MARIA IOSEPHA.
Andrea Jančíková

GALÉRIA VYZNANÍ
Hneď v úvode roka 2018 mesto pripravilo niekoľko
zaujímavostí. Osobnosti mesta si uctilo vydaním
kalendára s názvom Galéria vyznaní. „Autorom
myšlienky i kresieb je Emil Labaj, riaditeľ Mestského kultúrneho centra. Významných osobností má
naše mesto oveľa viac, do kalendára sa mohli dostať iba niektorí z nich,“ uviedol Ján Volný, primátor mesta.
V kalendári sú prezentované kresby šiestich
osobností v kontexte ich pôsobnosti. Prvým
z nich je rodák Spišskej Novej Vsi Mikuláš Huba
(19. 10. 1919 – 12. 10. 1986), slovenský herec a recitátor, manžel opernej speváčky Márie Kišonovej-Hubovej a otec herca Martina Hubu.
Ďalším je Andrej Reiprich (31. 7. 1912 –
23. 2. 2002), slovenský pedagóg entomológ – lepidopterológ európskeho formátu. Vedu obohatil aj
o objav dvoch nových druhov motýľov: Psoty Reiprichovej a Obaľovača spišského.
Ďalšou významnou osobnosťou bol fotograf Gusz
táv Matz (3. 8. 1860 – 29. 10. 1903), zakladateľ
Ateliéru Matz, ktorý postupne spolu s manželkou
Annou rozšíril o pobočky v Levoči, Spišskom Podhradí, v Rawitschi v Sliezsku (dnes Poľsko), obchodných zástupcov mali aj v Juhoslávii. (Poznámka: V súčasnosti prebieha výstava Ateliér Gusztáv
Matz v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave, ktorá potrvá do 31. 3. 2018).
Nepochybne jednou z najvýznamnejších osobností
pôsobiacich v Spišskej Novej Vsi bol Jozef Hanula
(6. 4. 1863 – 22. 8. 1944), slovenský maliar a pedagóg, ktorý spolupracoval pri vydávaní prvých
slovenských novín na Spiši „Tatry“. Od r. 1920 bol
predsedom Štefánikovej besedy, prvého slovenského spolku na území Spišskej Novej Vsi.
Ďalšou prezentovanou zaujímavou a významnou
osobou je Ján Móry (10. 7. 1892 – 5. 5. 1978),
hudobný skladateľ, pedagóg a hotelier. Na poste
riaditeľa Hudobnej školy v Spišskej Novej Vsi výVydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

znamne prispel
k rozvoju školy
a hudobného
života v meste. Je autorom
dvanástich hudobno-javiskových diel, vyše
dvesto piesní,
komorných, orchestrálnych,
sakrálnych
a inštruktívnych
skladieb.
A keďže rok
2018 je i rokom
100. výročia
vzniku Československého štátu a kľúčovou osobou pri jeho založení spolu s T. G. Masarykom a E.
Benešom bol M. R. Štefánik, posledná kresba
zobrazuje jeho matku Albertínu Štefánikovú,
ktorá spolu s jeho mladším bratom Ladislavom
Dušanom žila v Spišskej Novej Vsi, kde i zomrela.
Bývala v dome na vtedajšom Masarykovom riadku (dnes Letná ulica č. 64). JUDr. Ladislav Dušan
Štefánik prišiel do Spišskej Novej Vsi v roku 1923,
aby tu vykonával funkciu slovenského verejného
notára. Kanceláriu mal na Levočskej ulici č. 1, kde
neskôr aj býval. Pochovaný je v Spišskej Novej Vsi.
Ďalším (jednolistovým) kalendárom s kresbou
Feďa Majerecha mesto nadviazalo na tradíciu
z minulosti. Prvý takýto kalendár bol vydaný v roku
1993 s kresbami autorov Majerech - Labaj – Wolf
- Božok. Pred 10-mi rokmi aktualizáciu tohto kalendára realizoval Emil Labaj. Kresbu pre rok 2018
nanovo nakreslil, doplnil a aktualizoval Feďo Ma
jerech. K dispozícii je ešte v Turistickom informačnom centre.
Andrea Jančíková

Odborníci premýšľajú nad železničným prepojením
Prepojka Hnilec – Spišská Nová Ves: Prepojenie
železničnej trate číslo 173 a železničnej trate číslo
180 cez Hnilec do Spišskej Novej Vsi by oživilo prevádzku na železnici a cestovný ruch na južnej strane Slovenského raja. Nízkopodlažné elektrické vlaky by mohli premávať aj v lete, aj v zime zo Spišskej
Novej Vsi až po Dobšinskú ľadovú jaskyňu a spájať
tak turistické a lyžiarske oblasti na juhu Slovenského raja so Spišskou Novou Vsou. Potrebná dĺžka
prepojenia je asi 15 km.
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Spoločnosť Východoslovenská distribučná
(VSD) plánuje v tomto roku investovať zhruba
40 miliónov eur. Objem investícií by sa tak mal pohybovať na úrovni minulých rokov. Investície pôjdu najmä do rekonštrukcie a rozvoja distribučnej
sústavy. Pôjde najmä o elektroenergetickú infraštruktúru súvisiacu s vysokým a nízkym napätím.
„Medzi najväčšie projekty patrí napojenie priemyselného parku vo Veľkej Ide na napäťovej úrovni
110 kilovoltov, modernizácia veľkých elektric
kých staníc v Spišskej Novej Vsi, Prešove a Poprade,“ uviedla pre portál vEnergetike. sk hovorkyňa VSD Andrea Danihelová.
Na Matričnom obvode Spišská Nová Ves (ten zahŕňa aj Smižany, Spišské Tomášovce, Harichovce,
Tepličku, Danišovce, Lieskovany, Mlynky, Hnilec
a Hnilčík) registrujú 301 sobášov za rok 2017,
z toho 168 cirkevných a 133 občianskych. Snúbencov minulý rok najviac zaujal dátum 7. 7. 2017,
ktorý prilákal na našu Radnicu až 7 snúbeneckých
párov. Minulý rok však znamenal aj pre desiatky
párov v našom meste koniec spoločného života tých bolo v uplynulom roku 71.
Monitor piatakov umožnil porovnať kraje a okresy. V matematike sa najviac darilo deťom z Bratislavského kraja, najmenej z Košického. Okresu
Spišská Nová Ves patrí 66. priečka (55,9 %).
Galérii umelcov Spiša sa od roku 2012 podarilo
do svojho zbierkového fondu získať až 251 zbier
kových predmetov od 60 umelcov. Vybrané diela
od 21 z nich prezentuje v rámci výstavy Puzzle/Akvizície v interakcii 2012 – 2016.
Nový slovenský potravinársky reťazec Farmfoods
– Výnimočné potraviny otvára ďalšiu predajňu pri
OC MADARAS. Jedinečnosť jeho konceptu spočíva v predaji kvalitných výrobkov, ktoré sú bez
konzervantov, chémie, geneticky modifikovaných
organizmov a pochádzajú výlučne z vlastných polí,
fariem a výrobných prevádzok.
Koncom minulého roka pribudlo na území Košického kraja 103, tzv. hnedých tabúľ. Osadenie
návestného a smerového dopravného značenia
zlepší orientáciu k turistickým cieľom na území
kraja. Nové tabule upozorňujú aj na Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi.
V meste chcú vytvoriť novú lokalitu na bývanie,
konkrétne na severnej strane potoka Brusník oproti
sídlisku Západ I. Projekt s názvom „Bulvár 9 kro
kov“ v prvej fáze v ponúkne záujemcom o stavebný pozemok cca 57 parciel pre výstavbu rodinných
domov s rozmermi od 680 do 2 000 m. Prevažovať
budú pozemky s rozlohou cca 700 m2 a v rámci
bulváru budú k dispozícii plochy aj pre polyfunkčné domy, ktoré majú lokalite dodať mestotvorný
charakter.
Voľba nevesty roka 2017 bude súčasťou celodennej svadobnej šou, ktorá sa uskutoční 12. marca v koncertnej sieni Reduty. Pre účastníkov šou
je pripravených viac ako dvadsať vystavovateľov
aj zaujímavý program. Budúce nevesty môžu inšpiráciu nájsť aj na výstave „Pod bielym závojom,
Svadba v kontexte doby“, ktorú pripravilo Múzeum
Spiša v kaštieľli v Markušovciach. Výstava súčasných svadobných šiat je doplnená zaujímavými exponátmi zo zbierkového fondu múzea.
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KULTÚRNO‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

RegioJet zvýši počet vlakových spojov na trase
medzi Prahou a Košicami. K dvom terajším párom
vlakov denne pridá od prvej zmeny cestovných poriadkov 26. 2. 2018 tretí spoj. Na slovenskom území bude mať nové spoje na trati Košice - Praha
a späť zastávky okrem Košíc v Kysaku, Spišskej
Novej Vsi, Poprade, Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, vo Vrútkach, Žiline a Čadci.
27. 2. 2018 sme si pripomenuli nedožité osem
desiate narodeniny tenoristu Ladislava Pačaja
(narodil sa v Spišskej Novej Vsi, zomrel 9. júna
1998 v Košiciach), dlhoročného sólistu opery Štátneho divadla v Košiciach (1960 – 1998).
Generál Ivan Otto Schwarz, ktorý počas vojny slúžil v britskom kráľovskom letectve, zomrel 4. 1. 2018
vo veku 94 rokov. Zúčastnil sa aj na jednom z najväčších československých vojenských úspechov
druhej svetovej vojny. Narodil sa 11. 12. 1923 v Bratislave. Bol synom židovského advokáta a detstvo
prežil v mestečku Bytča. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Spišskej Novej Vsi a v Žiline. Jeho rodičia
však mali zlú predtuchu, a tak vo februári 1939 poslali jediného syna na štúdiá do Walesu. Pochovali
ho v povojnovom československom oddelení cintorína 2SV v Brookwoode neďaleko Londýna.
Na sociálnej sieti facebook rozvírila pozornosť anketa o tom, ktoré z dvoch miest by sa malo stať
metropolou Spiša. Až takmer 10 tisíc hlasujúcich
rozhodlo o víťazstve Spišskej Novej Vsi. Tá porazila Poprad percentuálne 57 : 43.
Tehotné ženy budú na urgente v nemocnici Svet
zdravia oslobodené od poplatku. Znamená to, že
ak ho navštívia aj z dôvodu „planého poplachu”,
nezaplatia za ošetrenie desať eur.
Na ZOH v Pjongčangu reprezentovali Slovensko i
rodáci zo Sp. Novej Vsi - mladí súrodenci - sánkari
Jakub (21) a Katarína (20) Šimoňákoví. Pri svojom
olympijskom debute obsadil Jakub v kategórii jednotlivcov 35. miesto, Katarína v rovnakej kategórii
23. miesto a v súťaži tímových štafiet 11. miesto.
Skládku odpadu v lokalite Kúdelník pri Spišskej
Novej Vsi chcú rozšíriť o 3. a 4. etapu. Zo žiadosti o posúdenie vplyvov na životné prostredie
(EIA) vyplýva, že navrhovateľ, ktorým je Brantner
Nova, s. r. o., má dva varianty rozšírenia. Prvou
možnosťou je zväčšiť skládku o 600 000 m2 s následnou prevádzkou do roku 2031, alebo o milión m2 s prevádzkovaním skládky do roku 2038.
Ples Spišiakov mal svoj 22. ročník, na ktorom nechýbali primátori piatich miest Spiša a novozvolení župani Prešovského a Košického kraja. Ples mal i tentokrát charitatívny rozmer - Inštitútu Krista veľkňaza
v Žakovciach odovzdali výťažok zo zbierky v hodnote
3 200 €, ktoré poslúžia na rozšírenie jedálne.
5. 1. 2018 sa otvorili dvere Obvodného oddele
nia PZ v Spišskej Novej Vsi pre najmenších. Deti
dostali množstvo informácií a čakalo na ne aj prekvapenie v podobe policajného šteňaťa vo výcviku
i prehliadka policajného vozidla.
Galéria umelcov Spiša rekapitulovala jubilejný 30. rok existencie. Celkovo si prezrelo výstavy
20 tisíc návštevníkov. Nosnými prezentáciami boli
Jubilanti zo zbierok galérie, ktoré priniesli pohľad
na doteraz neznáme diela.
Takisto sumarizovala Spišská knižnica, ktorá sa
v minulom roku nesústredila iba na výpožičné služby, ale aj na rekonštrukciu priestorov, ukončili opravu
brán na Letnej ulici a priestory v Dome kultúry Mier.
Denná návštevnosť dosahuje 130 čitateľov, počet
výpožičiek dosiahol hranicu 111 tisíc, tradične usporiadala knižnica viacero súťaží pre deti a mládež.
Bilancia Múzea Spiša sa nepremietla iba v príjmoch vo výške 32 tisíc eur, ale aj v 3. mieste v súťaži Múzeum roka. V samotnom múzeu pribudlo
viac ako 6 000 kusov exponátov.
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STOVKY BÔMB NIČILO
NAŠE LETISKO A MESTO
24. marca 1939 o 17. hodine zažilo naše mesto,
ako jedno z prvých miest v Európe, bombardovanie – súčasť bojov predznamenávajúcich druhú svetovú vojnu. Maďarské vojská začali proti mladému
Slovenskému štátu tzv. Malú vojnu a naše mesto
presne 160 dní pred oficiálnym začiatkom druhej
svetovej vojny zažilo strádanie a smrť.
Z celej údernej skupiny určenej rozkazom sa nad
cieľ namiesto 36 bombardovacích lietadiel a 27 stíhacích lietadiel dostalo len 10 bombardovacích
a 9 stíhacích. Toto zoskupenie po dosiahnutí cieľa
ho bombardovalo z výšky 800 metrov, pričom na
cieľ zhodilo celkovo 900 ks bômb rozličnej ráže,
z toho 640 zápalných s celkovou hmotnosťou
7,2 tony. Bomby však nezasiahli len leteckú základňu, ale aj blízku tehelňu, kde mal byť sklad civilnej
protileteckej obrany a kde vyhasli životy robotníkov.

To, že bomby padli aj na obytné štvrte vzdialené od
letiska, napr. na Rothovu osadu, Pílu pod skalou,
Kaplnkovú ulicu, či dokonca zasiahli aj autobus na
ceste z Novoveskej Huty a osadu Viľčurňa, sa dá
zrejme pripísať na vrub „šikovnosti“ maďarských
letcov.
Pri bombardovaní letiska v Spišskej Novej vsi zahynuli: Poručík Michal Udut, vojaci Rudolf Belák, Jozef
Turza, Viliam Svitnič, Augustín Ďuračka, civilní obyvatelia Karol Platko, Jozef Horna, Mária Horváthová, Jozef Schneider, Jozef Potopa, Jozef Pavlík,
Anna Potopová a Ľudovít Vrábel.
Bombardovanie si vyžiadalo šesť zranených, ktorí
boli hospitalizovaní v levočskej nemocnici a mnoho ľahko zranených, ktorým poskytli ošetrenie na
letisku v Spišskej Novej Vsi.
(rep)
zdroj: Petrík Ján: Spišská tragédia, 2007, str. 39 - 45

„Na ti môj bože, na v obeť krv moju, len posväť bratov, posväť už k pokoju!“ (S. Chalupka)
Mesto Spišská Nová Ves, Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi pozývajú na

PIETNU SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ
pri príležitosti 79. výročia tragickej udalosti „MALÁ VOJNA“,

23. 3. 2018 o 14.00 h

pri Pamätníku obetiam Malej vojny v parku pri Evanjelickom kostole.

PRIBUDOL NOVÝ FEJSBUK ŠKÔL
K úspešným mestským stránkam na sociálnej sieti pribudla ďalšia, na ktorej sa dozviete o novinkách
o dianí na našich materských, základných a stredných školách. Nesie názov najznámejšej pedagogickej knihy Orbis pictus. Učitelia a žiaci sa tak môžu prezentovať na stránke, ktorú nájdete na adrese
https://www.facebook.com/skolysnv/.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Spišskej Novej Vsi
pozýva svojich členov na tieto aktivity
6. marec (utorok) | Posedenie pri čaji, beseda so zaujímavým hosťom pri príležitosti MDŽ
V priestoroch Multicentra, Nábrežie Hornádu 14 o 14.00 h
7. marec (streda) | Turistická vychádzka Gánovce - Zámčisko
Odchod osobným vlakom o 8.51 h.
14. marec (streda) | Predveľkonočný výstup na Matku Božiu
Stretnutie o 9.00 h pred ZŠ Z. Nejedlého
16. marec (piatok) | Múzeum Spiša - Provinčný dom maketa (beseda, film)
Stretnutie pri Levočskej bráne o 10.00 h
21. marec (streda) | Turistická vychádzka Uloža - Mariánska hora
Odchod z AS o 7.45 h.
Vedúci turistických vychádzok – Ladislav Lučivjanský.

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves
9. 3. 2018 MDŽ - o 14.00 h v klube
12. 3. 2018 Vajíčko maľované - Národopisné múzeum Smižany
MHD č. 4 o 9.05 h zo sídl. Východ
14. 3. 2018 Hodnotiaca schôdza o 14.00 h v zasadačke MsÚ
Prosíme, priniesť preukazy a zaplatiť členské
16. 3. 2018 Varenie a ochutnávka múčnych jedál
19. a 23. 3. Jozefovský turnaj v hode šípkami
o 14.00 h v klube
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NOVÁ KNIHA – ČERSTVÁ MIAZGA
KNIŽNICE A KULTÚRY
Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi každoročne
vypracuje projekt na poskytnutie dotácie na nákup
novej literatúry. Aj pre rok 2017 bol spracovaný
projekt s názvom „Nová kniha – čerstvá miazga
knižnice a kultúry“. Žiadosť o dotáciu bola zaslaná Fondu na podporu umenia. Projekt bol úspešný
a Fond na podporu umenia ho v rámci programu
Knižnice - podprogramu Akvizícia knižníc schválil.
Spišskej knižnici tak bola pridelená finančná do
tácia vo výške 6 000 € z FPU so spolufinancovaním
Košického samosprávneho kraja vo výške 316 €.
Použitím finančných prostriedkov knižnica doplnila
knižničný fond o novú, aktuálnu literatúru. Ponukou
aktualizovaného fondu sa tak skvalitnili knižnično-informačné služby v absenčných a prezenčných
výpožičkách a tiež realizácia kultúrno-výchovných
podujatí s použitím novej literatúry.
Cieľovou skupinou boli používatelia knižnice všetkých
vekových stupňov. Výber literatúry sa tak obohatil
o 739 nových knižničných jednotiek všetkých žánrov,

ktoré si nájdu na jednotlivých úsekoch knižnice a na
Pobočke Mier. Pre deti a mládež je to 248 zväzkov
krásnej a náučnej literatúry, pre dospelých 321 zväzkov krásnej literatúry a 170 zväzkov náučnej literatúry.
Návštevníci knižnice z radov detí a mládeže si v ponuke nájdu nové príbehy, romány, rozprávky, básne
a populárno-náučnú literatúru z rôznych oblastí.
Krásnu literatúru doplnili romány, poviedky a poézia
slovenských a svetových autorov. Náučná literatúra bola obohatená o tituly z oblasti spoločenských
vied, prírodných vied, literatúry, jazykovedy, športu,
turistiky a pod. vo forme monografií, encyklopédií,
slovníkov, učebníc, príručiek, populárno-náučnej
a faktografickej literatúry.
Informácie o nových publikáciách sa pravidelne
uverejňujú v tomto mesačníku a používatelia si jednotlivé tituly môžu nájsť i v on-line katalógu na webovej stránke Spišskej knižnice – www.spisskak
niznica.sk.
Eva Slivenská, Spišská knižnica

K ZIMNEJ ÚDRŽBE
Končiaca sa zima bola mimoriadne náročná na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v našom meste.
Striedajúce a opakujúce sa časté sneženia a odmäky preverili sily všetkých poskytovateľov týchto služieb.
Napriek ich snahe, nedarilo sa vždy zabezpečiť údržbu komunikácií k spokojnosti nás všetkých, za čo sa
občanom ospravedlňujeme. Vedenie mesta vyhodnocuje všetky podnety, v odôvodnených prípadoch voči
poskytovateľom týchto služieb vyvodí závery.
Extrémne počasie sa tiež podpísalo na zhoršenom stave komunikácií, už v najbližších týždňoch však prejde
značná časť ulíc rekonštrukciou, ktorá bude najväčšia v histórii mesta. Nadväzovať na ňu by mala aj rekonštrukcia hlavných komunikácií, ktoré sú v správe Košického samosprávneho kraja.
Ďakujeme vám za všetky podnety.
vedenie mesta

Klub mladých v Spišskej Novej Vsi oslávil rok
svojej existencie. Počas neho organizovali turnaje
spoločenských hier, diskusné stretnutia a prednášky, športové podujatia, ale aj burzy oblečenia.
Akcie rôzneho druhu pritiahli pozornosť desiatok
mladých, ktorí využívajú alternatívu voľnočasových
aktivít. Popoludnia, ale aj víkendové dni sú k dispozícii študentom základných (druhý stupeň) a stredných škôl počas celého roka.
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Študenti diskutovali o náboženských otázkach
s rabínom, imámom a evanjelickým kňazom. Moderátorom podujatia bol výkonný riaditeľ Fóra
náboženstiev sveta – Slovensko Mário Nicolini.
Cieľom diskusie bolo vysvetľovať, aké morálne posolstvo jednotlivé náboženstvá prezentujú.
Spišská Nová Ves sa prezentovala na veľtrhoch
cestovného ruchu. Hlavným mottom brnenského
veľtrhu bola „Dovolenka na Slovensku – dobrý nápad“, na najväčšom slovenskom veľtrhu ITF Tour
Slovakia Košice Región Turizmus predstavilo Košický kraj v novom stánku, čaká nás Budapešť, Miškolc, Praha, Katovice a najväčšia výstava v Berlíne.
Vo štvrtok 2. februára prišli na Zimný štadión desiatky detí a rodičov na tohtoročný Karneval na
ľade. Celkovo súťažilo 72 masiek, ktoré hodnotili
z pohľadu kreativity, estetickej hodnoty a vlastnej
tvorby dieťaťa.
Vedenie mesta, zástupcovia štátnej správy, školáci a viaceré záujmové organizácie si pripomenuli
oslobodenie Spišskej Novej Vsi v piatok 26. januára na cintoríne v Spišskej Novej Vsi.
Rotary klub v našom meste pôsobí od začiatku 90tych rokov. Myšlienku dodržiavania etických princípov, humanizmu vo verejnom dianí a pomoci presadzovali konkrétnou pomocou v oblasti zdravotníctva,
charity, vzdelávania a komunitného života. Januárové
stretnutie pripomenulo myšlienku uprednostnenia
pomoci druhým pred osobným záujmom. Symbolický dar Domovu sociálnych služieb vo forme šeku
na 775 € pomôže zrealizovať výstavbu výťahu.
Na Základnej škole, Komenského 2, Spišská Nová
Ves sa uskutočnila beseda s účastníkom Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji hráčov do 20 rokov - Martinom Bodákom, bývalým žiakom školy.
Martin, ktorý bol kapitánom družstva Slovenska,
odovzdával cenné rady našim malým športovcom.
V priestoroch Múzea Spiša predstavili novú knihu
spišskonovoveského publicistu Jána Petríka „Ža
karovská ozubnicová železnica”. Zubačka bola
druhou uhorskou a prvou na území dnešného Slovenska, ktorá bola vybudovaná v údolí Žakarovského
potoka v rokoch 1884 – 1885 a slúžila do roku 1899.

Na MsÚ v SNV sa uskutočnila konferencia STRETNIME ŠE ITČKARE 2018. Toto stretnutie ľudí, ktorí sa
zaujímajú o prácu v IT sfére prinieslo mnoho zaujímavých faktov a poznatkov vo sfére online marketingu.

V Dome Matice slovenskej zorganizoval Klub slo
vensko-ruského priateľstva Vostok 13. 2. podujatie Maslenica venované slovanským fašiangovým
tradíciám pre žiakov ruského jazyka. Tí mali možnosť
dozvedieť sa o podrobnostiach tradičných jarných
sviatkov a ochutnať ruské fašiangové pochúťky.
Matičiari si pripomenuli výročie narodenia miestneho skladateľa - 7. februára uplynulo 120. rokov
od narodenia hudobného skladateľa Ladislava
Stančeka.
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku organizovalo súťaž Mladí prekladatelia, ktorá bola určená pre všetky jazyky a všetky typy škôl. Z celého
Slovenska ocenilo sedem angličtinárov a len jednu
nemčinárku. Tou je Simona Trebunová z Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi. Cenu si prevzala
19. 1. 2018 v Bratislave na seminári Mladí prekladatelia – čo ponúka táto profesia?

Počas ITF Slovakiatour 2018 vyhlásili aj výsledky ankety o najkrajšie mesto a obec Slovenska. Spišská
Nová Ves sa stala najkrajším mestom východu Slovenska (3. miesto) a Spišské Tomášovce najkrajšou
obcou východu Slovenska (3. miesto). Najlepším starostom sa stala hlava Smižian Michal Kotrady. Cenu
za Spišskú Novú Ves prebral primátor mesta Ján Volný. Srdečne blahoželáme všetkým Spišiakom.

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

22. 1. pri 95. výročí narodenia K. Bendovej odzneli básne z tvorby pre deti, ktoré recitovali žiaci ZŠ
Levočská ul. učiteľky Mgr. I. Hrebenárovej. Poéziu
recitovali aj študentky Hotelovej akadémie, členovia
DS Hviezdoslav i milovníčky umeleckého slova.
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6. 2. Matica slovenská pripravila spomienku na
L. Stančeka. R. Kormošová priblížila jeho život
a dielo. Program umocnili študenti ZUŠ vedený
D. Kotradyovou. Venček k pamätnej doske na
Gymnáziu, Školská ul. položili riaditeľ DMS v SNV
R. Zacher a predsedníčka MO MS v SNV J. Prochotská.
18. 1. 2018 sa konalo okresné kolo olympiády
v nemeckom jazyku žiakov základných škôl.
V kategórii 1 A skončil na 1. mieste Andrej Gburík
zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda. V kategórii 1 B obsadil
1. miesto Patrik Tomčík zo ZŠ Maurerova Krompachy, 2. miesto Šarlota Viola Kleknerová zo ZŠ
Hutnícka SNV a 3. miesto Samuel Kačenga zo
ZŠ Ing. O. Kožucha SNV. Najlepší dvaja postúpili
na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 13. 2. v Košiciach. V silnej konkurencii 11 okresov Košického
kraja boli úspešní Andrej Gburík zo ZŠ sv. Cyrila
a Metoda (obsadil v kategórii 1 A 3. miesto) a Šar
lota Viola Kleknerová zo ZŠ Hutnícka SNV (obsadila v kategórii 1 B 4. miesto).
23. 1. 2018 Dom Matice slovenskej v SNV zorganizoval 25. ročník súťaže v prednese slovenských
povestí Šaliansky Maťko. Zúčastnilo sa ho 39 súťažiacich zo 16 základných škôl. Víťazom 1. kategórie - žiaci 2. - 3. ročníka ZŠ - sa stala Bianka
Novotná, ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany. V kategórii žiaci 4. - 5. ročníka ZŠ sa stala Nina Maxi
mová, ZŠ Komenského 2, SNV a v kategórii žiaci
6. - 7. ročníka ZŠ sa najviac darilo Sofii Kenderovej,
ZŠ Komenského 3, Smižany.
Na Slovensku sa narodí približne 55 tisíc detí,
pričom viac ako desatina z nich potrebuje bezprostredne po narodení medicínsku pomoc. Do
Nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves v týchto
dňoch pribudol nový set prístrojov pre bábätká,
ktoré často dokážu aj zachrániť život. Nemocnici
ich darovala v rámci projektu Dobré rozprávky spoločnosť Lidl. Na prístroje sa tak zložili aj samotní
nakupujúci, keď si v potravinovom reťazci kúpili
za symbolické jedno euro rozprávku Pavla Dobšinského. Nakúpiť prístroje pre spišskonovoveskú
nemocnicu teda pomohli tisícky Slovákov.
Na potoku Mlynica v Štrbe boli tri mlyny – horný,
stredný a dolný. Ten stredný niekedy okolo roku
1820 postavilo štrbské urbárske spoločenstvo.
Hovorí sa stredná cesta, zlatá cesta. A niečo na
tom bude, lebo ako jediný pretrval do dnešných
dní plne funkčný. „Prastarí rodičia pochádzali zo Spišskej Novej Vsi, vtedajšieho Iglova. Tam
mali mlyn. Moji starí rodičia si prenajali ďalší mlyn
v Gerlachove, ale v roku 1929 im nájomná zmluva
skončila a už nechceli byť v nájme, ale na svojom.
Mlyn sa im podarilo kúpiť od urbáru v Štrbe. Keďže
mali skúsenosti a veľkú chuť robiť, už po roku to bol
najvychýrenejší mlyn v okolí,“ začína spomínať Ján
Hrušovský na svojich mlynárskych predkov.
Oprava informácie: Obyvatelia SNV vo veku nad
70 rokov sa budú musieť v tomto roku preukazovať občianskym preukazom alebo čipovou kartou
v autobusoch mestskej hromadnej dopravy, ak
chcú využiť bezplatné cestovanie pre seniorov.
Mesto plánuje v budúcnosti znížiť hranicu bezplatného cestovania na 65 rokov. Mesto prispieva na
MHD viac ako 60-tisíc eur mesačne.
Cesta medzi obcami Rudňany a Poráč v okrese Spišská Nová Ves je v havarijnom stave, vedie závalovým pásmom a neustále sa prepadáva.
O vážnej hrozbe hovoria všetci, ktorí ňou jazdia.
Najrozumnejšie riešenie by bola preložka tejto
cesty, tvrdí starosta poráča P. Volčko. Rozpočet
na rekonštrukciu cesty je približne 1,6 milióna eur
a niečo viac ako 3 milióny by stála nová cesta.
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Z ČINNOSTI MESTSKÉHO ÚRADU
Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva
a primátora mesta. Mestský úrad
je zložený z viacerých oddelení a referátov. V tomto seriáli sa
pokúsime priblížiť vám činnosti,
ktoré zabezpečujú jednotlivé oddelenia.
Začíname oddelením komunálneho servisu, ktorý
má v súčasnosti 24 zamestnancov. Vedúcim oddelenia je Ing. Juraj Sad, PhD. Oddelenie komunálneho
servisu (OKS) zabezpečuje úlohy vo všetkých oblastiach spadajúcich pod komunálne služby pre obyvateľov mesta Spišská Nová Ves. Poskytované služby sú
rozdelené podľa náplne prác do jednotlivých úsekov
(referátov), ktoré vzájomne spolupracujú.
Úsek odpadového hospodárstva
Jeho úlohou je zabezpečiť zber, odvoz a zhodnotenie
alebo zneškodnenie komunálnych odpadov vznikajúcich na území mesta.
OKS zabezpečuje zber zmesového komunálneho
odpadu, drobných stavebných odpadov a vyseparovaných zložiek. Pre občanov je zriadený Zberný dvor
na Sadovej ulici, kde môžu občania mesta bezplatne
celoročne odovzdávať objemné odpady, separované
zložky komunálneho odpadu a nebezpečné odpady.
Drobné stavebné odpady majú občania odovzdávať
na Zbernom dvore pre drobné stavebné odpady,
ktorý je umiestnený v areáli Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II.
V meste v rámci zberu v roku 2017 vzniklo: 8 300 t
zmesových komunálnych odpadov, 360 t drobných
stavebných odpadov, 1 800 t biologicky rozložiteľných odpadov (BRO), 720 t objemných odpadov,
187 t plastov, 266 t skla, 1 664 t papiera, 10 t VKM
(tetrapaky) a 10 t kovov.
Na území mesta je vybudovaných vyše 275 sta
novíšť so zbernými nádobami. Pre zmesový komunálny odpad slúži 546 nádob pre bytové domy,
2 302 nádob pre rodinné domy, 1 095 nádob pre podnikateľské subjekty. Pre zber vyseparovaných zlo
žiek slúži vyše 1 820 BIO nádob, 200 nádob na plasty
+ VKM + kovy, 168 nádob na papier, 178 nádob na
sklo, 67 nádob na šatstvo.
Údržba a rekonštrukcia stanovíšť na zberné nádoby
je pravidelne vykonávaná a postupne sú stanovištia
osádzané kovovým oplotením.
OKS zabezpečuje aj činnosť Regionálneho centra
zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpa
dov (RCZBRO), kde sa aeróbnym kompostovaním
spracováva BRO vznikajúci pri údržbe verejnej zelene mesta a odpad z BIO nádob od občanov mesta.
Od roku 2016 je spracovávaný aj BRO z miest a obcí,
ktoré sú združené v SEZO Spiš – združenie obcí.
Ročne prevádzka spracuje vyše 4 000 t BRO.
V jarných a jesenných mesiacoch je na celom území
mesta zabezpečený zber objemných odpadov, odpadov s obsahom nebezpečných látok, elektroodpadov
a jedlých olejov a tukov. V mesiacoch január a február je zabezpečovaný zber vianočných stromčekov,
od marca do novembra zber BIO nádob a v jarných
a jesenných mesiacoch zber konárov a kríkov od rodinných domov na území mesta. Celoročne je vykonávaný výkup papiera a jedlých olejov a tukov formou
výmeny za toaletný papier a hygienické vreckovky.
Stále aktuálnym a finančne náročným je problém
nelegálneho skládkovania, vytvárania tzv. divokých
skládok. Likvidácia divokých skládok v katastrálnom
území mesta je realizovaná priebežne.
Referát verejnoprospešných prác
Medzi hlavné činnosti referátu patrí starostlivosť o verejnú zeleň, pamätníky, prvky drobnej architektúry,
lavičky, detské ihriská a čistenie mesta.

Činnosti sú zamerané predovšetkým na celkovú
starostlivosť a tvorbu zelene – údržba trávnatých
plôch; revitalizácia zelene; výsadba letničiek, kríkov
a vzrastlých stromov; realizácia orezov a výrubov
stromov a následná náhradná výsadba.
Kosenie trávnatých plôch je v závislosti od klimatických
podmienok realizované do roka minimálne 3-krát na sídliskách. V roku 2018 je plánované kosenie na sídlis
kách v počte 4-krát a 6-krát v centre o celkovej plo
che takmer 2 500 000 m2. Starostlivosť o vzrastlú zeleň
je realizovaná najmä postrekom stromov proti škodcom,
zdravotným a zmladzovacím orezom drevín a krov, výrubom stromov na základe rozhodnutí na výrub a následnou adekvátnou náhradnou výsadbou nových stromčekov. Ošetrovanie stromov v parkoch a problematické
výruby sú zabezpečované stromolezeckou technikou.
V jarných a jesenných mesiacoch je zabezpečované vyhrabávanie lístia, ktoré sa ďalej spracováva.
Nevyhnutné je pravidelne udržiavať a opravovať prvky drobnej architektúry (lavičky, fontány, pitné fontánky, malé smetné koše a stojany na bicykle).
OKS zabezpečuje tvorbu a údržbu športových, herných plôch a detských ihrísk (DI). V rokoch 2016
a 2017 bola zrealizovaná výstavba centrálnych detských ihrísk na sídliskách Mier, Západ a Tarča. Každoročne na jar je v pieskoviskách vymieňaný piesok.
Situácia v oblasti DI je finančne náročná vzhľa
dom na vandalizmus a neustále ničenie herných
prvkov. Čím viac finančných prostriedkov je nutné
použiť na opravy detských a športových ihrísk,
tým menej je možné použiť na tvorbu nových.
Stredisko údržby
Úsek čistenia mesta je značne náročný na dennú
operatívnu prácu pracovníkov referátu. Služby spočívajú v ručnom a strojnom čistení mesta. Medzi hlavné činnosti patrí zametanie chodníkov a parkovísk,
kosenie trávnatých plôch, vyhrabávanie lístia, čistenie dažďových vpustí a kanálov, čistenie chodníkov
a krajníc vozovky od buriny a v zimných mesiacoch
dočisťovanie mestských chodníkov po strojnom čistení. Zabezpečovaný je pravidelný vývoz a údržba
malých smetných nádob a košov na psie exkrementy
ako aj poriadok počas podujatí v meste. Čistota okolo
zberných nádob má byť podľa VZN zabezpečovaná
obyvateľmi. Mesto pravidelne využíva aj dlhodobo
nezamestnaných občanov a výsledkom ich činnosti
je prínos vo forme udržiavania čistoty v meste a úspora finančných prostriedkov z mestského rozpočtu.
Referát energetiky
Jeho hlavnou úlohou je zabezpečenie verejného
osvetlenia. Od roku 2016 je správa a údržba verejného osvetlenia v starostlivosti koncesionára, ktorý
zabezpečuje pravidelnú dodávku el. energie a údržbu
verejného osvetlenia. Na základe spracovaného projektu realizuje koncesionár rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Pod tento referát spadá aj
montáž, demontáž a údržba vianočnej výzdoby.
Referát Správy cintorínov a verejných WC
Správa cintorínov prevádzkuje tri mestské cintoríny,
tzv. starý cintorín, nový cintorín a cintorín v Novoveskej
Hute. Zabezpečuje nájom hrobových miest, ich evidenciu a správu. Úlohou Správy cintorínov je taktiež
údržba a oprava vojnových hrobov a hrobov významných osobností, ktoré sú pochované na mestských
cintorínoch. Správa cintorínov zabezpečuje odvoz
a likvidáciu cintorínskeho odpadu, kosenie trávnatých
plôch a údržbu vzrastlej zelene na plochách cintorínov.
Mesto prevádzkuje dve verejné toalety (WC na Letnej
ul. a WC pri trhovisku), kde je okrem iného aj možnosť
využitia sprchy. Na verejných toaletách je pravidelne
udržiavaná čistota a funkčnosť zariadení.

MAREC 2018

ŽENY OSLAVUJÚ SVOJ SVIATOK
Marec je tradične spájaný s Medzinárodným dňom žien. Pri tejto príležitosti sme sa opýtali žien, ktoré
sú v povedomí Spišskonovovešťanov na to:
1) Ako vnímate Medzinárodný deň žien v roku 2018, má ešte opodstatnenie?
2) Ako sa v našom meste uplatňujú ženy, majú dostatok príležitostí?
3) Na čo by nemali muži zabúdať, ak chcú vnímať ženy rovnocenne vo všetkých oblastiach – súkrom
nej i pracovnej oblasti?
Bc. Ing. Janka Brziaková,
riaditeľka Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny
v Spišskej Novej Vsi
1) Na MDŽ spomínam s nostalgiou, nové šaty na večierok, zábava s kolegami, utierky, obrusy,
uteráky a červený karafiát ako
darček od zamestnávateľa. Prečo sa to teraz nerobí,
aspoň ten večierok s kolegami…
2) Mesto vytvára podmienky pre všetky ženy, mamičky, ktoré sa chcú realizovať v pracovnej či súkromnej oblasti. Máme dostatok miest v MŠ, na
voľný čas kopec salónov krásy, fitnes centier a rôznorodé kultúrne podujatia.
3) Ženy nesmú dovoliť, aby muži na nich zabudli.
Každá z nás musí vedieť zdravo zabojovať o svoje
teritórium či v pracovnej alebo súkromnej oblasti,
vedieť si zachovať svoju hrdosť, mať zdravé sebavedomie a byť samostatnou.
Iveta Liptáková, DiS. art.,
bábkoherečka, režisérka
a aktivistka
1) 8. marca sa usmievam potmehúdsky i rebelsky. Totiž
môj otec nosieval mamke kvet
(občas poskladaný) v aktovke.
V krajčírskej dielni, v ktorej pracoval, oslavovali MDŽ (výročie štrajku 40 000 newyorkských krajčírok z roku 1908), ktoré bojovali za
zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti
nízkym mzdám, zlým pracovným podmienkam a za
volebné právo. Hoci MDŽ niekomu zaváňa socialistickými karafiátmi, svoje opodstatnenie má práve
teraz. V tejto konzumom „zmagorenej“ dobe, kedy
mnohé z nás by mohli byť na dôchodku a v pokoji
dochovať svojich starých rodičov alebo venovať sa
vnúčatám, naháňame továrnikom zisky…
2) Pracovných možností pre uplatnenie žien v našom meste je (podľa mňa) dosť. Ale skúsme sa
zblízka pozrieť na zneužívanie žien. Ako drie žena
v novoveskej pekárni… v ktorejkoľvek továrni… aké
sú jej pracovné podmienky… v porovnaní (so skoro)
základnou mzdou? Rozdiel je len v tom, že my, ženy
dneška mlčíme, lebo sa bojíme, že zajtra letíme.
3) Som presvedčená, že skutočný muž vníma ženy
rovnocenne vo všetkých oblastiach. V živote, žiaľ,
natrafíme na „super muža“, ktorý žije v stredoveku.

Chcel by ženu mať, vlastniť, ovládať. Ak sa mu to
nedarí, používa násilie - zaručený nástroj moci, lebo
je prirodzene silnejší. Úbožiak, ktorý si trúfa iba na
svoju ženu, si neuvedomuje, ako veľmi tým ubližuje
práve svojim deťom. Takýto „super muž“ ženu nikdy
rovnocenne vnímať nebude. Je hanbou celej spoločnosti, že takýto typ muža ešte stále má medzi
nami miesto. A preto nutnosť ratifikácie Dohovoru
Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám
a domácemu násiliu by nikto nemal spochybňovať.
Mgr. Daniela Antalová,
poslankyňa MsZ,
predsedníčka Sociálno
-zdravotnej komisie pri MsZ
1) Každý sviatok, ktorý mužom
pripomína ženu, je potrebný,
hoci je jeho história možno
v našom podvedomí spájaná
so socializmom a červenými karafiátmi. Som ženou
a vážim si každú ženu, ktorá v dnešnej dobe zvláda
rodinu i prácu, lebo my ženy v spoločnosti, ktorú
zväčša formujú na svoj obraz práve muži, to máme
neraz zložité. Pýtať sa na opodstatnenie sviatku MDŽ
je teda podľa mňa zbytočné…
2) Situácia v našom meste je zaujímavá, lebo na čelných pozíciách mesta je pomerne dosť žien. Máme
pani prednostku, viceprimátorku, hlavnú ekonómku
mesta…ale čo je zaujímavé, zvolených poslankýň je
už žalostne málo, a to vypovedá o jednej dôležitej
skutočnosti: sami muži síce uznávajú naše schopnosti a zveria nám neraz svoje osudy, ale keď ide
o voľby, v spoločnosti ešte stále pretrváva mužský fenomén, t. j. že politika je pre mužov a tí sú na funkcie
schopnejší a riadiť by mali oni. Ale keď vidíte, čo sa
okolo nás deje, bolo by načase to prehodnotiť. Nič nie
je lepšie, ako keď sa muž a žena vzájomne dopĺňajú.
3) Ak žena veľmi chce, dokáže to, čo muž. My ženy
však v sebe máme zakódované, že viac ako kariéra
je pre nás rodina. Muži si pritom nepripúšťajú, že
ich úspechy sú aj úspechmi ich žien, ktoré im robia
dennodenné zázemie. Ale platí to aj naopak: ženy
zocelené materstvom a starostlivosťou o rodinu dokážu rýchlo napredovať a ak majú podporu u svojich mužov, tak aj po materstve majú na kariéru stále
dosť času, veď či si to chceme priznať alebo nie, do
dôchodku je stále ďaleko.
Ďakujeme za odpovede.
(red)

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI
Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves sa
v spolupráci so Slovenským červeným krížom aj
tento rok zapája do Valentínskej kvapky krvi. Akcia
odštartovala v utorok 13. 2. 2018. Na hematologicko-transfuziologické oddelenie spišskonovoveskej
nemocnice prišlo najvzácnejšiu tekutinu darovať
prvých 11 záujemcov. Valentínska kvapka krvi potrvá do 16. marca, odberové dni sú v spišskonovoveskej nemocnici vždy v pondelok, utorok, štvrtok
a piatok v čase od 7.00 do 11.00 h.
Minulý rok sa Valentínskej kvapky krvi v nemocnici
zúčastnilo 235 darcov, z toho bolo 22 prvodarcov.
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Darcom môže byť každý zdravý
človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní do
65 rokov), ktorý má viac ako 50 kilogramov. Muži môžu darovať krv maximálne štyrikrát do roka, ženy maximálne trikrát do
roka. Krv darcov potrebujú ťažko chorí onkologickí
pacienti, matky po komplikovanom pôrode, pacienti po ťažkom krvácaní či pacienti pred náročnou
operáciou. Radi vás počas Valentínskej kvapky krvi
v nemocnici privítame.
Jana Fedáková

Hliadka MsP vykonala 5. 2. 2018 v rámci hliadkovania na ulici Medza a Slnečné nábrežie kontrolu
evidencie psov u osôb S. K. a E. H. U kontrolovaných osôb nebolo zistené porušenie ustanovení
zákonov NR SR, ktorými sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Na základe oznámenia občana o rozbití okna na
vchodových dverách reštaurácie „U Vinca“, na Ul.
odborárov hliadka na mieste vyhotovila fotodokumentáciu, stotožnila podozrivú osobu. Jednalo sa
o M. K. Na mieste bol vykonaný servis s čašníčkou
s poučením, aby majiteľ objektu prišiel na útvar
MsP podať písomné oznámenie o priestupku.
Na základe telefonického požiadania hliadka MsP
preverila oznam, že na Ul. J. Hanulu v pivničných
priestoroch sa nachádza nežiaduca osoba. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa tam nachádza
M. Š. Na výzvu hliadky, aby tento priestor opustila,
výzvu rešpektovala a priestor opustila.

POLICAJNÉ OKIENKO

SPRAVODAJSTVO, ANKETA

Poverený príslušník oddelenia železničnej polície v SNV 13. 1. 2018 začal trestné stíhanie vo
veci pre prečin usmrtenia na skutkovom základe,
že 12. 1. 2018 o 21.22 hod. došlo na železničnom
priecestí na Duklianskej ul. k zrazeniu M. K. vlakom
osobnej prepravy. Rušňovodič pred železničným
priecestím pred vchodovým návestidlom do železničnej stanice SNV vo vzdialenosti asi 100 metrov
zbadal osobu, ktorá prechádzala cez železničné
priecestie z ľavej strany, pričom okamžite použil
výstražne zvukové znamenie a rýchločinné brzdenie, no vzhľadom na krátku vzdialenosť nedokázal zrážke zabrániť. U rušňovodiča bola vykonaná
skúška na alkohol s negatívnym výsledkom. Službu
konajúca obhliadajúca lekárka konštatovala u M. K.
mnohopočetné poranenia tela a hlavy nezlučiteľné
so životom.
Poverený príslušník OO PZ SNV vzniesol obvinenie J. G. zo SNV za prečin krádež, ktorý v období
minimálne od augusta 2017 do 12. 10. 2017 v SNV
na odbernom mieste Lesná ul. neoprávnene odoberal elektrickú energiu, a to s vedomím, že takto
odoberaná elektrická energia nebola meraná ani
fakturovaná, a teda odber bol vykonávaný v rozpore so zmluvou o pripojení do prenosovej sústavy,
čím takto pre spol. Východoslovenská distribučná, a. s., spôsobil škodu vo výške 12,56 €, vyčíslenú na základe odborného vyjadrenia.

MESTSKÁ POLÍCIA V SNV

STRATY A NÁLEZY
5. 2. 2018 o 13.20 h bola na Zimnej ulici nájdená
peňaženka s finančnou hotovosťou. PC: IC 159
/2018.
1. 2. 2018 o 8.15 h bol na Topoľovej ulici nájdený
zväzok 5 kľúčov s farebnými rozlišovačmi. PC:
IC 134 /2018.
24. 1. 2018 o 11.15 h bola na Školskej ulici náj
dená čierna kľúčenka s troma kľúčmi z toho je
den elektronický. Nález uložený na útvare MsP.
PC: IC 94 /2018.
20. 1. 2018 o 10.00 h bol na Štefánikovom ná
mestí nájdený zväzok 10 kľúčov - jeden elek
tronický a dva prívesky. Nález uložený na útva
re MsP. PC: IC 93 /2018.
Nálezy uložené na MsP. Staršie nálezy nájdete na
www.spisskanovaves.eu v sekcii mestská polícia
v rubrike „Straty a nálezy“.
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OZNAMY, POZVÁNKA

KULTÚRNO‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

GYMNÁZIUM, ŠKOLSKÁ 7, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA
ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Mestský úrad Spišská Nová
Ves, oddelenie školstva
pripomína
rodičom detí narodených
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012,
že zápis detí do 1. ročníka
základnej školy sa uskutoční
v dňoch 4. až 10. apríla 2018
(vrátane) v čase
od 8.00 h do 17.00 h
v priestoroch základných škôl.
V dňoch 4. a 5. apríla 2018 budú
v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves
zapisované len deti, ktorých
bydlisko je na území mesta
Spišská Nová Ves a to
podľa školských obvodov.
V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ
chceme osloviť rodičov, resp. starých
rodičov detí, ktoré sa dlhodobo
zdržujú v zahraničí a nie je
predpoklad, že povinnú školskú
dochádzku budú plniť na území
Slovenska, v základnej škole
v Spišskej Novej Vsi, aby informáciu
o mieste pobytu alebo potvrdenie
o návšteve školy doručili
na Mestský úrad, odd. školstva,
1. posch., č. d. 219,
PaedDr. Štefan Šimko alebo
elektronicky na adresu
stefan.simko@mestosnv.sk,
tel. č. 053/ 415 22 36.

srdečne pozýva žiakov ZŠ, rodičov a výchovných poradcov na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
16. marca 2018 od 8.00 do 14.00 h
v priestoroch gymnázia
Tešíme sa na vašu účasť!
Viac informácií na www.gymsnv.sk, tel. 053/442 22 59

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, STOJAN 1, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

otvára v školskom roku 2018/2019 nový študijný odbor
6317 M obchodná akadémia – so zameraním na ekonomiku verejnej správy
- spojenie štúdia ekonomických a právnických predmetov
- štúdium ekonomiky verejnej správy, makroekonómie, hospodárskej politiky, regionálnej ekonomiky,
jednoduchého, podvojného a rozpočtového, teórie riadenia hospodárskych a sociálnych procesov
- spolupráca s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach
Bližšie informácie a kontaktné údaje: riaditeľ školy - Ing. Andrea Iovdijová,
tel.: 053/442 17 57, 442 25 08, e-mail: oasnvsk@gmail.com, web: www.oasnv.edu.sk

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA, FILINSKÉHO 7, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

otvára od 1. 9. 2018 nový študijný odbor
3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba
Tento nový študijný odbor je kombináciou programovania a základných obslužných činností
pre CNC zariadenia v nábytkárstve, pri spracúvaní dreva a výrobe nábytku. Absolvent
odboru získa maturitné vysvedčenie a výučný list, zároveň je pripravený pokračovať
v štúdiu na vysokej škole a celoživotne sa vzdelávať vo svojom odbore.
Bližšie informácie na www.sosdsnv.sk, resp. tel. č.: 053/442 42 46, mobil 0902 904 810.

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 2, LEVOČA

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Ak máte dieťa so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a obávate sa ako zvládne
bežnú základnú školu príďte na zápis do 1. ročníka v termíne od 9. 4. – 12. 4. 2018.

VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, BRATISLAVA
Palackého č. 1, 811 02 Bratislava
Prečo študovať na VŠZaSP
sv. Alžbety v Bratislave
• VŠ bola prijatá za člena EUA a medzi
signatárov Veľkej Charty Bolonskej univerzity
• VŠ s najnižším školným v SR
Je tu možnosť študovať
na detašovanom pracovisku:
v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI,
študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA.
Prihlášky odoslať na adresu: VŠZaSP
sv. Alžbety, P. O. Box 104, 810 00 Bratislava
Informácie - tel. č. 0911 104 940,
resp. Zimná ul. 48, SNV
Ďalšie informácie nájdete na
www.vssvalzbety.sk
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V SŠI poskytujeme vzdelávanie a výchovu:
- v ZŠ PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM – obsah vzdelávania sa nelíši od vzdelávacích programov pre bežných žiakov, no vyučovacie metódy sú prispôsobené pre žiakov
nevidiacich, slabozrakých alebo žiakov s binokulárnou poruchou (tupozrakosť, škuľavosť).
- v ZŠ PRE ŽIAKOV S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU vzdelávame žiakov
podľa vzdelávacích programov pre bežné základné školy s prispôsobením sa ich špeciálnym potrebám. Ide o žiakov s poruchami reči alebo poruchami učenia, ktorí potrebujú individuálny prístup.
Kontakty: 053/451 23 95, 451 47 95, www.skola.nevidiaci.sk
PaedDr. Šarlota Múdra, riaditeľka školy

Rozpis pohotovostných služieb lekární v meste Spišská Nová Ves
1. - 4. 3. 2018

Lekáreň TESCO, Medza 15, T.: 053/417 6884

5. - 18. 3. 2018

Lekáreň Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19, T.: 0901 961 073

19. - 25. 3. 2018

Lekáreň TESCO, Medza 15, T.: 053/417 6884

26. - 29. 3. 2018

Lekáreň Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19, T.: 0901 961 073

30. - 31. 3. 2018

Lekáreň Elixír, Zimná 70, T.: 0901 961 073

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

MAREC 2018

PREDSTAVUJEME STREDNÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ AKADÉMIA, HVIEZDOSLAVOVA 6
Pán riaditeľ, aká je vaša škola v číslach?
Na škole študuje 513 žiakov v 20 triedach denného
štúdia. Vyučuje ich 42 učiteľov. Žiaci študujú 6 rôznych študijných odborov profilovaných v 70 predmetoch.
Predstavte nám školu, aké je jej zameranie.
Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi bola zriadená v roku 1981 pod názvom SPŠ strojnícka. Pôvodne na nej žiaci študovali len odbory zamerané
na strojárstvo. V ďalších rokoch škola prechádza
významnými zmenami.
Aktívne sa podieľa na príprave a experimentálnom
zavádzaní troch úplne nových študijných odborov.
V roku 1995 mechatroniky, v roku 2001 technic
kého lýcea a v roku 2009 logistiky. V roku 2010
zavádza študijný odbor elektrotechnika a od roku
2015 informačné a sieťové technológie.
Ako už z uvedeného výpočtu vyplýva, škola ponúka
vzdelávanie vo veľmi širokom rozsahu – od strojárstva, elektrotechniky, elektroniky, robotiky, automatizácie, informačných technológií až k logistike.
Aj preto sa od 1. januára 2012 stáva Technickou
akadémiou.
Kvalitné vzdelávanie v technických oblastiach si
vyžaduje aj technické zabezpečenie.
Zmeny v študijných programoch si postupne vyžadovali aj rekonštrukciu priestorového a technického
zázemia školy. Klasické triedy a pôvodné priestory školských dielní boli prebudované na špeciálne
a odborné učebne, laboratóriá a technologické
centrá.
Môžeme sa pochváliť, že 11. septembra 2009 sme
ako prvá škola na Slovensku otvorili Centrum od
borného vzdelávania. Sú tu inštalované moderné
technológie pre oblasť CNC strojov, metrológie,
pneumatiky, elektropneumatiky, hydrauliky, elektrohydrauliky, senzoriky, modulárnych systémov a robotiky, programovateľných automatov, počítačového konštruovania, aj počítačových sietí. Dôležitá je
oblasť elektrotechniky, elektroniky, mikroprocesorovej techniky. Najnovším je laboratórium digitálnych
technológií.
Nespomínali ste výpočtovú techniku a IT tech
nológie.
Veľké množstvo predmetov orientovaných na informatiku, ktoré sa na škole vyučujú, ale aj ďalšie predmety, ktoré si vyžadujú počítačovú podporu vedú
k tomu, že počítačový systém školy patrí v rámci
kraja k najmohutnejším.
Žiaci a učitelia majú k dispozícii vyše 250 zosieťovaných počítačov. Okrem toho každý žiak má cez
svoju IP adresu voľný prístup na internet. Umožňuje
to WIFI pokrytie celej školy. Žiaci spravujú a využívajú svoj vlastný školský server.

nia v krajských, celoslovenských aj medzinárodných
súťažiach. Medzi najvýraznejšie by som zaradil strie
bornú a bronzovú medailu Petra Fullu na sveto
vej olympiáde v informatike a 3. miesto Vende
lína Holubčíka na svetovej prehliadke vedeckej
a technickej tvorivosti mládeže v čínskom Nanjing.
Na národnej úrovni sme hrdí na 1. miesto Juraja
Rovdera, 2. miesto Ľubice Šaríkovej a 3. miesto
Adriána Augustína v celoštátnom kole Stredo
školskej odbornej činnosti, 1. miesto Mareka
Biroša na Majstrovstvách Slovenska v progra
movaní CNC strojov alebo 2. miesto Kristiána
Brajerčíka v celoslovenskom kole súťaže Zenit
v strojárstve.
Nemusia to byť len popredné umiestnenia. Vysoko
hodnotím zapájanie sa našich žiakov do matema
tickej a fyzikálnej olympiády, ich postup do krajského kola a zaradenie sa medzi úspešných riešiteľov. V posledných rokoch sme jedinou SOŠ v kraji,
ktorá žiakov na tieto olympiády pripravuje.
V minulom roku potešili športovci a chlapci získali
titul Športová škola roka.
Spolupracujete aj so zahraničnými školami?
Áno, spolupráca je veľmi intenzívna. Prevažná časť je
realizovaná cez programy Erasmus+. Tak ako mnohé školy, využívame podprogram KA1 – zahraničné
pobyty a naši žiaci cestujú do Nemecka, Čiech,
Chorvátska, Slovinska a Poľska. Väčšiu pridanú
hodnotu má pre nás podprogram KA1, v rámci ktorého naši žiaci cestujú na 2 - 3-týždňové študijné pobyty najmä do Mníchova a do Weidenu v Nemecku.
Tu v špičkovo vybavených školách a taktiež firmách
absolvujú kurzy zamerané na elektropneumati
ku, programovateľné automaty alebo CAD/CAM
technológie. Pre nás je to zároveň záväzok a my
musíme na 2 - 3 týždne prijať nemeckých a taktiež
švajčiarskych študentov na kurz CNC strojov alebo
elektroniky. Vzdelávanie prebieha v anglickom jazyku a žiaci získavajú medzinárodne akceptovaný
certifikát registrovaný v európskej databáze.
Pre nás je vyznamenaním, že zahraničné školy nás
prijímajú ako spoľahlivých partnerov a ich požiadavky na počty žiakov pre ďalšie obdobia prevyšujú
naše možnosti.
Už v krátkom čase si budú žiaci 9. ročníka ZŠ
podávať prihlášky na štúdium na SŠ. Čo im po
núkate?
Ponúkame štúdium v 6-tich študijných odboroch.
Štúdium je 4-ročné, ukončené maturitnou skúškou.

Niektoré študijné odbory majú
v rámci školského vzdelávacieho programu určenú aj špecializáciu.
2387 M mechatronika – programovanie robotov
a modulárnych systémov
2381 M strojárstvo – grafické systémy alebo
programovanie CNC strojov
2561 M informačné a sieťové technológie
2675 M elektrotechnika – počítačové systémy
a siete
3968 M logistika
3918 M technické lýceum – programovanie
Absolventi všetkých odborov po ukončení štúdia
majú možnosť zamestnať sa alebo pokračovať
v ďalšom štúdiu na vysokých školách.
Ako budú prebiehať prijímacie skúšky?
Žiaci vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského
jazyka a matematiky. Okrem výsledkov prijímacej
skúšky budú zohľadnené aj ich študijné výsledky na
konci 7., 8. a za polrok 9. ročníka a taktiež výsledky
v Testovaní 9. Body môžu získať aj za olympiády
a ďalšie súťaže. Celkový súčet bodov určí ich poradie a možnosť zapísať sa na štúdium.
Ste technickou školou. Študujú u vás aj dievčatá?
Samozrejme. Najviac ich študuje logistiku a viditeľné sú aj v triedach informačných technológií
a technického lýcea. V tomto školskom roku končí
štúdium naša strojárka a začala študovať prvá me
chatronička. Vnímam to ako pozitívny trend, ktorý
som pred niekoľkými rokmi sledoval v Nemecku. Na
technickej škole študovala približne tretina dievčat.
Ako vnímate budúcnosť školy?
Pozitívne. Všetky študijné programy, ktoré škola
ponúka sú atraktívne a na pracovnom trhu veľmi
žiadané. Technické zázemie školy spĺňa požiadavky
na moderné vzdelávanie. A najmä, škola má kvalitných učiteľov a odborníkov, ktorí dokážu žiakov
smerovať dopredu.
Kontaktné údaje:
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6,
Spišská Nová Ves
Tel. č.: +421 53 446 62 49, 53 446 63 08
E-mail: skola@tasnv.sk
Web: www.tasnv.sk
Kontaktná osoba:
RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ školy

Na ktoré výsledky školy a žiakov ste hrdý?
Ak hodnotím výsledky všeobecne, najväčším úspechom školy je, že každý absolvent si dokáže nájsť
uplatnenie vo svojom odbore – či už v praxi alebo v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Je to trend
posledných rokov a dokazuje, že škola vzdeláva
žiakov v moderných, atraktívnych a žiadaných študijných odboroch.
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO,
okrem uplatniteľnosti absolventov hodnotí aj výsledky žiakov. Teší ma, že v posledných rokoch sa
medzi SOŠ v kraji umiestňujeme na popredných
miestach – medzi technicky orientovanými školami
sme na prvom mieste.
Každý rok dosiahnu naši žiaci popredné umiestneVydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
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OZNAM, POZVÁNKY
LISTÁREŇ

Milí Spišskonovovešťania, táto rubrika poskytuje priestor pre vaše listy, resp. otázky, pripomienky, podnety, a samozrejme,
aj odpovede na ne od kompetentných.
Chcel by som sa opätovne opýtať, či mesto plánuje
riešenie parkovacích miest na sídlisku východ - Slovenská ulica alebo tých PÁR novovybudovaných
parkovacích miest v roku 2017 je konečné?
Taktiež prosím mesto, aby preverilo veľkosti existujúcich a prideľovanie nových miest pre ZŤP. Pre nedostatok miest je zhoršený prístup hlavne pre veľké
vozidlá, ako sanitky či hasiči. Ďakujem.
T. H., 14. 2. 2018
Režim na doteraz prístupných parkovacích plochách pri internáte, resp. pri geol. prieskume bohužiaľ nemôžeme ovplyvniť, nakoľko tieto plochy
nie sú majetkom mesta. Mesto už spracovalo
projektovú dokumentáciu pre územné konanie
na rozšírenie parkovacích plôch na sídl. Východ
v roku 2017 s využitím parciel vo vlastníctve mesta.
V tomto roku pokračujeme v nutnom adminis
tratívnom procese, teda zabezpečenie projektu
pre stavebné povolenie, stavebné povolenie,
verejné obstarávanie a prípadná realizácia. Ter
mín realizácie však bude závisieť od ukonče
nia spomínanej administratívy a schválenia
financovania v mestskom zastupiteľstve. Realizáciou tohto zámeru by došlo k vytvoreniu viac
ako 50 parkovacích miest. V súčasnosti je možné
využívať len dostupné parkovacie plochy na sídl.
Východ, resp. jeho blízkosti (napr. bezplatné parkovisko pri trhovisku). Je nám ľúto, ale terajší nepriaznivý stav nedokážeme zmeniť v krátkom časovom
horizonte, a preto prosíme o trpezlivosť.
Rozmer parkovacieho miesta pre osoby ŤZP
s parkovacím preukazom je 3,5 m (šírka) x 4,5 m
(dĺžka), čiže rozmerovo sú v poriadku. Miesta sú
spoplatnené podľa m2, čiže čím väčšie plošne, tým
väčší poplatok. Bežné parkovacie miesto má šír-

ku min. 2,25 m, ale v dnešnej dobe sa projektuje
2,4 alebo 2,5 m aj vzhľadom na rozmery automobilov a komfortnejšie parkovanie.
Ing. Peter Susa,
ved. odd. výstavby, MsÚ

…Chcem sa opýtať vedenia mesta na výstavbu plánovaného lyžiarskeho strediska v Novoveskej Hute.
Keďže práce sa pred rokmi započali, konkrétne výrub stromov a viac sa toho nespravilo…
Arnold.
Bývalé vedenie mesta v zastúpení vtedajšej pani
primátorky podpísalo v roku 2006 zmluvy týkajúce
sa projektu HorSKIpark, ako aj projektu Spišský

UPOZORNENIE NA PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
V zmysle ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike oznamujeme, že pre
uvedené odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných
prác na zariadení nízkeho / vysokého napätia v termínoch:
1. 3. / 7.00 - 17.00 h
Hviezdoslavova: 2, 4 a garáže; J. Fabiniho: 1;
Levočská: 9 a garáže; Slovenská: 1
1. 3. / 7.20 - 16.30 h
J. C. Hronského: 1, 2, 3, 3925, 3198;
Levočská: 6394, 6395, 6390, 6392, 24
1. 3. / 7.40 - 15.30 h
F. Urbánka: 21, 23, 25, 27, 29;
I. Stodolu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
1. 3. / 9.00 - 16.30 h
Tkáčska: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
a garáže za 13; Kolárska: 1, 6, 8
2. 3. / 7.40 - 15.00 h
Palárikova: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
R. Jašíka: od 1 po 10
2. 3. / 7.20 - 17.00 h
Gorazdova: od 3 po 19, 21, 23, 25, 27, 37,
1102, 1149 a garáže; Hviezdoslavova: 444/6;

Letná: 51 a garáže; Levočská: 10, 12;
Školská: 8; Svätoplukova: 1216
2. 3. / 9.00 - 16.30 h
Hutnícka: 18; Kamenárska: 1, 2, 3, 4, 5, 193,
190, 109 a garáže pri bytovke č. 5 a za mostíkom;
garáže pri elektrickej stanici; Kolárska: 2, 3, 4, 5;
Strojnícka: 3918, 5, 6; Tkáčska: 3
5. 3. / 7.30 - 17.00 h
Letná: 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
7. 3. / 7.40 - 17.00 h
Celý komplex garáží na Kollárovej ul.
(za železničnou traťou)
8. 3. / 7.20 - 17.00 h
Päť komplexov garáží zo začiatku na
Kollárovej ul. (za železničnou traťou)
8. 3. / 9.00 - 16.30 h
Duklianska: 54, 56, 58; Hutnícka: 4, 8, 10

Nakoľko v čase uzávierky Informátora boli zverejnené len vyššie uvedené termíny prerušenia distribúcie
elektriny, upozorňujeme, že aktuálne informácie týkajúce sa ďalšieho plánovaného prerušenia distribúcie
elektriny a informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD - www.vsds.sk v časti
Plánované odstávky.

12

park - Dorchester. Z týchto zmlúv plynuli záväzky,
ktoré mesto muselo plniť, okrem iného aj zmenu
územného plánu a – žiaľ – aj výrub stromov. Zmluvy
sú doteraz platné, v podstate je možné v projektoch pokračovať.
Na základe rozhodnutia Obvodného lesného úradu
Spišská Nová Ves zo dňa 16. 6. 2008 o dočasnom
vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa bolo
v roku 2009 celkom vyrúbaných 4 702,65 m3 drevnej hmoty na celkovej porastovej ploche 36,22 ha.
Vyťažené drevo sa spracovalo štandardnými ťažbovými postupmi určenými pre ťažbu dreva, ako
ťažba mimoriadna. Ťažbu dreva vykonali zmluvní
dodávatelia prác.
Drevná hmota z danej ťažby bola zmanipulovaná
na odvozné dĺžky podľa kvality dreva (t. j. sortimentov dreva) a dodaná za, v tom čase, zmluvné ceny
dreva podľa jednotlivých odberateľov a sortimentov dreva. Na porovnanie v tom čase (rok 2009)
sa priemerná cena dreva za 1 m3 pohybovala na
úrovni 30 €. Celková ťažba Lesov mesta Spišská
Nová Ves, s. r. o., bola v roku 2009 cca 111 600 m3
drevnej hmoty (96 % kalamitná hmota).
Peniaze z predaja z danej mimoriadnej ťažby dreva
tvorili iba malú časť celkových príjmov spoločnosti z predaja drevnej hmoty v roku 2009. Nakoľko
ťažba danej hmoty predstavovala cca 4 % celkovej ťažby v danom roku. Finančné prostriedky, tak
ako ostatné, boli použité na pokrytie prevádzkových nákladov, t. z. na pestovnú činnosť, ťažbovú
činnosť ostatné výrobné činnosti, režijné náklady
(v ktorých tvorí nemalú časť aj nájom mestu Spišská Nová Ves) a neposlednom rade aj na tvorbu
rezervy na pestovnú činnosť na ďalšie roky.
mesto Spišská Nová Ves

Základná organizácia č. 13
Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých
Levočská ul. č. 14, Spišská Nová Ves
pozýva svojich členov na

VÝROČNÚ ČLENSKÚ
SCHÔDZU,
ktorá sa uskutoční
11. 3. 2018 (nedeľa) o 14.00 h
v reštaurácii Hotela Preveza.
Tešíme sa na vás.

KLUB DÔCHODCOV
KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov
dôchodcov na stretnutie,
ktoré sa uskutoční
15. 3. 2018 (štvrtok)
o 10.00 h
v Klube dôchodcov
na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás.

MAREC 2018

KULTÚRA, POZVÁNKA

Program Spišského osvetového strediska

MAREC 2018
1. 3. – 30. 4. 2018, Foyer v Dome kultúry Mier

SPIŠSKÁ FOTOGRAFIA 2017
Výstava fotografií neprofesionálnych autorov, členov Foto klubu Spiš pôsobiacich pri Spišskom
osvetovom stredisku. Vstup voľný.
5. 3. 2018 o 14.00 h, Galéria umelcov Spiša
Organizátor: Únia žien Slovenska, Partner: Spišské osvetové stredisko

VANSOVEJ LOMNIČKA
51. ročník festivalu umeleckého prednesu v poézii a próze žien. Vstup voľný.
14. 3. 2018 o 8.30 h, Multifunkčné energetické a banícke centrum, Nábrežie Hornádu 14

ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
Regionálne kolo postupovej vedomostnej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ v oblasti astronómie. Vstup voľný.
15. – 16. 3. od 9.00 -14.00 h, Spišské divadlo

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
Vstupné: 0,50 €/osoba, jeden divadelný blok
15. 3. 2018 o 16.30 h, Výstavná miestnosť Spišského osvetového strediska

VILLA NOVA ART
Vernisáž regionálnej výstavy diel neprofesionálnych výtvarníkov. Najlepšie ocenené diela postupujú
do krajského kola celoslovenskej súťaže Výtvarné spektrum. Vstup voľný.
do 20. 3. 2018, Foyer Spišského osvetového strediska

VESMÍR OČAMI DETÍ
Regionálna výtvarná súťažná výstava pre MŠ, ZŠ, ZUŠ. Vstup voľný.
24. 3. 2018 o 10.00 h, Kultúrny dom Smižany

ZAHRAJ, ŽE MI ZAHRAJ
Regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru detí (súťaž sólistov spevákov, hráčov na ľudové
nástroje, speváckych skupín a detských ľudových hudieb). Vstupné: 0,50 €
26. 3. 2018 od 9.00 h, Galéria umelcov, Zimná 46

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 64. ROČNÍK
Okresná postupová súťaž v prednese poézie a prózy I. – III. kategória, pre okres SNV. Vstup voľný.
27. 3. 2018 od 9.00 h, Galéria umelcov, Zimná 46

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 64. ROČNÍK

Vstupné do expozície, na výstavu:
dospelí 2 €, žiaci,
študenti a dôchodcovia 1 €, deti do 6 rokov
a dôchodcovia nad 70 rokov zdarma
Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h.
Prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00 h
voľný vstup.
STÁLE VÝSTAVY
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI
ZBIERKA NERASTOV
reprezentujúca viac ako 1 300 kusov vzoriek
zo Slovenska, Čiech a 23 krajín sveta
ODKRYTÁ KRÁSA V KAMENI
V TVORBE TIBORA GURINA
VÝSTAVY
do 14. 3. 2018
TATRY NA HISTORICKÝCH
FOTOGRAFIÁCH
v spolupráci s Múzeom v Kežmarku
do 29. 3. 2018
ALEXANDER LUCZY – TULÁK HÔR
Trvanie výstavy: do 5. 4. 2018
Slovenská poľovnícka komora
organizačná zložka Obvodná poľovnícka
komora Spišská Nová Ves
CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA
TROFEJÍ 2017 – 2018
Otvorenie výstavy: 23. 3. 2018 o 15.00 h
Sprístupnenie výstavy pre verejnosť:
od 23. 3. do 29. 3. denne 10.00 – 17.00 h;
od 3. 4. do 4. 4. denne 10.00 – 17.00 h;
5. 4. 10.00 – 12.00 h
PREDNÁŠKA S PREZENTÁCIOU KNIHY
6. 3. 2018 o 16.00 h
TECHNICKÉ BANÍCKE
A HUTNÍCKE PAMIATKY
Krompachy, Slovinky,
Kluknava - Štefanská Huta
Autori: Ing. Jozef Daniel
a Ing. Marián Jančura, CSc.

Okresná postupová súťaž v prednese poézie a prózy IV. – V. kategória, pre okres SNV. Vstup voľný.
29. 3. 2018 o 16.30 h, Foyer Spišského osvetového strediska

VILLA NOVA PHOTO
Vernisáž regionálnej výstavy fotografií neprofesionálnych autorov. Najlepšie ocenené fotografie
postupujú do krajského kola celoslovenskej súťaže Amfo 2018. Vstup voľný.
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

Výbor Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Novej Vsi
pozýva svojich členov a sympatizantov na

výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční 23.

3. 2018 o 14.00 h

v zasadačke Okresného úradu (administratívna budova) v Spišskej Novej Vsi
výbor SZPB SNV

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
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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.

PAŤKA
Ročná sučka k nám prišla z Gelnice. Je to mierumilovné psíča.
Veľkosťou tak akurát, vhodná na
dvor aj do interiéru. Má krásny
béžový kožúšok.
RADEK
Psík Radek je strednej veľkosti. Mladý cca ročný, hravý, milý,
vhodný na dvor. Aj on čaká na
milujúcu rodinku, ktorá si ho
vezme za svojho člena.
CILKA
je mladučká cca 9-mesačná
sučka, ktorá sa chce ešte hrať.
Je z nej roztomilý oriešok, bude
vhodná ako do bytu, tak aj do
exteriéru. Kto si ju chce zobrať
domov?
BALTAZÁR
Krásny a pohodový psík k nám
pricestoval z Nálepkova. Je cca
2 ročný, váhou do 15 kg. Nemá
problém s ostatnými psíkmi a je
to ukážkový spoločník ľudí.
ROZÁLKA
Psia slečna, cca 1,5 ročná
k nám prišla z osady. Je malinká, váhou do 5 kg, zaujímavo
sfarbená a veľmi milá. Kto jej
ponúkne istý domov, plný psieho porozumenia?

www.dietka.sk

ZVIERATKÁ
NA ADOPCIU

PROGRAM MATERSKÉHO
CENTRA DIETKA
Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3
Materské centrum - DIETKA Spišská Nová Ves

ZABAVME SA PRI ČÍTANÍ MAREC, MESIAC KNIHY

Každá kniha skrýva príbeh. My ho
spolu odhalíme. Prečítame si spolu
rozprávky - o drakoch i vílach,
o zvieratkách, ktoré v lese majú
domček a možno aj o tých z dvora.
Jasné, bude hudba a zábava. A veľa
nových kamarátov. Budeme radi, ak
prídete medzi nás
v sobotu 24. 3. od 15.00 h.
Nezabudnite sa vopred nahlasovať
na t. č. : 0903 493 922 alebo na
našej fb stránke, kapacita priestorov
je obmedzená.

BESEDA NA TÉMU:
UŽ CHODÍ!

Na stredu 14. 3. o 9.30 h je
pre vás pripravená beseda
s fyzioterapeutkou Julianou
Pramukovou a odborníčkou na
barefoot obuv Veronikou Palkovou
o vývoji detskej nohy, o barefoot
obúvaní, o rozdieloch medzi
klasickou a barefoot obuvou
a mnoho praktických informácií
ohľadom obúvania nielen deti.
Prihlášku: najneskor deň vopred na
t. č. : 0948 480 510. Pozor, počet
účastníkov obmedzený!
Príspevok: 5 €/osobu

BESEDA NA TÉMU:
PRÍĎ SI SKONTROLOVAŤ
SVOJ POHYBOVÝ APARÁT

Vo štvrtok 22. 3. o 16.00 h vám
v spolupráci s ProFyzio Studio
prinášame možnost dozvedieť
sa viac o správnych pohybových
návykoch vášho dieťatka.
Fyzioterapeutka sa bude venovať aj
zúčastneným dospelým, napríklad
boľavým chrbtom, presileným
ramenám.
Prihlášku: najneskor deň vopred
na tel. 0903 493 922. Pozor, počet
účastníkov obmedzený!
Príspevok: 3 €/osobu

TVORIVÉ DIELNE

Pondelky od 17.00 do 18.45 h
popustíme uzdu fantázii pri tvorbe
umeleckých výtvorov (pre deti od
4 rokov bez účasti rodičov) pod
vedením Mgr. Art. Amálky.
Prihlášku: min. deň vopred
na t. č. : 0908 269 914.
Príspevok: 5 €/dieťa

OBJAVUJEME RÚČKAMI

Vždy vo štvrtok o 16.30 h si detičky
vyskúšajú všetko zaujímavé, čo
by ste im doma nedovolili. Farby,
plastelína, pena, dokonca aj blato.
Určené pre deti do 3 r.
Prihlášku: min. deň vopred t. č. 0915 329 344.
Príspevok: 4 €/dieťa

JA SI VYSKOČÍM, JA
SI POSKOČÍM A AJ SA
ZATOČÍM

Každý piatok o 16.30 h máme pre
najmenších pripravené popoludnie
plné hudby a tanca. Bude sa spievať
a tancovať a bude to veľká zábava
pre všetkých. Pre detičky do 6 r.
Prihlášku: min. deň vopred - t.
č. 0917 618 368
Príspevok: 4 €/dieťa

STRETNUTIE PODPORNEJ
SKUPINY DOJČIACICH
MATIEK A TEHULIEK

V piatky 9. a 23. 3. o 9.00 h.
Skupina je otvorená aj pre nové
maminy. Zmena programu
vyhradená.
Prihlášku: najneskôr deň vopred
na t. č. : 0903 740 739 formou sms.
Pod vedením poradkýň v dojčení
OZ Mamila: Anna Ogurčáková,
Silvia Pramuková a Júlia Novotná.
Príspevok: 3 €/osoba

STRETNUTIE PODPORNEJ
SKUPINY NOSIACICH
RODIČOV

V pondelky 5. a 19. 3. o 9.30 h
Stretnutie rodičov nosiacich svoje
ratolesti v šatkách a ergonomických

nosičoch.
Prihlášku: najneskôr deň vopred
na t. č.: 0910 554 177
Pod vedením kvalifikovaných
poradkýň: Barbora Vajová, Veronika
Smiková a Júlia Novotná
Príspevok: 3 €/osoba

KURZ NOSENIA DETÍ
A VIAZANIA BABYŠATIEK I
(ZÁKLADNÝ)

V utorok 13. 3. so začiatkom o 15.30 h
Ak je potrebné, šatky na účely tohto
kurzu požičiame.
Prihlášku: najneskôr deň vopred na
t. č. : 0948 480 510.
Pod vedením kvalifikovanej
poradkyne: Mgr. Barbora Vajová.
Príspevok 12 €/rodinu

HERŇA DIETKA

V utorky a štvrtky 9.00 – 12.00 h
a v stredu 16.00 – 19.00 h.
Jednoducho sa príďte zahrať
a stráviť čas s mamkami a deťmi.
V utorky v rámci herne možnosť
komunikovať anglicky, vo štvrtok
nemecky.
Príspevok za jednorazový
vstup: 1,50 €/rodina

STRÁŽENIE DETÍ

Bližšie info na t. č. : 0903 493 922

DETSKÁ NARODENINOVÁ
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, 0902 221 295
Anna Ogurčáková, 0903 740 739
Silvia Pramuková, 0948 040 203

PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ
Mgr. Barbora Vajová, 0948 480 510
alebo barbora.vajova@gmail.com,
MUDr. Veronika Smiková,
0910 554 177 alebo
veronika.smikova01@gmail.com.

Okresná organizácia Únie žien Slovenska pozýva na predveľkonočné stretnutie rodín

VEĽKA NOC PRICHODZI…
19. 3. 2018 v koncertnej sieni Reduty o 17.30 h
V programe budú vystupovať deti MŠ Stolárska ul., žiaci ZUŠ v SNV,
folklórna skupina Kluknavčanka z Kluknavy a Klub dôchodcov Lipa.
Tance prezentujú vinše, piesne, zvyky, obyčaje, jarné hry.
Zámer programu je motivačný a inšpiratívny, aby sa rodiny zišli pri slávení veľkonočných sviatkov
a aby táto tradícia zostala rodinným sviatkom, aby tradície našich predkov sa odovzdávali ďalším
generáciám. Základné organizácie Únie žien Slovenska sa budú prezentovať výstavkami, ktoré
predstavujú tradície regiónu Spiš. Návštevníci tohto podujatia budú môcť obdivovať slávnostné
veľkonočné stoly a zároveň ochutnať veľkonočné dobroty.
Vstupné je dobrovoľné. Podujatie je organizované za podpory mesta Spišská Nová Ves
a Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi.
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Knižné
novinky

Spišskej knižnice
Centrálna budova, Letná 28
PRE DETI
Kate FINCH: Hotel u zvieratiek
Hor sa na výstavu! Šťastko je vodiaci miniatúrny
kôň. Pomáha svojmu nevidomému pánovi dostať sa kam potrebuje. V hoteli sa spriatelí s výstavným perzským kocúrom Zamatom.
Linda CHAPMAN: Priateľstvo plné koláčikov
Narodeniny & sušienky. Miestny útulok pre psy
„Tlapky“ oslavuje prvé narodeniny. Hannah
a Mia sa nadšene pustia do príprav tej najlepšej
narodeninovej oslavy všetkých čias.
Jiří KAHOUN: Chumelenie
V čarovnej knižke Chumelenie sa to belie, iskrí
čerstvo napadaným snehom a z nebies padajú
ľahučké vločky. Zvieratká v lese sa mrazu neboja, v zime prežívajú veselé príbehy…
PRE DOSPELÝCH – beletria
Jó NESBO: SMÄD
V Osle nájdu mŕtve ženské telo v byte obete. Do
hry sa vracia Harry Hole. Jedine on vidí za brutálnymi vraždami aj iný motív.
Redi TLHABI: Africká láska
Skutočný príbeh afrického dievčaťa, neskôr
ženy, silno emotívne opisuje hrôzy utrpenia, ktoré skrývajú slzy bezmocných Afričanov.
Emma-Jane Kirby: Deň pre slzy
Skutočný príbeh záchrancu imigrantov pri pobreží talianskeho ostrova Lampeduse.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
Pavel BARIČÁK „Hirax“: Šlabikár šťastia
Návrat k sebe. Autor v knihe jednoduchou formou
vysvetľuje princípy sebaprijatia, odpustenia, pozitívneho myslenia, pochopenia choroby, vzťahu…
Witold SZABLOWSKI: Vrah z mesta marhúľ
Kniha je súborom reportáží o súčasnom i minulom Turecku, o ľuďoch, ktorí medzi politikou
a náboženstvom žijú svoje obyčajné životy.
Wojciech JAGIELSKI: Noční pútnici
Noční pútnici sú deti, ktoré v šíkoch partizánskych armád vyvražďujú svojich príbuzných, ale
sú to aj deti, ktoré osamotené putujú každú noc
do blízkych miest, aby sa zachránili pred únosom.

Lúčov slnka, pokoj, lásku
a na čele žiadnu vrásku,
v týchto pár dňoch sviatkov jari,
čo sa blížia v kalendári

praje redakcia

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
PRE DETI
Marc DOMINIC: Malý kúzelník
Kniha s kúzelníckou paličkou ponúka návody na
viac ako sto rôznych kúziel a trikov.
Sue MONGREDIEN: Hniezdo pre sovičky
Krásny skutočný príbeh z desaťdielnej série
„Zvierací záchranári“, o ľuďoch s dobrým srdcom, ktorí pomáhajú zachraňovať zvieratká.
PRE DOSPELÝCH – beletria
Julie KLASSEN: Tichá guvernantka
Fascinujúci, tajomný príbeh z 19. storočia, zo
života guvernantky v anglickom panskom sídle.
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Hutnícka 18, cvcsnv@azet.sk
www.cvcadam.sk

MAREC
BASKETBAL žiakov ZŠ

8. 3. 2018 (štvrtok) o 18.00 h, Dom kultúry Mier

LA GIOIA & BAND - ROCKOVÉ BALADY

7. 3. od 8.00 h
krajské majstrovstvá - Športová hala
8. 3. od 8.00 h
krajské majstrovstvá - Športová hala

Najkrajšie rockové balady svetovej a domácej produkcie pre všetky dámy k MDŽ.
Príjemný večer s LA GIOIOU. Vstupné: 15 €

VYBÍJANÁ žiačok ZŠ

Premiéra novej divadelnej show pre celú rodinu. V predstavení plnom napätia, zábavných situácií, pesničiek a tancov, spoznajú detičky nových kamarátov, ktorí ich budú sprevádzať na ceste za pokladom.
(Rozprávkové postavičky - maskoti v nadrozmernej veľkosti - rybky Dorka a Nemík, pirát Pupkáčik,
Kung-Fu Panda či hviezdička z nebíčka). Tárajko a Popletajka sa tentokrát rozhodli požiadať detičky
o pomoc pri hľadaní strateného pirátskeho pokladu. Vstupné: 7 €

27. 3. od 8.00 h
okresné majstrovstvá - ZŠ Z. Nejedlého
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

VOLEJBAL žiakov SŠ

6. 3. / okresné kolo - Hotelová akadémia,
Gymnázium Javorová
9. 3. / okresné kolo - Hotelová akadémia,
Gymnázium Javorová

HÁDZANÁ žiakov SŠ

19. 3. / okresné kolo - Športová hala
20. 3. / okresné kolo - FIT HOUSE

BASKETBAL žiakov SŠ

22., 23. 3. majstrovstvá Slovenska - Športová hala
Informácie: Zuzana Košová

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

16. 3. / okresné kolo súťaže - ZŠ Nad Medzou

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

23. 3. / okresné kolo súťaže - ZŠ Nad Medzou
Informácie: Mgr. Miloš Pitko

PYTAGORIÁDA

13. 3. o 8.00 h
(kategória P3, P4, P5) - ZŠ Z. Nejedlého
14. 3. o 8.00 h
(kategória P6, P7, P8) - ZŠ Levočská
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

Jarný denný tábor

Klub mladých, Zimná ul. 48
26. 2. – 2. 3. 2018
Príchod: 7.30 - 8.30 h / odchod: 15.00 - 15.30 h
Program: pondelok - stavba modelov,
virtuálna realita na PS4 / utorok - Hrebienok,
ľadové sochy / streda - ZOO krúžok, súťaž
elektronické šípky štvrtok - súťaž Bowling Laguna centrum, korčuľovanie - podľa možností
zimného štadióna, odkrytá plocha / piatok plaváreň, hry a súťaže v klube.
V prípade priaznivých snehových podmienok sánkovačka, stavanie snehuliakov.
Prihlášky na www.cvcadam.sk
Informácie: Mgr. Hennelová - 0911 420 590,
Mgr. Farkalín - 0911 231 902

25. 3. 2018 (nedeľa) o 16.00 h, Dom kultúry Mier

TÁRAJKO A POPLETAJKA

PRIPRAVUJEME:

Spišská katolícka charita, Mestské kultúrne centrum,
Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Klub detí a mládeže v Spišskej Novej Vsi

XXII. PLES ĽUDÍ S DOBRÝM SRDCOM

14. 4. 2018 (sobota) o 16.00 h, Koncertná sieň Reduty
Účinkujú: Sláčikový orchester ZUŠ SNV pod vedením Mariany Kacvinskej
Hudba: bratia Luňákovci. Vstupné: 15 €, deti do 12 r. - 10 €, žiaci SŠ sv. M. M. Kolbeho
a SZZP Klubu detí a mládeže v SNV - zdarma. Predpredaj vstupeniek: od 12. 3. 2018,
Spojená škola sv. M. M. Kolbeho SNV – kontakt 053/441 43 01, 0904 930 644
16. 4. 2018 (pondelok) o 18.00 h, Koncertná sieň Reduty

KAVIAREŇ REDUTA - HUDOBNÝ KOKTAIL PETRA STAŠÁKA

Hudobný program Petra Stašáka a jeho hostí – televízne nahrávanie. Účinkujú: Peter Stašák, Robo
Kazík, Karol Konárik, Veselá trojka, Marta Vančová, Dominika Kleisová, Silvia a Peter Klimentovci,
Petra Čegiňová, Ľudovít Kašuba, Pavol Stašák a hudobná skupina Petra Stašáka. Vstupné: 15 €
22. 4. 2018 (nedeľa) o 16.00 h, Dom kultúry Mier

TANEČNÉ DIVADLO ATAK: D4VID

Premiéru inscenácie v jubilejnej 20. sezóne. Netradičné a moderné zobrazenie osoby starozákonného
kráľa Dávida prerozprávané cez jeho známe žalmy, ktoré zhudobnila výrazná osobnosť mladej
gospelovej scény na Slovensku - speváčka Dominika Gurbaľová. Vstupné: 6 €
10. 5. 2018 (štvrtok) o 18.00 h, Koncertná sieň Reduty

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE

sólistka: AYAKO YONETANI – husle (Japonsko), dirigent: Leoš Svárovský
Program: W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij
19. 5. 2018 (sobota) o 18.00 h, Športová hala Spišská Nová Ves

ADELA A RICHARD MÜLLER: ONA A ON TOUR

13. PLES CVČ A MKC

2. 3. 2018 od 16.30 h,
koncetná sieň Reduty
Tanec, hudba, spev, súťaž masiek, tombola,
zábavno-rozprávkový program
„Z rozprávky do rozprávky“ a prekvapenie.
Vstupné: člen CVČ - 10 €, nečlen - 13 €, dospelý - 16 €. Každá vstupenka je zlosovateľná.
Predaj vstupeniek v CVČ.
Rezervácie a predaj:
0914 176 083, 0904 306 520
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Nezmeškajte dve nezameniteľné osobnosti na jednej scéne.
Skvelá hudba, prežité texty, jedinečná interpretácia aj nové skladby z albumu 55. To všetko podčiarkne
intímna spoveď, bezprostredné komentáre a vtipné dialógy. Richard Müller bude divákom bližšie ako
kedykoľvek predtým. Nenechajte si ujsť koncert, na ktorom sa vďaka Adele dozviete viac ako kedykoľvek predtým. Vstupenky už v predaji na predpredaj.sk / vstupné: podľa miesta 18 € - 25 €
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)
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20. 3. 2018
GALERIJNÝ UTOROK

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
do 25. 3. 2018

PUZZLE / Akvizície v interakcii
2012 – 2016
do 25. 3. 2018

JUBILANTI 2017

20 diel od 9 autorov zo zbierky galérie:
A. Beran, I. CHapčák, E. Končeková, O. Korkoš,
A. Meissl, O. Priatka, M. Stacho, J. Šimo-Svrček,
P. Trembáč.
do 25. 3. 2018

PORTÁL SPOMIENOK

V rámci projektu o galerijnej tridsiatke Kontajner
spomienok: návraty do minulosti s interaktívnymi
prvkami, interpretujúcimi históriu galérie, faktografiu, ako aj vývoj vizuálnej identity.

PROGRAMY / DIELNE
PRE VEREJNOSŤ
5. 3. 2018
GALERIJNÝ PONDELOK

9.00 – 19.00 / Otvorené výstavy a stále expozície
13.30 – 18.00 VANSOVEJ LOMNIČKA
Podujatie organizované v spolupráci
s Úniou žien Slovenska. Vstup voľný.

9. 3. 2018
GALERIJNÝ PIATOK
16.00 - 19.00 ŽENY ON LINE 6:
TRADIČNÁ KNIHA

Vstupné: 3 €/osoba
Neprehliadnite! „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú
pre vtákov krídla...” Tvorba vlastnej autorskej
knihy vytvorenej japonskou knižnou väzbou, ktorá
sa stane základom pre vaše skice a kresby.

19. 3. 2018
GALERIJNÝ PONDELOK

9.00 - 19.00 Otvorené výstavy a stále expozície
Komentované prehliadky a interaktívne stanice
k výstave Puzzle - akvizície v interakcii
17.00 - 18.30 ORBIS PICTUS: ROZHOVORY
O UMENÍ – GALERIJNÁ PECHA KUCHA
Vstup voľný.
Celoslovenské profesné stretnutie v rámci
zasadania pléna Rady galérií Slovenska. Maratón
12 prezentácií o top projektoch vo forme Pecha
Kucha.

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

9.00 - 13.00 Odborné kolokvium:
UMENIE AKO ÚNIK Z CHAOSU
Vstup voľný.
Celoslovenské profesné stretnutie galerijných
edukátorov a pedagógov v rámci projektu Rady
galérií Slovenska.
Predbežný program:
I. AKO MEDIALIZOVAŤ UMENIE / novátorské
projekty galerijných pedagógov:
Mgr. Daniela Čarná PhD., Kunsthalle Bratislava:
Medzi kurátorom a mediátorom umenia
Mgr. Martina Martincová, Stredoslovenská galéria
Banská Bystrica
II. QUO VADIS / ultra súčasné témy
a nástroje v edukácii:
PaedDr. Michaela Stopková, Filozofická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove: Temná strana
sociálnych sietí – manipulačný rýchlokurz
Mgr. Štefánia Petreková, CVTISR – Múzeum
špeciálneho školstva v Levoči: Multizmyslová
interaktívna expozícia nielen pre nevidiacich
III. UMELEC VERSUS (ne)INTELEKTUÁL / mediácia výtvarníkmi: Mgr. art. Eva Tkáčiková, voľná
umelkyňa/pedagogička: E.T. a didaktické pomôcky mediátora Mgr. art. Erik Sikora, voľný umelec/
pedagóg: Džumelec a mediácia písmena dž
Diskusia

do 9. 3. 2018
Kaštieľ

PJONGČANG
OČAMI NAŠICH DETÍ
Výtvarná súťaž
15. 3. 2018 (štvrtok) o 17.00 h
Kaštieľ, vernisáž

JONSY GALL „Z ATELIÉRU“
Výstava potrvá do 15. 5. 2018.
20. 3. 2018 (utorok) o 16.00 h
priestory KD

VEĽKONOČNÁ
TVORIVÁ DIELŇA

26. 3. 2018 | 9.00 - 14.00

24. 3. 2018 (sobota) o 10.00 h,
Spoločenská sála KD

27. 3. 2018 | 9.00 - 12.00

ZAHRAJ, ŽE MI ZAHRAJ

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN I. - III. kategória

Regionálna súťažná prehliadka
hudobného folklóru detí
Vstupné: 0,50 €

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN IV. - V. kategória
Vstup voľný. V spolupráci s SOS.

DETSKÉ PROGRAMY /
DIELNE PRE ŠKOLY:
MŠ, ZŠ A ZUŠ
Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma; v cene:
prehliadka výstavy a výtvarný materiál. Doba
trvania: cca 60 – 90 min. Na tvorivú dielňu je
potrebné sa objednať deň vopred.

24. – 25. 3. 2018 (sobota – nedeľa)

MUZIKÁLOVÁ PRAHA
Praha: muzikál Kleopatra, prehliadka mesta,
plavba po Vltave, prehliadka pálenice
Rudolf Jelínek vo Vizoviciach
www.okcsmizany.sk

5. – 23. 3. 2018, pondelok – piatok, 9.00 – 16.00

TVORIVKA PUZZLE

Tvorivá dielňa, kde sa žiak hravou formou zapája
do „tvorby“ diela vďaka interaktívnym pomôckam. Možnosť aplikovať postupy aj pomocou
tvorivej brožúry - Sprievodcu výstavou.
5. – 23. 3. 2018, pondelok – piatok, 9.00 - 16.00

KTO SA SKRÝVA ZA PLOTOM?

Humorná tvorivá dielňa realizovaná k aktuálnej
výstave Jubilanti 2017 interpretujúca tvorbu
fotografky Moniky Stacho. Deti si vzájomne
kreslia ruky a chodidlá kombinovanou technikou:
kresbou, maľbou, papierovou kolážou i asamblážou a následne hľadajú, komu patria ruky a nohy
„za plotom“. Inšpiráciou bude konkrétne farebné
umelecké dielo autorky.
14. 3. 2018, streda, 8.30 - 12.30

JEDEN DEŇ V GALÉRII

Maratón tvorivých dielní a komentovaných prehliadok unikátnej výstavy Puzzle a stálej expozície
Terra Gothica s lektorkami galérie pre adresné,
uzavreté cieľové skupiny žiakov ZŠ.

NEDELE ZA 10 CENTOV
SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ
PRE VŠETKÝCH NÁVŠTEVNÍKOV

PLÁN PREMIÉR
Lady Bird,
Winchester: Sídlo démonov,
Červená volavka, Tlmočník,
Včielka Maja 2
Mona
Líza, Otcová Volga,
8. 3.
Prianie smrti
Backstage,
Tomb Rider,
15. 3.
Cesta za kráľom trollov
Králik Peter, Oni 2: Nočná korisť,
22. 3.
Pacific Rim: Povstanie,
Mária Magdaléna
RaedyPlayer
One: Hra sa začína,
29. 3.
Sherlock Gnomes
1. 3.

3/2018
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OSCAROVÉ DNI

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
PRÁZDNINOVÉ ROZPRÁVKY V KINE
MIER, SLOVENSKÝ DABING

1. – 2. 3. štvrtok, piatok o 10.00
3. – 4. 3. sobota, nedeľa o 15.30
10. – 11. 3. sob., ned. o 15.30, zľava 0,50 €
VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ SNY
vstupné: 5 €, deti štud., dôchod.,
ZŤP: 4,50 €
1. – 2. 3. štvrtok, piatok o 17.00
WINCHESTER: SÍDLO DÉMONOV
USA, MP-15, 99 min., titulky,
vstupné: 5 €, deti, štud., dôchod.,
ZŤP: 4,50 €
1. – 2. 3. štvrtok, piatok o 19.00
ČERVENÁ VOLAVKA
USA, thriller, 130 min., titulky, MP-15,
vstupné: 5 €, štud., dôchod., ZŤP:
4,50 €
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

3. – 4. 3. sobota, nedeľa o 17.00
a 7. 3. streda o 17.00, vstupné:
4,50 €, deti, štud., dôchod., ZŤP: 4 €
23. 3. piatok o 14.00, vstupné: 3 €
SNEHOVÁ KRÁLOVNÁ:
TAJOMSTVO OHŇA A ĽADU
RUSKO, animovaná dobrodružná
komédia, 89 min., MP,
3. – 4. 3. sobota, nedeľa o 19.00
a 17. 3. sobota o 19.00, vstupné: 5 €,
štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €
21. 3. streda o 17.00, vstupné: 4 €
TLMOČNÍK
SR/CZ, tragikomédia, 113 min., MP-15
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5. 3. pondelok o 17.00
NAJTEMNEJŠIA HODINA
VB, USA, dráma, 114 min.,
titulky, MP-15, vstupné: 4 €
5. 3. pondelok, o 19.00
TRI BILLBOARDY KÚSOK
ZA EBBINGOM
USA, komédiálna dráma, 115 min.,
titulky, MP-15, vstupné: 4 €
FILMOVÝ KLUB

6. 3. utorok o 19.00
S LÁSKOU VINCENT
POĽ./VB, animovaný, 95 min.,
MP-12, české titulky, vstupné:
člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

7. 3. streda o 19.00
O TELE A DUŠI
MAĎ., dráma, 116 min.,
MP-15, titulky vstupné: 4 €
8. 3. štvrtok o 18.00, vstupné: 15 €
KONCERT LA GIOIA & BAND ROCKOVÉ BALADY
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

9. – 11. 3. piatok, sob., nedeľa o 17.00
17. – 18. 3. sobota, nedeľa o 15.30
24. 3. sobota o 15.30
LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA
TAL./POĽ., 82 min., MP, animovaná
dobrodružná rozprávka, vstupné: 5 €,
deti, štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €
9. – 10. 3. piatok, sobota o 19.00
LADY BIRD
USA, dráma, titulky, MP-12, 94 min.,
vstupné: dospelí: 5 €, študenti,
dôchod.: 4,50 €
11. – 12. 3. nedeľa, pondelok o 19.00
14. 3. streda, 19.00, vstupné: 4 €
18. – 19. 3. nedeľa, pondelok o 19.00
OTCOVA VOLGA
ČR, komédia, 90 min., MP-12, vstupné:
dospelí: 5 €, štud., dôchod.: 4,50 €
12. 3. pondelok o 17.00
19. 3. pondelok o 17.00
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SLOBODY
USA, erotický thriller, 105 min., MP-18,
slov.titulky, vstupné: dospelí: 4,50 €,
študenti, dôchod.: 4 €
FILMOVÝ KLUB

13. 3. utorok o 19.00
ROCK’N ROLL
FRA., MP-15, 123 min., s čes. titulkami,
vstupné: člen: 3 €, nečlen: 4,50 €

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

14. 3. streda o 17.00
ŠPINA
SR, ČR, Dráma, MP od 15 rokov, 88
min, vstupné: 4 €
14. 3. streda o 19.00, vstupné: 4 €
OTCOVA VOLGA
ČR, komédia, 90 min., MP-12,
15. – 16. 3. štvrtok, piatok o 17.00
dospelí: 5 €, štud., dôchod.: 4,50 €
28. 3. streda o 17.00, vstupné 4 €
BACKSTAGE
SR, tanečno-hudobný/romant., 100 min,
15. – 16. 3. štvrtok, piatok o 19.00
TOMB RAIDER
USA, 120 min., akč., dobr., MP-12, tit.,
dospelí: 5 €, štud., dôchod.: 4,50 €
ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY
AJ PRE VEREJNOSŤ

16. 3. piatok o 14.00
ČERTOVINY
ČR, 100 min., MP-12, vstupné: 2,50 €
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

17. – 18. 3. sobota, nedeľa o 17.00
CHLOE A TRPASLÍCI
USA/KAN., MP-7, 89 min., vstupné:
5 €, deti, štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €
FILMOVÝ KLUB

20. 3. utorok o 19.00
THELMA
NÓR., FRAN., DÁN., ŠVÉD., dráma,
s českými titulkami, MP-15, 116 min.,
vstupné: člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
21. 3. streda o 19.00
MARIÁN VARGA
SK, dok., 60 min., MP-12, vstupné: 3 €
22. 3. štvrtok o 17.00
vstupné: 5 €, štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €
23. 3. piatok o 17.00
vstupné: 6 €, štud., dôchod., ZŤP: 5,50 €
28. 3. streda o 17.00
vstupné: 5 €, štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €
PACIFIC RÍM: POVSTANIE
USA, akčný, MP-12, 111 min., čes.dabing,
22. – 24. 3.
TÝŽDEŇ FRANCÚZSKEHO FILMU
CRÉME DE LA CRÉME 5

22. 3. štvrtok o 19.00
RODIN
FRA./BEL.,titulky, autobiografický, 120
min., MP 15, vstupné: 3,50 €
23. 3. piatok o 19.00
NIEKTO TO RÁD ZAHALENÉ
FRA., komédia, MP-15, 88 min., titulky,
vstupné: 3,50 €

Herné pondelky - V marci budeme opäť budovať mestá
v kartovej hre Citadela, tentokrát s novými postavami
z rozšírenia.

3. 3. (sobota) o 17.00 h - Vínohľady. Spríjemnite si sobotu
autorským čítaním básní a textov od troch mladých spisovateľov
- Terézia Janikovská, Maroš Mariančík a Dominik Bačkay.
Akciu bude otvárať a zatvárať nádherný spev Veroniky Kacvinskej a večerom vás bude sprevádzať
Simona Hovančíková. Vstupné dobrovoľné.
10. 3. (sobota) o 18.00 h - KVÍZovanie v Alchýmke. Zábavné kvízové súťaženie v tímoch
(2 - 4 hráči) v štyroch kolách - obrázkové, hudobné, tipovacie a vedomostné kolo.
Víťazi si odnesú milé malé ceny. Účastnícky poplatok: 1 €/osoba. Príďte sa zabaviť i zmúdrieť 
17. 3. (sobota) o 18.00 h - Kino.doc. V novom cykle dokumentárnych filmov predstavíme témy
a udalosti, ktoré hýbu spoločnosťou. Vybrané filmy uverejníme na našej fb stránke.
Vstupné dobrovoľné.
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24. 3. o 19.00 sobota
GAUGUIN
FRA., autobiograf., 102 min., MP-15,
titulky, vstupné: 3,50 €
24. 3. sobota o 17.00
KRÁLIK PETER
USA, 94 min., MP, rozprávková
komédia, vstupné: 5 €, deti, štud.,
dôchod., ZŤP: 4,50 €
25. 3. nedeľa o 16.00
TÁRAJKO A POPLETAJKA –
HĽADANIE STRATENÉHO
PIRÁTSKEHO POKLADU
premiéra novej show, vstupné: 7 €
25. – 26. 3. nedeľa, pondelok o 19.00
OBYČAJNÁ TVÁR
USA, MP- 7, 113 min., dráma, titulky,
vstupné: dospelí: 4, 50 €, študenti,
dôchod.: 4 €
FILMOVÝ KLUB CRÉME DE LA CRÉME

27. 3. utorok o 19.00
DAREBÁK A PRETEKÁRKA
BEL./HOL./ FRA., dráma, MP-15,
s českými titulkami, 130 min., vstupné:
člen: 3 €, nečlen: 4, 50 €
PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

29. 3. štvrtok o 10.00
31. 3. – 1. 4. sobota, nedeľa o 15.30
KRÁLIK PETER
USA, 94 min., MP, rozprávková
komédia, vstupné: 5 €, deti, štud.,
dôchod., ZŤP: 4,50 €
30. 3. piatok Kino MIER nehrá.
31. 3. sobota o 16.30
READY PLAYER ONE:
HRA SA ZAČÍNA
USA, 120 min., titulky, akčný, scifi, triler,
vstupné: 5 €, deti, štud., dôchod.,
ZŤP: 4,50 €
29., 31.3. – 1. 4. štvrtok a sobota,
nedeľa o 19.00
MÁRIA MAGDALÉNA
USA, historická/dráma, 130 min., titulky,
vstupné: dospelí: 5 €, študenti,
dôchod.: 4,50 €
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia
Kina MIER
finančne podporil

facebook.com/Kino.Mier.SNV

DIVADLO

NA
OPÄTKOCH

uvádza
komédiu:

TO JE OHROMNÉ, MILÁČIK
12. 3. 2018 o 19.00 h
v podkroví Domu Matice slovenskej, Zimná 68
Vstupné: 3 eur
rezervácie: divadlonaopatkoch@gmail.com

0904 254 930
MAREC 2018

KULTÚRA, POZVÁNKY
MAREC 2018

DIVADLO

2. 3. (piatok) o 19.00 h
24. 3. (sobota) o 19.00 h
MICHAL BABIAK, ANTON KRET:

VSTUPNÉ: 8 €
VSTUPNÉ: 8 €

AŽ TRI V TAŇCU NA VIDERMAŇCU

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

4. 3. (nedeľa) o 16.00 h
HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK:

VSTUPNÉ: 3 €

PALCULIENKA

Poetická rozprávka o malej bytosti, ktorá si hľadá svoje miesto na svete.

9. 3. (piatok) o 19.00 h
16. 3. (piatok) o 19.00 h
CARLO GOLDONI:

VSTUPNÉ: 8 €
VSTUPNÉ: 8 €

ŠKRIEPKY NA KORZE

Skvelá komédia korenená talianskym temperamentom.

18. 3. (nedeľa) o 16.00 h
Ladislav FARKAŠ:

VSTUPNÉ: 3 €

TRI PRASIATKA A VLK

Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.

23. 3. (piatok) o 19.00 h
BRANDON THOMAS / EMIL SPIŠÁK:

VSTUPNÉ: 8 €

CHARLEYHO TETA

Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias.

25. 3. (nedeľa) o 10.30 a 16.00 h
PETER PALIK:

PREMIÉRA

VSTUPNÉ: 3 €

KRÁSKA A NETVOR
Ako láska a krása premôžu zlé čary.

26. 3. (pondelok) o 10.00 h
Martin Kukučín:

VSTUPNÉ: 3 €

RYSAVÁ JALOVICA

Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.
Štúdio SD
7. 3. (streda) o 19.00 h
F.M. DOSTOJEVSKIJ:

VSTUPNÉ: 3 €

KONTRA

Dom Matice slovenskej, Zimná 68
18. marec o 19.00 h

MARK O’ROWE: HOWIE A ROOKIE

Pred 10 rokmi Dosky „Objav roka”. Teraz v novom šate. Divadelný
Trainspotting. Tarantino v zrážke s Homérom. Divoká jazda temnými
zákutiami Dublinu. Nasvrabený matrac. Dve mŕtve bojové exotické ryby.
Humor a horor. Pomsta a obeta. Hit z Edinburghu, Londýna a New Yorku.
Vstupné: 7 a 5 €
23. marec o 19.00 h

MARIE JONES: KAMENE VO VRECKÁCH

Zaži neopakovateľný írsky večer a k tomu drink grátis - pravá írska
whiskey! Hollywoodska produkcia, dookola samé kravy a írsky vidiek,
ktorý tomu nášmu akoby z oka vypadol. A keď Hollywood obsadí írsky
vidiek, konflikt kultúr je neodvratný a neodvratne zábavný… Jedna
z najlepších komédií z Broadway a West Endu, ktorá rozosmiala a dojala
milióny divákov na celom svete. 2 herci odohrajú 13 postáv!
Vstupné: 7 €
24. marec o 19.00 h

SAMUEL BECKETT: SÓLO (A PIECE OF MONOLOGUE)
Nezvyčajné divadlo. Nezvyčajný autor.
Jeden z najkrajších poetických textov Samuela Becketta.
Súboj s časom. Súboj o život. Cesta k neuniknuteľnosti…
Nevšedný umelecký zážitok. Predstavenie, ktoré získalo uznanie
na mnohých zahraničných festivaloch.
Vstupné: 5 €

Kapacita sály v Kontre je len 30 miest.
Je lepšie si rezervovať miesto vopred! Rezervácie: 0907 908 986

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

Pozývame vás na rozprávku

BIELE NOCI

Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre.

14. 3. (streda) o 19.00 h
PETER PALIK/JÁN JENDRICHOVSKÝ:

VSTUPNÉ: 3 €

STOROČIE PODĽA MÁRIE

Obraz človeka a krajiny maľovaný goralským temperamentom a folklórom.

28. 3. (streda) o 19.00 h
IGOR BAUERSIMA:

VSTUPNÉ: 3 €

NORWAY.TODAY

O KAČIČKE
11. 3. 2018 o 16.00 h

Tvorivá dramatika, v ktorej si aj deti zahrajú
divadlo o stratených ročných obdobiach

Milostný „romantický“ príbeh dvoch mladých ľudí, ktorí nakoniec nájdu stratený
zmysel života.
Zmena programu vyhradená!
Predpredaj vstupeniek v pracovných dňoch (8.00 – 16.00) na prevádzke SD
alebo pol hodiny pred predstavením v pokladnici SD. Skupinové objednávky
alebo rezervácie na tel. čísle: 053/417 32 75, 417 32 71, 0903 613 259 e-mailom:
prevadzka@spisskedivadlo.sk, prevadzkasd@gmail.com, web: www.spisskedivadlo.sk

Klub kaktusárov Spišská Nová Ves
pozýva na prednášku

SUKULENTY
S „GUĽATÝM“ KAUDEXOM

POZVÁNKA
pozývame vás na súťaž

V ÚČESOVEJ TVORBE A DEKORATÍVNEJ KOZMETIKE
23. marec 2018 o 10,00 h, REDUTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
23. ročník súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike
súťaž žiakov učebného odboru KADERNÍK » študijného odboru KOZMETIKA

27. marca 2018 o 16.00 h
v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre,
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, www.soussnv.edupage.org
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ŠPORT

KULTÚRNO‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

DŽUDO
20. 1. 2018 sa v Športovej hale v Bardejove konal
Novoročný turnaj žiakov a žiačok, pri ktorom boli
vyhodnotené jednotlivé kluby Východoslovenskej
oblasti a jednotlivci, ktorí v roku 2017 sa umiestnili na popredných miestach v ranking listu. Džudo
klub Spišská Nová Ves celkovo obsadil 3. miesto
a za jednotlivcov v kategórii mini dievčatá -– Sofia
Gánovská - 1. miesto, mini chlapci – Martin Myšička 2. miesto a v kategórii starších žiačok – Sára
Špinerová - 2. miesto.
V Novoročnom turnaji pretekári Džudo klubu Spišská
Nová Ves dosiahli tieto výsledky: kategória SUPER
MINI: do 20 kg Enrico Lacika – 2. miesto, do 26 kg
Anetka Gondová – 1. miesto; kategória MINI: do
24 kg Silvio Lacika – 1. miesto, do 28 kg Peter
Piroch – 1. miesto, do 30 kg Karolína Mravčáková –
2. miesto, do 38 kg Zuzana Hamborová –

1. miesto a Barbora Gurčíková – 2. miesto, do
42 kg Martin Myšička – 1. miesto, do 50 kg Filip
Urban – 1. miesto; kategória MLADŠÍCH ŽIAKOV
A ŽIAČOK: do 48 kg Matej Fabiny – 3. miesto, do
48 kg Naďa Neuvirthová – 1. miesto; kategória
STARŠÍCH ŽIAKOV A ŽIAČOK: do 44 kg Simona
Horváthová – 1. miesto, do 46 kg Filip Dzurej –
2. miesto, do 55 kg Michal Hambor – 2. miesto, do
57 kg Sára Špinerová – 1. miesto, do 60 kg Andrej
Šperňák – 2. miesto, do 62 kg Timea Urbanová –
2. miesto.
10. – 11. 2. 2018 sa v Športovej hale Dukla na Štiavničkách uskutočnil 5. ročník jedného z najväčších
mládežníckych medzinárodných turnajov v džude
organizovaných v SR - Judo Grand Prix Banská

Bystrica 2018. Turnaj ponúkol účastníkom všetkých
vekových aj váhových kategórií možnosť kvalitného zápolenia medzi súpermi zo Slovenska, Čiech,
Slovinska, Ukrajiny, Poľska, Srbska, Chorvátska,
Maďarska, Švajčiarska a Ruska (Ťumen). Pretekári
Džudo klubu Spišská Nová Ves dosiahli výborné
výsledky. V kategórii mini dievčat do 38 kg Sofia
Gánovská a Zuzana Hamborová obsadili
3. miesto. V kategórii mini chlapcov do 50 kg sa
Filip Urban umiestnil na 2. mieste. V kategórii mlad
ších žiačok do 48 kg Naďa Urbanová obsadila
3. miesto a v kategórii starších žiačok do 57 kg
Sára Špinerová získala 1. miesto.
Branislav Šperňák
predseda klubu

VÝCHODOSLOVENSKÁ
LIGA V LYŽOVANÍ
Východoslovenská liga v zjazdovom lyžovaní
je dlhodobá súťaž jednotlivcov vo všetkých kategóriách pre sezónu 2017/2018.
Súťaží sa v kategóriách: mladší predžiaci, mladšie predžiačky 2009, 2008 starší predžiaci, staršie predžiačky 2007, 2006 mladší žiaci, mladšie
žiačky 2005, 2004 starší žiaci, staršie žiačky
2003, 2002 juniori – dospelí, juniorky – dospelí. Štartovať môžu všetci pretekári registrovaní
v danej sezóne vo Východoslovenskom lyžiarskom zväze. Vyhodnotení sú šiesti najlepší
pretekári z každej kategórie na konci sezóny.
Maximálny počet je 7 obrovských slalomov.
V kalendári pretekov sú podujatia v Stropkove,
Mlynkoch, Poráči Brodku, Nálepkove, Spišskom
Bystrom a v Lopušnej doline.
Počas druhého februárového víkendu boli na
programe dve podujatia Východoslovenskej ligy.
Najprv sa mladí lyžiari predstavili v Mlynkoch
a v nedeľu sa presunuli na 3. kolo do lyžiarskeho strediska Poráč Brodok. Vhodné podmienky
pred pretekmi priali usporiadateľom, a tak trať
na Brodku bola výborne pripravená.
Pre lyžiarov z LK Spišská Nová Ves je toto prostredie domácim, a tak sa očakávalo, že práve
Novovešťania budú patriť medzi favoritov, predovšetkým v starších vekových kategóriách.
U tých najmladších si uznanie a ocenenie zaslúžia všetci mladí lyžiari, ktorí sa postavili na štart.
U mladších predžiačok skončila Sofia Suchá na
12. mieste, u starších predžiakov Branislav Po
hanka bol 16. U mladších žiakov zvíťazil Andrej
Kalík, Teodor Albert bol 14. Výborne sa darilo
starším žiakom a žiačkam. Adriana Bakošová
vo svojej vekovej kategórii zvíťazila, Patrik Dlu
hoš bol tretí. Kvalitné umiestnenia medzi juniormi dosiahli Diana Bakošová na štvrtom a Matúš
Pohanka na deviatom mieste.
„Nás len teší, že zo strany mladých lyžiarov je
záujem o tento šport. Poráč – Brodok je domovským stánkom nášho klubu, kde sa pripravujeme
na všetky preteky tejto sezóny. Vyše 120 štartujúcich je výborné číslo a isto sa v tejto konkurencii
nestratia ani lyžiari z nášho klubu,“ povedal pred
pretekmi Východoslovenskej ligy predseda lyžiarského klubu v Spišskej Novej Vsi Patrik Dluhoš.
Jozef Petruška
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BASKETBALISTI
DOHRÁVAJÚ SEZÓNU
Vo februári mali basketbalisti Spišskej Novej Vsi
v extralige na programe už len štyri majstrovské
zápasy. Trikrát hrali doma proti Leviciam, Prievidzi
a sezónu zakončili východniarskym derby so Svitom. Raz hrali vonku s Interom Bratislava. Už pred
marcovými súbojmi bolo jasné, že Spišská Nová
Ves si v tejto sezóny play off nezahrá. Strata na
postupovú priečku bola veľmi veľká a tak v závere
súťaže došlo aj k zmenám v tíme Spišiakov.
Spišiaci sa už definitívne rozlúčili aj s nádejou na
play-off a tak tím opúšťajú Tyreek Jewell a aj Matt
Marshall. „S oboma sme sa rozlúčili v dobrom
a obom ďakujeme za služby, ktoré odovzdali v prospech nášho tímu. Netajíme sa tým, že odchodom

Tyreeka Jewela aj ušetríme nejaké to euro, odchod
Matta Marshalla nás „bolí“ o čosi viac. Matt bol v ostatných dvoch sezónach pilierom tímu, vzácny hráč
na „čiernu robotu“. Z osobných dôvodov (úmrtie v rodine) sa však rozhodol svoju misiu na Spiši ukončiť.
Navyše má šancu presadiť sa v prvom tíme Niagara
River Lions, čo mu samozrejme prajeme. Odviedol na
Spiši dobrú službu a keďže sa nám postup do play –
off rozplynul, nerobili sme mu žiadne problémy. Súťaž
dohráme s hráčmi, ktorí tu ostali, verím, že sa pobijú
o miesto na palubovke a predvedú našim fanúšikom
kvalitný basketbal,“ skonštatoval športový manažér
BK 04 AC LB SNV Michal Buza.
Jozef Petruška
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HOKEJISTI SKONČILI V PRVOM
KOLE PLAY OFF
Hokejisti Spišskej Novej Vsi skončili po základ
nej časti 1. hokejovej ligy na siedmom mieste. Po
roku tak znova v play off dostali za súpera Michalovce. Séria odštartovala na michalovskom ľade,
kde v prvom zápase Novovešťania prehrali 1 : 4,
a ešte vyššiu prehru inkasovali v druhom zápase
2 : 9. So skóre 2 : 0 pre Michalovce na zápasy odštartovalo tretie dejstvo na Spiši.
Od úvodu Michalovčania potvrdzovali úlohu favorita
a už v 4. minúte sa ujali vedenia gólom Mašlonku.
V 8. minúte po kombinačnej akcii hostia zásluhou
Piataka viedli 2 : 0 a po tvrdej strele Kolbu bol stav
po prvej tretine 3 : 0.
Zdalo sa, že o osude stretnutia je už rozhodnuté po
prvej tretine. V polovici zápasu Spišiaci najprv Vantrobom využili presilovku piatich proti trom a o pár
sekúnd po šikovnej individuálnej akcii Lesňák zdramatizoval priebeh stretnutia. Od 33. minúty mali Mi-

chalovce opäť dvojgólový náskok zásluhou Jokeľa.
V poslednej tretine už ovládli hru hostia z Michaloviec a po góloch Kolbu a dvoch presných zásahoch
Hamráčka mali dostatočný náskok. V 59. minúte
posledný gól sezóny 2017/2018 zaznamenal Koky.
Spišská Nová Ves tak v seniorskej kategórii skončila sezónu hneď prvým kolom play off. Pozornosť
v klube sa tak v zostávajúcich dňoch a týždňoch súťažného ročníka upriami na mládežnícke kolektívy.
„Osobne ma mrzí, že sme skončili sezónu tak rýchlo.
Už v závere základnej časti sme sa borili s veľkou
maródkou v mužstve, a tak príležitosť dostávali mladí juniori. Hoci sme sa cez prvé kolo play off nedostali ďalej, pozitívne ma potešili svojimi výsledkami
a prístupom mladí juniori, ktorí ukázali budúcnosť
hokeja v našom klube,“ povedal po skončení play
off tréner HK Spišská Nová Ves Jozef Škrak.
Jozef Petruška

STRELECKÉ PRETEKY
NA SPIŠI
Strelecký šport v zastúpení Športovo-strelecký
klub Rušňové depo Spišská Nová Ves má v meste dlhoročnú tradíciu a vychovalo veľa úspešných
strelcov. Mená ako Mlynarčíkovci, Daniel sú známe
po celom Slovensku, ale aj medzinárodnom poli. Za
úspechom športovcov z tohto klubu stojí aj systematická dlhoročná práca s mládežou. Príkladom
toho boli aj februárové preteky Národná liga mládeže vzduchové zbrane.
Na dvoch miestach v ZŠ Z. Nejedlého a strelnici
v Spišskej Novej Vsi súťažili mladí strelci z celého
Slovenska. Medzi sto prihlásenými účastníkmi sa
výbornými výsledkami prezentovali aj strelci. Už
v prvý deň sa Novovešťania prezentovali výbornými
výsledkami. Prvé miesto za najlepšiu streľbu získal
Michal Gabonai, pred Petrom Petkom, u dievčat
v tejto vekovej kategórii skončila Veronika Šimová
na druhom a Lenka Šimová na štvrtom mieste.
Výborné prvé miesto získal u chlapcov do 14 rokov
Patrik Fridmanský. U dievčat túto vekovú kategórii ovládli Spišiačky, keď obsadili od prvej po piatu
priečku.
V nedeľu pokračovala súťaž druhým dňom a opäť
strelci zo Spišskej Novej Vsi vo svojich disciplínach
dosiahli medailové umiestnenia. U dorastencov
opäť dominoval Michal Gabonai pred Petrom
Petkom. U dorasteniek mala najpresnejšiu mušku
Veronika Šimová. U chlapcov do 14 rokov bolo
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

čisto novoveské zastúpenie od prvého Patrika
Fridmanského poradie pokračovalo Marcusom
Šubom, Garielom Habasom, Sebastiánom
Melegom, Kristiánom Klempárom, Denisom
Uhrínom, Samuelom Sasákom, Sebestiánom
Urbanom a Adamom Petríkom.
Rovnako u dievčat do 14 rokov poradie na prvých
pozíciách patrilo Spišiačkam – Martina Böttchero
vá vyhrala pred Dominikou Čujovou a Veronikou
Pachingerovou, nasledovali Dominika Zekuciová
a Bibiana Barbuščáková.
Národná liga mládeže vzduchové zbrane bola výbornou prípravou pre spišskonovoveských strelcov
na blížiace sa Majstrovstvá Slovenska.
„O športovú streľbu v Spišskej Novej Vsi je záujem.
Veľkou pomocou je, že v ZŠ Z. Nejedlého máme dve
športovo strelecké triedy. Naši reprezentanti patria
medzi popredných strelcov v celoslovenskej konkurencii. Rok 2017 bol z našej strany veľmi úspešný,
výborné výsledky dosahoval reprezentant nášho
klubu Peter Mlynarčík. Už na začiatku tohto roka
prvou veľkou previerkou budú majstrovstvá Slovenska. Tento rok bude bohatý na strelecké podujatia
a verím, že naši strelci budú rovnako úspešní ako
minulú sezónu,“ povedala trénerka Športovo-streleckého klubu Rušňové depo Spišská Nová Ves
Milada Petková.
Jozef Petruška

BEH: Tatranská zimná bežecká séria – GRAND
finále (10. 2. 2018, Tatranská Polianka; 6,5 km):
Muži do 39 r.: 17. L. Koperdák (AŠK Slávia SNV,
50:16), muži 40 - 49 r.: 5. M. Koperdák (AŠK Slávia
SNV, 50:18). Ženy do 39 r.: 5. L. Baronová (SNV,
58:04), ženy 40 - 49 r.: 2. Z. Kartusková (SNV,
57:58), ženy 50 r. a st: 4. E. Berníková (ŠKP SNV,
1:09:07).
BEŽECKÉ LYŽOVANIE: Viac ako tisícka lyžiarov –
bežcov sa zúčastnila 45. ročníka Bielej stopy
27. – 28. 1. 2018 na Skalke pri Kremnici. S náročnými traťami sa úspešne popasovali aj bežci zo Spišskej Novej Vsi. Výsledky - 50 km (voľný spôsob)
- muži do 35 r.: 13. Peter Milčák ml., 25 km (voľný
spôsob) - muži 36 - 45 r.: 77. Peter Kraus, muži
56 - 65 r.: 25. Peter Milčák st., 30 km (klasický
spôsob) - muži do 35 r.: 24. Michal Novotný, muži
66 r. a st.: 15. Július Smolár.

ŠPORT V SKRATKE

ŠPORT

VOLEJBAL: Staršie žiačky „A“, 5. kolo,
20. 1. 2018, VK SNV „A“ – ZŠ Komenského Svidník 3 : 0 a 3 : 0; Staršie žiačky „B“, 5. kolo,
20. 1. 2018, KV Oktan Kežmarok - VK SNV „B“ 0
: 3 a 0 : 3; Juniorky, 1. liga, 12. kolo, 27. 1. 2018,
VK Slávia TU Košice - VK SNV 3 : 1 a 1 : 3; Star
šie žiačky „A“, 6. kolo, 27. 1. 2018, MVK Stropkov
„A“ - VK SNV „A“ 0 : 3 a 0 : 3; Staršie žiačky „B“,
6. kolo, 27. 1. 2018, VK SNV „B“ – VK Bardejov 3 :
0 a 3 : 0; Staršie žiačky „A“, 7. kolo, 10. 2. 2018,
VK SNV „A“ – VK Junior 2012 Poprad: 3 : 0 a 3:0;
Staršie žiačky „B“, 7. kolo, 10. 2. 2018 VK Lendak
- VK SNV „B“ 0 : 3 a 1 : 3; Mladšie žiačky 4, 5.
kolo, 11. 2. 2018, Elba Prešov - VK SNV „B“ 0 : 2
a 0 : 2, Košice A -VK SNV 0 : 2; Staršie žiačky „A“,
8. kolo, 17. 2. 2018, MVK Vranov - VK SNV „A“ 0 : 3
a 0 : 3, Staršie žiačky „B“, 8. kolo, 17. 2. 2018, VK
SNV „B“ – TJ SOKOL Giraltovce 3 : 0 a 3 : 0.

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
KADETOV, JUNIOROV, U21
2018 SOCHI (RUSKO)
2. 2. – 4. 2. 2018
Na týchto Majstrovstvách Európy sa zúčastnilo
956 pretekárov zo 44 európskych krajín. Slovensko s medailovou bilanciou 1 – 2 – 3 skončilo
v olympijskom hodnotení krajín na celkovom
7. mieste. Z Karate klubu IGLOW Spišská Nová
Ves sa tejto súťaže zúčastnili 4 pretekári. Zoja
Zimnikovalová sa umiestnila na peknom
3. mieste v kategórii kumite kadet female
-54 kg v konkurencii 33 pretekárov. V 1. kole porazila Celiu Dosogne (Belgicko) 2 : 0, v 2. kole
porazila Hannu Prakharenka (Bielorusko) 3 : 0,
v 3. kolo porazila Seden Bugur (Nemecko) 1 : 0.
V semifinále prehrala s Aurorou Pendoli (Taliansko) 0 : 4. V boji o tretie miesto porazila Matildu
Rosenlind (Švédsko) 1 : 0 a takto získala bron
zovú medailu.
Ďalšími pretekármi boli:
Kumite kadet male -70 kg - Maroš Janovčík
(30 pretekárov v kategórii). V 1. kole porazil Danyila Anisimova (Belgicko) 2 : 0, v 2. kole prehral
s Mikita Haiko (Bielorusko) 1 : 2.
Kumite kadet female +54 kg - Sára Krivdová
(35 pretekárov v kategórii). V 1. kole prehrala
s Evou Brognon (Belgicko) 0 : 2.
Kumite U21 male -60 kg - Dominik Imrich
(27 pretekárov v kategórii). V 1. kole prehral
s Yassine Bouchahrouf Yassine (Belgicko) 1 : 2.
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Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves
STEZ
KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
1. 3.
štvrtok
Jarné prázdniny
2. 3.
piatok
29. 3.
štvrtok
Veľkonočné
30. 3.
piatok
prázdniny
2. 4.
pondelok
Ostatné dni podľa nasledovného rozpisu:
Ranné plávanie
Školy
pondelok
6.30 - 7.45
utorok
8.00 - 12.00
streda
8.00 - 12.00
štvrtok
6.30 - 7.45
8.00 - 12.00
piatok
8.00 - 12.00
sobota
nedeľa

9.00 - 20.00
9.00 - 20.30
9.00 - 20.00
9.00 - 20.30
14.00 - 20.00
Verejnosť
15.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.30
9.00 - 20.30
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 M
14.00 - 20.00 Ž
14.00 - 20.00 M
14.00 - 20.00 Ž
7.30 - 12.00 M
13.00 - 19.00 Ž
7.30 - 12.00 M
13.00 - 19.00 Ž

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

MASÁŽE

Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž,
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.

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35
Cenník prenájmu: športová príprava
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!
9.00 BK04 - Košice, basketbal, mladší mini žiaci
11.30 BK04 - Košice, basketbal, mladší žiaci
3. 3. sobota
15.00 ŠBK - Prešov, basketbal, juniorky
18.00 FbC Young Arrows - AS Trenčín, florbal, extraliga muži
9.00 ŠBK - Bardejov, basketbal, juniorky
4. 3. nedeľa 11.30 BK04 - Svit, basketbal, juniori
14.30 FbC Young Arrows - Sabinov, florbal, juniori
6. 3. utorok 16.00 ŠBK - Levice, basketbal, juniorky
8.00
Krajské kolo v basketbale žiakov ZŠ
7. 3. streda - 14.00
18.00 BK04 - Prievidza, basketbal, extraliga muži
8. 3. štvrtok 8.00 Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ
- 14.00
9.00 VK SNV - Stropkov B, volejbal, staršie žiačky
10. 3. sobota 13.00 VK SNV - Humenné, volejbal, juniorky
18.00 BK04 - Levice, basketbal, kadeti
11. 3. nedeľa 10.00 BK04 - B. Bystrica, basketbal, kadeti
10.00 BK04 - Poprad, basketbal, mladší mini žiaci
17. 3. sobota
18.00 BK04 - Svit, basketbal, extraliga muži
19. 3. pondelok 8.00 Okresné kolo v hádzanej žiakov
- 14.00
22. - štvrtok
Majstrovstvá Slovenska v basketbale
23. 3. - piatok
študentov SŠ

www.stez.sk
24. 3. sobota

10.00 VK SNV - Snina, volejbal, staršie žiačky
15.00 ŠBK - Tydam Košice, basketbal, žiačky

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.

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

FK NOVES - FK POHRONIE Žiar nad Hronom,
3. 3. sobota 14.30 II.
liga SFZ dospelí
FK
NOVES - FK Železiarne Podbrezová B,
10. 3. sobota 14.30
II. liga SFZ dospelí
10.00 Mladší žiaci FK NOVES U13/U12
11. 3. nedeľa -11.30
- MFK Zemplín Michalovce, I. liga
17. 3. sobota 15.00 FK NOVES - MFK Lokomotíva Zvolen,
II. liga SFZ dospelí
10.00 Starší žiaci FK NOVES U15/U14
18. 3. nedeľa -12.00
- MFK Zemplín Michalovce, I. liga
24. 3. sobota 15.00 FK NOVES - FK Poprad, II. liga SFZ dospelí
10.00 Mladší žiaci FK NOVES U13/U12
25. 3. nedeľa -11.30
- 1. FC Tatran Prešov, I. liga
10.00 Starší žiaci FK NOVES U15/U14
29. 3. štvrtok -12.00
- Slavoj Trebišov, I. liga
10.00 Starší a mladší dorast U19/U17 FK NOVES
31. 3. sobota -12.15 - FK Košice - Barca, II. liga
15.00 Ženy FK NOVES - TJ Lokomotíva Košice, II. liga

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935
Cenník prenájmu: 16 €/hod./4 dráhy
3. 3.
4. 3.
17. 3.
18. 3.

sobota
nedeľa
sobota
nedeľa

12.30
10.00
12.30
10.00

TJ Tatran SNV A - Modranka, interliga
TJ Tatran SNV A - Jihlava, interliga
TJ Tatran SNV A - Bratislava, interliga
TJ Levoča A, B, C - Košice, 1. a 2. liga nevidiacích

TENISOVÝ AREÁL T.: 0903 403 459
V prevádzke už len tenisová pretlaková hala.
Otváracie hod.:

po - ne

10.00 - 21.00

Cenník vstupu: tenisová hala

10.00 - 14.00
14.00 - 21.00
permanentka

10 €/hod./kurt
13 €/hod./kurt
69 €/6 hodín

10. - 12. 3. sobota - pondelok Turnaj mladšieho žiactva - D kategória

ZIMNÝ ŠTADIÓN: T.: 053/446 10 86
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
Rozpis verejného korčuľovania ma len informatívny charakter, môže byť zmenený
z dôvovodu konania hokejového zápasu!
Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis).
3. 3. sobota
4. 3. nedeľa
10. 3. sobota
11. 3. nedeľa
18. 3. nedeľa
25. 3. nedeľa

15.00
18.00
11.30
13.30
17.30
15.00
11.30
17.30
17.30
17.30

HK SNV - L. Mikuláš, extraliga juniorov
HK SNV - Martin, liga kadetov
HK SNV - L. Mikuláš, extraliga juniorov
HK SNV - Martin, liga kadetov
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE - hlavná plocha
HK SNV - Martin, extraliga juniorov
HK SNV - Martin, extraliga juniorov
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE - hlavná plocha
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE - hlavná plocha
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE - hlavná plocha

Anjeličku, môj strážničku, ochraňuj mi moju starkú. Koľko sneh má vločiek, toľko pozná starká naša krásnych rozprávočiek. A keď mi ich rozpráva, nezaspím, jój, kdeby!...
Na starkého pozor dávaj... Stráž ten jeho krátky sníček. Starký ti je šibal. Opatruj ho, môj Strážniček. Veľmi by mi chýbal. (M. Rúfus)

Predsedníctvo Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Spišskej Novej Vsi pozýva na

IX. OKRESNÝ SNEM JDS – 23. 3. 2018 o 10.00 h
vo veľkej zasadačke MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1
Ing. L. Dula, predseda OO JDS
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
VITAJTE MEDZI NAMI
Štefan Holub

Teo Kráľ

Patrik Štefánik

Karolína Kežmarská

Laura Gregová

Oľga Gáborová

Mário Kotlár

Nela Pokutová

Matej Holub

Bianca Maculová

Sebastián Suranovský

Sofia Čonková

Oliver Iľaš

Lea Jedličková

Valentína Dobrovičová

Štefan Slezák

Eliška Hasajová

Mário Pollák

Alica Ošust

Soňa Polláková

Dominika Halčinová
Benjamín Morávek

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V JANUÁRI OSLÁVILI
98 rokov
Michal Vajnagi
96 rokov
Elena Barňáková
95 rokov
Ján Ondrejkov
93 rokov
Margita Wetterová
Anna Krišpinská
Ema Ferencová
Anna Pavlová
Anna Janovová
Magdaléna Kmecová
91 rokov
Oľga Dvorčáková
Lýdia Sopčáková
Ján Havira

Tobias Vilk
Alexander Hlatký
Lola Omastová

90 rokov
Margita Jarabová
Štefan Ondirko

Andrej Beličák
Linda Barillová
Matias Kotlár

85 rokov
Ing. Ján Javorský

Denisa Žigová

Justína Jančurová
Ján Pacák
Valéria Palková
Cecília Ungerová
80 rokov
Lýdia Krullová
Mária Hunfalvyová
Margita Javorská
Albína Kačírová
Irena Kamenická
Klára Vráblová
RNDr. Dušan Cabala
Ján Kubík
Ladislav Suľovský
Zita Kupcová
Zuzana Hegyköziová
Mária Hlinková
František Mlynarčík
Ing. Milan Čech
75 rokov
Emília Zupková
Rudolf Böttcher
Justína Ludvíková
Anna Neuvirthová

Elena Černická
Irena Melikantová
Ing. Dušan Nikodem
Ján Drabiščák
Arpád Fejedelem
Milan Palušák
Jozef Sentkeresty
Marta Hrušovská
Monika Hruškociová
Viera Polláková
František Hudák
Veronika Matišáková
Mária Šaderová
Katarína Becková
Mária Jendruchová
Magdaléna Liptáková
Elena Počatková
70 rokov
Ing. Štefan Hradiský
Viera Kičáková
Mária Mrosková
Regina Sekanová
Marta Krempaská
František Gura

Anna Kožárová
Mária Hasajová
Pavol Černický
Marta Vikartovská
Ing. Katarína Polláková
Otília Kolesárová
Mgr. Marián Miškovič
Štefan Solák
Miroslav Demjan
Ing. Vladimír Pencák
Anna Šoltésová
Pavol Barilla
Magdaléna Gončárová
Oľga Hudzíková
Ing. Milan Kuzma
Mária Jochmanová
Cecília Štefániková
Jozef Petrovič
Helena Gáborová
JUDr. Pavel Putiška
Mária Palušáková
Milan Jančovič
Ján Smotrila

Ak si neprajete, aby vaše meno bolo uverejnené v tejto rubrike, oznámte nám to na tel. č. : 053/417 66 27,
príp. osobne v redakcii Ička - Radnica, Radničné nám. č. 7, I. posch. vpravo.

V JANUÁRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Koloman Kurta
1925
Rozália Maričaková 1927
Mária Teplanová
1927
Mária Dudová
1930
Eleonóra Bondarenková 1932

Juraj Kravec
Matej Vojtáš
Ondrej Pavlík
František Garčár
Jozef Geci

1934
1936
1939
1942
1944

Štefan Majovský
Andrej Gallschneider
Júlia Kašická
Ondrej Dzurej
Zdeněk Klimko

1947
1947
1949
1949
1950

Arpád Šiser
Eugen Goótš
Mária Krzeminská
Anna Majerčáková
Ladislav Kotlár

1952
1954
1956
1956
1957

Marián Pflug
Martin Krohľák

1969
1983

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu
a predsa nás ich príchod prekvapí.
S hlbokým žiaľom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, známym, susedom, ktorí sa
prišli dňa 4. 1. 2018 rozlúčiť s naším drahým ockom, starkým, prastarkým, švagrom, ujom, susedom Kolomanom
KURTHOM, ktorý nás opustil 1. 1. 2018 vo veku nedožitých 93 rokov.
Ďakujeme Mgr. M. Kundlovi z farnosti Sp. Nová Ves, ktorý
sa postaral o dôstojný odchod nášho ocka k Pánovi.
S vďakou a úctou sa lúčia dcéry a syn s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Deň Tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a žiaľu. Ostalo ticho a prázdno. Hoci si odišiel, spomienky ostávajú
v našich srdciach.
S hlbokým žiaľom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným a priateľom, ktorí sa 16. 1. 2018
prišli rozlúčiť s naším milovaným synom, bratom, ujom,
krstným otcom Martinom KROHĽAKOM, ktorý nás navždy opustil pri tragickej nehode 12. 1. 2018 vo veku 34
rokov.
Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie Pohrebnej
službe R. Findura za peknú výzdobu a dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
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So smútkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 18. 1. 2018 prišli
rozlúčiť s mojou manželkou, mamkou, babkou, svokrou a sestrou Annou MAJERČÁKOVOU, ktorá nás opustila vo veku
61 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary a slová útechy.
Veľké poďakovanie patrí Mons. F. Dlugošovi a PhDr. J. Lapšanskému, PhD. za dôstojnú rozlúčku.
S úctou manžel Jozef, synovia Marek a Radovan s rodinami.
Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol v Tvojich očiach svit, ťažko sa
nám bude tu bez Teba, otecko, žiť…
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť 23. 1. 2018 s naším milovaným ockom, dedkom,
svokrom, ujom, švagrom a známym Jurajom KRAVCOM,
ktorý nás opustil vo veku 83 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Farskému úradu SNV,
PhDr. J. Lapšanskému, PhD. a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou syn Miloš, dcéra Maja s manželom, vnúčatá
Ivko, Erika a ostatná rodina.
Čím bol si nám, to vie len ten, kto stráca, čím bol si iným, Boh
Ti to už spláca. Spi v nebi sladko a ochranu maj nad nami, lebo
my tu dole bdieme pod Tvojimi krídlami.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa 24. 1. 2018 prišli rozlúčiť s naším starostlivým ockom a dedkom Arpádom ŠISEROM, ktorý nás opustil
vo veku nedožitých 66 rokov.
S úctou a vďakou dcéra Petra, Soňa, syn Imrich s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.
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POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, záhradkárom a známym,
spolupracovníkom a vedeniu Uranpres SNV.
Vďaka patrí aj Rímsko-kat. farskému úradu v SNV, ZPOZ pri
MsÚ v SNV, PhDr. J. Lapšanskému, PhD. ako aj Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku s Matejom VOJTÁŠOM
dňa 2. 2. 2018.
manželka a deti s rodinami
Sú slová, ktoré Ti už nepovieme, boli chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme a boli aj okamihy, na ktoré si stále spomíname.
S hlbokým žiaľom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
7. 2. 2018 s naším drahým otcom Jozefom TEKELIM, ktorý
nás opustil 5. 2. 2018 vo veku 96 rokov.
Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie kaplánovi Mgr.
T. Lieskovskému, riaditeľovi Sp. knižnice PhDr. J. Lapšanskému, PhD. a spevákovi P. Slebodníkovi za veľmi dojímavú a dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, známym, priateľom, ktorí sa prišli rozlúčiť
s naším ockom, dedkom Ondrejom PAVLANSKÝM, ktorý nás
navždy opustil 14. 2. 2018 vo veku 72 rokov.
S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéra s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.
Čas plynie ako tichej rieky prúd, i keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach a spomienkach žiješ stále s nami.
23. 1. 2018 uplynulo 22 rokov, odkedy nás navždy opustila naša
drahá, milovaná mamka a babka Katarína DOPIRÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú dcéry Iveta, Naďa
a vnúčatá.
…šesť rokov pozeráme do neba a myslíme s láskou na Teba.
Spi tichučko, keď dosnívala života si sen a cestou bolesti odišla
si tam, kde je mier a láska len…
3. 2. 2018 sme si pripomenuli 6. výročie dňa, odkedy nás opustila moja manželka, naša drahá mamka, babička Veronika
KUCHÁROVÁ.
Prosíme všetkých, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Michal, dcéry Mária a Gitka
s rodinami a syn Ladislav.
Jediné srdce na svete sme mali, ktoré dokázalo nás milovať.
Odišlo, zmĺklo, išlo spať. Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú
okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
7. 2. 2018 uplynulo 8 rokov od úmrtia našej milovanej mamičky,
babičky a svokry Jolany BALUCHOVEJ.
Ti, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou v srdci spomínajú dcéry a synovia
s rodinami.
Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho milovali.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nikdy
nezabudne.
11. 2. 2018 uplynul prvý rok, odkedy nás navždy opustil môj
manžel, otec, dedko, pradedko, brat Jozef GERDA.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho spomínajú a nezabudli.
smútiaca rodina
Čas plynie, spomienky ostávajú…
24. 2. 2018 uplynul rok od chvíle, keď nás náhle opustil náš brat
Jozef ŠTIFFEL.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina
Spomíname, je tu bez vás smutno…
Uplynulo 5 rokov od náhleho odchodu nášho milovaného MUDr. Mariána KRÁSNIKA
a zároveň uplynie 17 rokov od úmrtia našej
drahej mamičky Anny ŠČIAVNICKEJ.
Smútiaca rodina ďakuje všetkým za tichú
spomienku.
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„Co bylo není, a co zůstává jsou vzpomínky…“
Žiaľ, posledných 7 rokov nám už ostali len
spomienky na našu milovanú mamku Vieru
FEDÁKOVÚ (rod. Mihalikovú) a už skoro
5 rokov na nášho dobrého ocka Adolfa FEDÁKA.
Ale našťastie, spomienky na našich „starušikov“ sú nezabudnuteľné a niet dňa, kedy by
sme si na nich nespomenuli. A čo vy?
Sme hrdé, že sme mohli byť ich súčasťou.
Zuzky a Janka
1. 3. 2018 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec
a dedo Nejt FRANČÁK.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
S láskou a úctou manželka Mária, deti Peter, Ľubica a Marián
s rodinami.
Elfrieda OFČAKOVÁ
† 3. 3. 2017
Tak rada by som Ťa priviedla znovu tu na zem, aby som sa
mohla s Tebou rozprávať, s tebou sa poradiť, objať Ťa, jednoducho s Tebou stráviť čas.
A potom si myslím, že Ty tam niekde dávaš pozor a ja sa cítim
trochu istejšie.
Veľmi mi chýbaš, mamička!
Evka
Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť v srdciach,
smútok, prázdny domov a spomienky nám ponechal…
3. marca 2018 uplynie 5 rokov od úmrtia našej drahej mamky,
babky a prababky Kataríny KRIGOVSKEJ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na ňu nezabudli.
S láskou spomínajú synovia a dcéra s rodinami.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš
navždy žiť.
4. 3. 2018 si pripomenieme 3. výročie úmrtia nášho drahého
zosnulého Romana MARIANČÍKA.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je také, aké
bolo predtým. Všade okolo chýba aj po rokoch Tvoj hlas. Mal si
rád život, my Teba a Ty nás.
4. 3. 2018 uplynie šesť rokov, odkedy nás navždy opustil môj
manžel, otec, svokor, dedko Ladislav BALÁŽ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a vďakou manželka Vierka, synovia Ladislav a Ľuboslav s rodinami.
Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
4. 3. 2018 uplynie 12 rokov, čo nás navždy opustil milovaný
manžel, starostlivý otec, láskavý dedko, svokor, brat, švagor,
priateľ Jozef JÁNOŠÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
S úctou a láskou spomína manželka, dcéra a synovia s rodinami i ostatná rodina.
Veľmi nám chýbaš.
Stále to bolí, no musíme sa naučiť s tým žiť.
5. 3. 2018 uplynie 10 rokov, čo nás opustil náš brat Ján
RACZEK.
S láskou spomíname.
sestry s rodinami
Za všetko ďakujeme. Za lásku, aká bola, za život, aký bol.
5. 3. 2018 si pripomíname smutné 3. výročie, kedy nás navždy opustil milovaný manžel, starostlivý otec a starý otec
Ing. Vladimír MATEJOVIE.
Spomíname na Teba a každý deň v modlitbách vyprosujeme
nekonečné Božie milosrdenstvo.
manželka a dcéry s rodinami.
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Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť trvá a nedá zabudnúť.
Mamička zlatá, zostaneš s nami vo večných spomienkach.
6. 3. 2018 si pripomenieme 1. výročie, kedy nás opustila naša
milovaná mamka Viktória SERVATKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia Vladimír, Stanislav a Peter,
dcéra Monika s rodinami.
25 rokov ubehlo ako voda, na Teba, mamka, zabudnúť sa nedá.
Odišla si navždy, už Ťa nemáme, s úctou a láskou na Teba spomíname.
6. 3. 2018 uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustila naša
mamka a starká Mária ALCNAUEROVÁ, rod. Ďuráková.
S láskou spomínajú dcéry Marta, Anna, Valéria, syn Jozef
a vnuk Peter s rodinami.
Očiam si odišiel, v srdciach si ostal…
9. 3. 2018 si pripomenieme 3. výročie úmrtia môjho brata,
švagra a uja Antona UHARČEKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou smútiaca rodina.
Ten čas ubehol ako voda, no na Teba, drahý dedko, zabudnúť
sa nedá. Odišiel si tíško, už Ťa nemáme, s láskou a úctou na
Teba spomíname.
9. 3. 2018 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
ocko, dedko a svokor Dušan ČUPÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia Ľuboš, Dušan s rodinou a dcéra
Ivka.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
11. 3. 2018 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila Marika
PALKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
Sú slová, ktoré jej už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy, na ktoré stále spomíname.
13. 3. 2018 uplynie smutný rok, kedy nás opustila milovaná
manželka, mamka Antónia DUDÁŠOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manžel Peter, dcéry Peťka, Ivanka
a ostatná smútiaca rodina.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku
sviečky na Teba s láskou spomíname.
15. marca 2018 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila naša
milovaná manželka, mamka, babka a prababka Marta
MAJERČÍKOVÁ.
S láskou v srdci, úctou a úprimnou vďakou na Teba spomínajú
manžel Štefan, deti Hedka s manželom, Janko s manželkou,
Gabika s manželom, vnúčatá Andrejka, Silvika, Marcelko, Denisko, Adamko, pravnuk Teodorko a ostatná blízka rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
16. 3. 2018 si pripomenieme 7 rokov, čo nás navždy opustil môj
manžel, ocko a dedko Rudolf LAČNÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá a ostatná
smútiaca rodina.
Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy
budeš s nami.
17. 3. 2018 si pripomenieme 5 rokov, odkedy nás opustila naša
mamička, babka, prababka, švagriná Anna TARBAJOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú synovia Ján, Jozef, dcéra Anna
s rodinami a švagriná Hanka s rodinou.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali.
18. 3. 2018 uplynie rok, odkedy nás opustila naša milovaná mamička, babka, prababka, svokra a sestra Mária
SURANOVSKÁ.
S úctou a láskou spomínajú synovia Jozef, Stanislav a dcéra
Marianna s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
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Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Aj keď nie si medzi
nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
19. 3. 2018 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil náš otec,
dedko, pradedko Ján BORDIGA.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Valika, Danka s rodinou, vnúčatá Simonka, Barborka s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Čas plynie, spomienky zostávajú.
15. 3. 2018 uplynie 15 rokov, čo nás opustil milovaný manžel
a otec Ing. Emil BABÍK.
S úctou a vďakou spomíname a za tichú spomienku ďakujú
manželka a deti.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
V marci 2018 uplynie už 30 rokov od chvíle, kedy od nás navždy odišiel milujúci manžel, otec, dedko a dobrý človek Ján
BARŇÁK.
S úctou a láskou spomínajú manželka Helena a dcéra Viera
s rodinou.
Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechala všetkých, čo rada
si mala. S tichou spomienkou k hrobu chodíme, pri plamienku
sviečok na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
19. 3. 2018 si pripomíname 10. výročie úmrtia našej milovanej
mamky a babky Alžbety ŠUCHOROVEJ.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Alžbeta, Jana a Lucia s rodinami.
21. 3. 2018 si pripomenieme 20. výročie úmrtia našej drahej
mamy Gertrúdy DUDINSKEJ.
Stále žije v srdciach dcér, zaťov a vnúčat, ktorí na ňu s láskou
a úctou spomínajú.
Kto ju poznal, spomenie si, kto ju mal rád, nezabudne.
Anjela je Tvoje srdce hodné. Tak lietaj s nimi po nebi. Ty tam
a my s Tebou v srdci na zemi.
21. 3. 2018 uplynie 10 rokov, odkedy odišiel do večnosti náš
milovaný Jozef ŠPERKA.
Ďakujeme všetkým, ktorí s láskou spomínajú s nami.
S bôľom v srdci myslia na Teba rodičia, brat Martin a ostatní príbuzní.
21. marca 2018 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, starý otec, krstný otec, brat František
HORÁČEK.
S láskou spomínajú manželka, synovia a dcéra s rodinami.

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plamienku sviečky
na Teba myslíme.
22. 3. 2018 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj
manžel, otec, svokor, dedko, brat a švagor Emil SLEBODNÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka a deti s rodinami
Smutné sú kroky k miestu, kde naša sestra spí, doznela pieseň
jej života; ona sladko spí…
24. marca 2018 je tomu už 25 rokov, čo od nás do večnosti
odišla naša drahá sestra Helenka ČARNOGURSKÁ.
Za jej lásku, dobrotu, ochotu pomáhať s vďakou a úctou spomínajú sestry Žofia, Anna, Mária, Jana s rodinami.
Ďakujeme, že si na ňu s nami spomínate.
25. 3. 2018 uplynie rok od ukončenia pozemskej púte našej
milovanej MUDr. Alžbety HANUŠČINOVEJ.
Venujte jej, prosíme, spomienku a modlitbu.
S láskou a vďakou manžel Štefan, syn Štefan a dcéra Gabriela
s rodinami.
Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Aj keď nie si
medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
26. 3. 2018 uplynú smutné dva roky, čo nás navždy opustila
moja manželka, mamka, babka Hanka KIŠOVÁ.
S úctou a láskou spomíname a za tichú spomienku ďakuje manžel Milan, deti Evka a Rasťo s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
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Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ. Si náš
anjel strážny, nech si kdekoľvek, buď tam navždy šťastný.
26. 3. 2018 si pripomenieme 25. výročie úmrtia môjho manžela,
nášho otca, dedka Jána HAASA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Emília, dcéry Janka
a Danka s rodinami.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, vie, čo je to bolesť a žiaľ.
30. 3. 2018 uplynulo osem rokov, čo nás opustil manžel, ocko
a dedko Alfonz HUDÁK.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali
a mali radi.
S úctou a láskou manželka Marta, syn Ľuboš a ostatná smútiaca rodina.

Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami.
27. 3. 2018 uplynie 10 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila
moja manželka, mamka, babka Ľubomíra PAVLIKOVIČOVÁ.
S úctou spomínajú manžel, deti s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
Srdečne ďakujem za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným,
priateľom, kolegom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím milovaným
manželom Miroslavom PAULOM, ktorý nás navždy náhle opustil 30. 12. 2017
vo veku 45 rokov.
S láskou spomína manželka Jarmila a ostatná smútiaca rodina.
Obrovské ďakujem patrí PhDr. J. Lapšanskému, PhD. a Pohrebnej službe
R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
Touto cestou sa chceme poďakovať celému kolektívu pracoviska OMIS - interné odd. v Sp. Novej Vsi za profesionálny, ľudský a obetavý prístup pri liečbe
a opatere nášho otca Jána STANČÁKA.

KRÍŽOVKA

OSOBNOSTI MESTA

JÁN MALETER (1691 - 1755)
Ján Maleter – náš rodák, lekár a prírodovedec, bol od roku 1718 osobným lekárom spišského starostu Teodora
Lubomirského v Sp. N. Vsi a od roku 1723 mestský a stoličný lekár v Levoči. Po štúdiách doma a v Gdaňsku odišiel na univerzity v Jene a v Leidene, kde sa okrem filozofie, chémie a fyziky venoval so záujmom medicíne. Zvlášť
ho zaujímala anatómia. Vďaka dôkladným prírodovedným vedomostiam bol poverený univerzitou, aby zorganizoval prírodovedný kabinet. Na osobné pozvanie (1. tajnička) Veľkého zostavil prírodopisno-mineralogickú zbierku
v jeho sídle, ktorú aj inštaloval. V júni 1717 sa vrátil z Ruska a ešte v tomto roku mu bol udelený titul doktor medicíny a taktiež bola publikovaná jeho práca o čemeri. V r. 1718 sa vrátil domov a usadil sa ako doktor. Popritom,
nášmu polyhistorovi, Matejovi Belovi pomáhal pri topografických prácach a spolupracoval s ním na monografii
(2. tajnička). Z nariadenia komisie Uhorskej miestodržiteľskej rady vydal v roku 1739 v Levoči po nemecky spis
o prevencii a (3. tajnička). Zomrel 7. marca 1755 pravdepodobne v Spišskej Novej Vsi.
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu.
Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. marca na adresu
redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme vo aprílovom Ičku. Správne
znenie tajničky z minulého čísla… 1. OBA
ĽOVAČ SPIŠSKÝ, 2. SLOVENSKÉ MENÁ
MOTÝĽOV.
Výhercom tajničky z č. 2/2018 sa stáva
František STOLIČNÝ zo Spišskej Novej
Vsi. Blahoželáme .
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Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO č. 2 Spišská Nová Ves

POZVÁNKA
Srdečne vás pozývame na autobusový zájazd, ktorý sa uskutoční 15.

marca 2018

Poľsko - Nowy Targ (trhovisko)
Tatranská Bukovina (kúpanie)
Odchod autobusu: o 7.00 h z Fabiniho ul.
Poplatok: člen 5 €; nečlen 7 €
Prihlásiť a zaplatiť môžete každú stredu od 9.00 - 11.00 hod. na Levočskej ul. 14.
Tešíme sa na vás.
výbor ZO č. 2, Janka Gudzanová, predseda

Výbor
Podporného pohrebného
združenia pobočka
Spišská Nová Ves
upozorňuje svojich členov,
že členské vo výške 15 €
je potrebné
uhradiť do 30. 6. 2018.
Po tomto termíne bude
poplatok za omeškanie 1 €,
po zaslaní upomienky 2 €.
výbor PPZ

CARYN, s. r. o.
Ambulancia klinickej psychológie
pre deti a dospelých
Letecká 40, Spišská Nová Ves
PhDr. Karin Štiffelová - klinický psychológ,
psychoterapeut

BIOFEEDBACK
a NEUROBIOFEEDBACK
centrum
Najmodernejší biofeedbackový prístroj
BioGraph Infinity kanadskej firmy ProComp
s využitím u detí i dospelých
• indikácie: predráždenosť, tetanický
syndróm, panická porucha, napätie
svalov, bolesti hlavy, potenie rúk a
chladné končatiny, poruchy pozornosti,
hyperaktivita - ADHD, poruchy učenia,
úzkosti a fóbie, chronická bolesť
a únava, poruchy spánku, migréna, OCD,
poškodenia mozgu a iné
Bližšie informácie vám poskytneme počas
pracovnej doby na t. č. 0903 935 744

elektro montážna spoločnosť
ZES plus s. r. o.,
Spišská Nová Ves

Zimná 90 (oproti Redute), SNV
Tel.: 053/441 03 92
JARNÁ PONUKA:
• kvalitné osivá a sadivá
za tradične dobré ceny
• výber tých najlepších odrôd
rezistentných voči chorobám
• bio prípravky na ochranu rastlín
• mykorhízne huby
pre vyššiu úrodnosť a kondíciu
• substráty, hnojivá a všetko potrebné
pre vašu dobrú úrodu
Naši odborní pracovníci
vám radi a ochotne poradia.

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

hľadá do stáleho
pracovného pomeru
šikovného

ELEKTROTECHNIKA
Náplň práce:
plánovanie, koordinovanie,
kontrola stavieb
spolupráca so subdodávateľmi,
čítanie a orientácia
v technickej dokumentácii
Kontakt:

0903 642 441
alena@zes.sk

3/2018

27

RELAX, POZVÁNKY, INZERCIA

KULTÚRNO‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

FEJTÓN

REVOLUCIJA ČEKA PRED DZVERAMI
Som sebe povedzel, že ket už su tote osmičkove roki pre Slovakoch čarovne,
ta viskušam, jak kuzlo funguje. Najľepši budze ňepipľac še s detajlami a vžac
to z verhu. Pred malu poľikliniku som docisnul žeľeznu kanvu pre jednu osobu,
žebi som mal platformu. Tu še robila novoveska revolucija, tu še to spušči znovu. Viľezol som hore a pomalim hlasom, jak Gottwald, som spuščil: Občaňe,
vracam še z Hradku a mam pre vas jednu dobru a jednu planu spravu. Tota
dobra je, že še budzece mac jak dakedi, aľe še potim ňeščežujce, a plana, že
na Veľkonočni pondzelek še ňebudze pic, bo to idze do rozpočtu ministerstva
zdravotňictva a dzviha nam to poplatky za mimorjadne prataňe uľicoch. V našim občanskym fore še rečuju fori o tym, že to ňevitrime aňi naš ťieňovi premjer.
Temu v dobrim radzim - ňetreba upadac na duchu, da še to obisc jak most
na Ružiňe. A tak som dristal ešči hodzinu a pol, viziju osmičkoveho roku rom
rozcahnul až do roku dvatišic dzevetnasc a do buducna mušim popracovac už
ľem na jednim – žebi me aspoň dafto sluchal, bo naprazno drec pisk še takemu
revolucijonarovi ňepatri. Abo?
Vlasto Bogár

BYTOVÉ DRUŽSTVO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Poďte sa s nami pozrieť do nášho farebného sveta.
Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy
prác žiakov Spojenej školy internátnej
„Náš farebný svet", ktorá sa bude konať
v priestoroch kaviarne eLAra

18. 3. 2018 o 16.00 h
Privítajú vás naše diela vytvorené žiakmi so zrakovým a mentálnym
postihnutím a taktiež občerstvenie pripravené žiakmi Praktickej školy.

KAMENÁRSKA 5 , SÍDL. ZÁPAD 1

Ako správca bytových domov ponúka svojim klientom
okrem profesionálnej správy bytový domov aj:
realitné služby (sprostredkovanie kúpy a predaja bytov)
v rámci realitných služieb priame informácie o ekonomických
nákladoch na bývanie, technickom stave bytového domu
a energetickej náročnosti.
vypracovanie kúpnych a darovacích zmlúv

Vystavené obrazy je možné si zakúpiť a tak malou troškou prispieť na dobrú vec.
Vystava bude trvať 1 mesiac. Tešíme sa na vašu účasť.

pravne@bdsnv.sk | tel. 053/41 66 560, 41 66 526

Rozprával si sa s knihami a s bratom, čím v tebe sa dar jazyka tak číril, že
žiari zlatom, Konštantín Cyril. I národy sú bez kníh iba púšte. Nuž, aby svet
sa v božích krásach hmýril, vždy omšu slúžte Metod i Cyril.
Nech nám váš dvojkríž vrchy všetky prečnie! Aby zvesť dobrú
navždy náš rod šíril, proste zaň večne, Metod i Cyril! (V. Turčány)
Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica, DS Hviezdoslav
i Gymnázium, Školská ulica pozývajú na stretnutie s poéziou

VILIAMA TURČÁNYHO
19. 3. 2018 o 15.30 h

v Spišskej knižnici, Letná ulica 28 pri príležitosti 90. výročia narodenia.
Realizované s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves
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Pohotovostná služba BD SNV 24 hod. v oblasti
Vodo-ústredné kúrenie, výťahy a elektro:
053/41 66 501 | 0905 499 881

www.bdsnv.sk
MAREC 2018
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www.rekonstrukcie.eu
0917 562 510

ZATEPĽOVANIE
RODINNÝCH DOMOV

facebook/rekonstrukcie.eu

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
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PREDÁM / PRENAJMEM
 Som majiteľ a predám 2-izb. byt s loggiou na sídl. Tarča, 3. posch., kompletne prerobený. Volať len vážni záujemcovia. Cena - 55 000 €. T.: 0940 762 774.
 Predám dvojgeneračný rodinný dom za výhodnú cenu v SNV, dobrá lokalita
v časti Ferčekovce, Šarišská 25. Informácie na tel. č.: 0902 149 720.
 Predám väčší rodinný dom za výhodnú cenu v SNV - časť Ferčekovce. Len
vážne. Informácie na tel. č.: 0903 449 565.
 Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti Červený jarok. V spodnej
časti záhradkárskej osady preteká potok. T.: 0903 621 805, 0911 693 447.
 Predám roľu v Harichovciach v blízkosti rodinných domov o rozlohe
2 126 m2 - cena 20 €/m2. Predám tiež menší lis cca 5 l na záhradné ovocie, nový
- cena 60 €. T.: 053/449 62 00.
 Predáme pozemok 2 300 m2 vo Ferčekovciach oproti Karpatskej ul., na
druhej strane potoka. Volať večer - 053/442 73 72, 0904 650 875.
 Dopredám pozemky vo Ferčekovciach pred Karpatskou ul. o výmere
192 m2, 33 m2 a 82 m2 pri pozemkoch vo výstavbe. Volať večer - 053/442 73 72,
0904 650 875.
 REZERVUJTE SI NOVÉ STAVEBNÉ POZEMKY v pripravovanej lokalite na
bývanie v Spišskej Novej Vsi – Bulvár 9 krokov. Nová lokalita sa nachádza
vedľa sídl. Západ I za potokom Brusník. Viac informácií na www.9krokov.sk.
 Predám záhradu v OV v záhr. osade Nový domov, Markušovská cesta. Chatka s murovanou pivnicou, drevárňou, vonkajšie sedenie, skleník, studňa spoločná so susedmi, ovocné stromy, terasy, pri príjazdovej ceste. Cena 9 000 €.
Informácie na tel. čísle: 0949 428 127.
 Prenajmem osamelej osobe malú záhradku - studňu mám. Volať večer 053/442 73 72.
 Prenajmem garáž bez elektriny na Chrapčiakovej ul. pri želežničnej bytovke.
Volať večer - 0904 650 875.
 Predám takmer nové: plynový kotol PROTHERM KLO 20 * el. ohrievač vody
ELIZ Euro 80 vo veľmi dobrom stave. Cena dohodou. T.: 0903 758 890.
 Predám klavír - piano Rösler. Miesto odberu - Levoča. T.: 0908 970 543.
 Predám 50-ročný sekretár. Volať večer 053/442 73 72.
 Záujemcovia o vyčistené kurčatá - brojlery o váhe 2 kg, cena za 1 kg - 2,70 €,
informujte sa na 053/441 00 52, 0902 633 109. Dodávka 28. 3. 2018 o 14.30 h.

KÚPIM
 Kúpim garáž v SNV. T.: 0903 187 675.

RÔZNE
 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve nedeľa? Rozbi
tý displej? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky u vás doma
24 h/7dní v týždni za prijateľné ceny. Inštalácia Windows! Opravy noteboo
kov! 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 novinku * relaxač
no-liečivú BREUSSOVU MASÁŽ – regeneruje stavce a platničky, uvoľňuje
stres – 12 €. Na internáte pri Hotelovej akadémii ponúkame bylinkovú * me
dovú * čokoládovú masáž * lymfodrenáž. T.: 0904 325 343.
 OCEŇOVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ (bytov, domov, pozemkov, priemysel
ných stavieb, hál a. i.) pre účely hypotéky, dedičstva, exekúcie, vysporiada
nia, vecných bremien a pod. Ing. Leoš Kopecký - 0907 578 922.
 STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba bytového jadra na kľúč
od 2 800 €, sociálne kúpeľne, 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.
 OPRAVA ELEKTR. RUČNÉHO NÁRADIA renomovaných značiek BOSCH
- HILTI - DEWALT - NAREX - MAKITA, a i. / PREDAJŇA - NÁRADIE EXTRA,
Fabiniho 10, SNV (pri žel. stanici - budova RESA).

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA
 Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE: www.rekonstrukcie.eu /
fb.rekonstrukcie.eu / T.: 0917 562 510.
 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.
 DAŇOVÉ PRIZNANIA pre FO a PO, ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, ÚČTOVNÉ
A DAŇOVÉ PORADENSTVO. Neváhajte nás kontaktovať. T.: 0911 893 558.
 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie, s. r. o. za bezkon
kurenčné ceny, akékoľvek zmeny v, s. r. o., založenie živnosti, zápis do
pravcov do ORSR, predaj READY MADE, s. r. o., zlúčenie spoločností, atď.
spoločnostiSRO.sk, TIMID, s. r. o., Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra
bankou), SNV. T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk
 Nenechajte vaše deti dýchať roztoče! Ponúkame Vám HĹBKOVÉ TEPO
VANIE A ČISTENIE INTERIÉROV A KOBERCOV. AKCIA - nový rok - rohový
gauč od 20 € s profi Kärcher príslušenstvom. T.: 0944 684 303.
 NOVAVES, s. r. o. STAVBY A REKONŠTRUKCIE. Naše referencie na
www.nova-ves.sk. T: 0948 681 133.
 SOVAT SOUND – diskotékové hudobné produkcie * svadby, stužkové
slávnosti, plesy, rodinné a firemné oslavy * verejné hud. produkcie * ozvu
čovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí * prenájom zvu
kovej a svetelnej techniky. T.: 0905 554 394, e- mail: sovatsound@gmail.com
 TEPOVANIE BUBLINKA - tepujem profesionálnym strojom (3 x proce
sy čistenia) hĺbkovým spôsobom - sedačky, koberce, matrace, postele…
T.: 0950 511 616.
 Vedenie JEDNODUCHÉHO a PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA, MZDY,
PERSONALISTIKA, DAŇOVÉ PRIZNANIA. T.: 0905 426 600.
 Ušetrite na poplatkoch za plyn a elektrinu. Vybavíme vám ŠTÁTNU DO
TÁCIU NA SOLÁRNE PANELY (ohrev teplej vody a kúrenie) a FOTOVOLTIC
KÉ ČLÁNKY (výroba vlastnej elektriny). Dopredu nič neplatíte. Viac informá
cií na 0950 360 330. www.effe.sk
 MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNÝCH KRYTÍN za rozumnú cenu po
núkajú klampiari a tesári z Jamníka. Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť
zákazníka zaručená. T.: 0905 539 419 – Tomáš Jančík.
 ALTÁNKY,
TERASY,
PRÍSTREŠKY
na
autá,
KLAMPIAR
SKE PRÁCE, zariadenia altánkov, DREVENÉ PODLAHY, atď.
Pozri foto na FB - Rusticstyle Artorius. T.: 0948 026 248.
 VYSUŠOVANIE MURIVA a TRVALÁ IZOLÁCIA bez stavebného zásahu.
Posúdenie stavu len za cestovné náklady. Riešte ihneď. T.: 0904 865 262.
 MAĽUJEME BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PRIESTORY - interiéry a exteriéry.
Máme dlhoročné skúsenosti. Zameriavame sa na detaily a čistotu prevede
nej práce. T.: 0948 823 223.
 HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých druhov matracov, postelí,
kobercov a iných čalúnených nábytkov v 2 fázach. 1. Čistenie do hĺbky nie
koľkých cm na sucho. 2. Čistenie na mokro špeciálnym čistiacim prostried
kom. T.: 0949 353 731.
 „Ste zlatý“ - tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ * čistenie
kobercov, sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 100 % mikrovlnná likvi
dácia húb, plesní, červotočov * mikrovlnné sušenie muriva a iné. Viac:
www.spisskanovaves.eu/Inzercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.
 Pomaly nám končí zima, jar už sa nám pripomína. Veľká noc tu bude
hneď, upratovať opäť treba. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS je tu
aj pre Teba (Vás) - telefónne čísla: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891,
a je to vyriešené.
 Potrebujete masáž? Príďte - robím klasickú * športovú * lávové kame
ne. „MASÁŽNE SLUŽBY EVA“ - Zimná 50, SNV (vedľa Domina, vzadu vo
dvore). Objednávky len cez sms, WhatsApp. T.: 0907 082 805.
 POSTREKY OVOCNÝCH STROMOV, HUBENIE HLODAVCOV A OBŤA
ŽUJÚCEHO HMYZU ponúka Klein DDD – asanačná služby, Pribinova 93,
Smižany. T.: 0908 134 296, 0905 596 925.

Fotografický portál

OKfoto pripravuje
kurz fotografovania
Informácie a prihlášky
nájdete na
www.okfoto.sk
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Platí do 30. 4. 2018 po predložení poukážky v predajni obuvi klop na všetok
tovar nad 29 eur.

ZĽAVA
5 EUR

oproti
Redute

INZERCIA

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
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Nová kolekcia !
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ŠKODA RAPID
V EDÍCII EXTRA
MÁ VŠETKO
Kto by ju nemiloval.

BONUS EXTRA

1 700 €

ĂË

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA RAPID EXTRA:
4,0 – 4,9 l/100 km, 103 – 115 g/km. Ilustračné foto.

Nová ŠKODA RAPID SPACEBACK EXTRA je tu pre vás teraz s�EXTRA výbavou,
ktorú ocení celá vaša rodina.
A
A
A
A
A

navigačný systém AMUNDSEN
automatická klimatizácia CLIMATRONIC
elektrické ovládanie všetkých okien
parkovacie senzory
svetelný a�dažďový asistent

A
A
A
A

trojramenný multifunkčný volant
s�ovládaním telefónu a rádia
štýlové 16“ disky EVORA
tempomat
a�oveľa viac

Rozhodnite sa pre modely EXTRA s bonusom EXTRA až do 1 700 €
a získajte 5-ročnú záruku a možnosť financovania s 0 % úrokom.

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

