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inzercia

KULTÚRNO‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

v rámci X. ročníka iniciatívy Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorú na Slovensku
zabezpečuje Národný Trust, n. o., s podporou Ministerstva kultúry SR

PARK NAJDLHŠIEHO
ŠOŠOVKOVITÉHO NÁMESTIA
Radničné námestie, Spišská Nová Ves
Piatok 1. 6. 2018, 17.30 h

Gotika na dotyk
Prehliadka mesta, zraz pred Múzeom Spiša

Nedeľa 3. 6. 2018, 18.00 h

BáBky v parku

Piatok 1. 6. 2018, 19.00 h • Sobota 2. 6. 2018,
10.00, 12.00 h • Nedeľa 3. 6. 2018, 15.00, 17.00 h

výstup na najvyššiu
kostolnú vežu slovenska
Informácie v TIC, Letná 49

ZÁHRADA UMENIA
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, S. N. Ves
Pondelok – piatok 28. – 31. 5. 2018, 9.00 – 19.30 h

príroda v oBraze
Tvorivá dielňa

Streda 30. 5. 2018, 19.00 h

Piatok 1. 6. 2018

Koncert umelcov z Brazílie

Nedeľa 3. 6. 2018

samBaqui

Piatok 1. 6. 2018, 10.00 – 16.00 h

Gotika trochu inak
Tvorivá dielňa a prehliadka GUS

Nedeľa 3. 6. 2018, 11.00 – 16.00 h

všetky expozície Galérie
vrátane záhrady umenia
za symBolické vstupné

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN
Cintorínska ulica, Spišská Nová Ves
Piatok 1. 6. 2018, 10.00 – 17.00 h

Deň otvorených Dverí

MADARAS PARK

Deň Detí pre MŠ a ZŠ v Zoo
divadielko v zoo
Sobota a nedeľa 2. – 3. 6. 2018, 10.00 – 18.00 h

monkeyland výhodnejšie

FRANCÚZSKY PARK
V MARKUŠOVCIACH
Michalská 55 a 59, Markušovce
Sobota, nedeľa 2. – 3. 6. 2018, 9.00 – 17.00 h

prehliadka
francúzskeho parku
kaŠtieľ a letohráDok
dardanely
Zvýhodnené vstupné

Sadová ulica – Tepličská cesta, S. N. Ves

prechádzka v madaras
parku
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Okrem rozsiahlej rekonštrukcie miestnych
komunikácií prebieha i obnova vodovodu
Veľká cestná revolúcia, aj tak by sa dal nazvať rekonštrukčný boom, ktorý zasiahol Spišskú Novú Ves. V rámci najväčšieho projektu rekonštrukcie miestnych
komunikácií dostáva novú podobu približne 10 km ciest a 5 km chodníkov. Investícia v objeme 5,9 mil. eur je realizovaná spoločnosťou Eurovia SK, a. s., Košice, ktorá je víťazom verejného obstarávania. Tomuto zhotoviteľovi bude mesto
následne počas desiatich rokov v rovnomerných splátkach splácať prestavaný investičný náklad. (Poznámka: Zoznam rekonštruovaných komunikácií sme
uverejnili v aprílovom Informátore.)
Na vopred avizovanú rekonštrukciu zareagovali aj ďalšie organizácie, ktoré
by túto skutočnosť radi využili na vlastnú obnovu a opravy. Medzi ne patrí aj
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., ktorej vedenie sa v spolupráci
s mestom dohodlo na obnove poruchových vodovodov a kanalizácií na vybraných uliciach a následne na termínoch realizácie, kde mesto plánuje rekonštrukciu ciest a chodníkov. „Týmto postupom prác sa eliminuje poškodzovanie
zrekonštruovaných komunikácií z dôvodu porúch na vodovode alebo kanalizácii
v budúcnosti,“ uviedol primátor mesta Ján Volný, ktorý je zároveň predsedom
predstavenstva PVS, a. s. Obnova verejného vodovodu je realizovaná v dĺžke
950 m vrátane pripojení na verejný vodovod na Hviezdoslavovej ulici. „Ukončenie prác v celom rozsahu je naplánované do 30. 5. 2018. Pri obnove vodovodu

bola zvolená nová, tzv. bezvýkopová technológia berstlinig, čo v preklade znamená vťahovanie nového potrubia do starého, pričom dochádza k rozrušeniu
starého potrubia, a to z dôvodu minimalizovania rozsahu zemných prác, spätných úprav chodníkov a ciest,“ uviedol investičný riaditeľ Podtatranskej vodárenskej spoločnosti Ing. Štefan Bukovič. Veľkou výhodou tejto metódy je aj to,
že dochádza len k čiastočnému obmedzeniu dopravy oproti zaužívanej klasickej
výkopovej metóde. Zemné práce prebiehajú iba na miestach, kde je potrebné prepojiť nové vodovodné potrubie s jestvujúcou vodovodnou prípojkou
a v miestach, kde sa osadzuje stroj na zaťahovanie vodovodného potrubia.
Takýmto spôsobom je možné zatiahnuť úsek v dĺžke 100 až 300 m potrubia
naraz, bez nutnosti realizácie výkopových prác.
Okrem tejto rozsiahlej rekonštrukcie miestnych komunikácií a obnovy vodovodu sa do plánu opráv dostali i menšie investície. „Okrem veľkej plánovanej
rekonštrukcie komunikácií musíme reagovať na aktuálne potreby, napr. v oblasti zvyšovania kapacity parkovacích miest (parkoviská Rázusova 2 - 12, Česká,
Slovenská 26 - 28, Javorová), príp. rekonštrukcie niektorých chodníkov podľa
požiadaviek mestských výborov. Ďalšie menšie opravy verejných priestranstiev
realizujeme podľa potreby a finančných možností priebežne počas roka,“ dodal
Ing. P. Susa, ved. odd. výstavby a dopravy MsÚ.
Andrea Jančíková

CHORUS IGLOVIA oslavoval
30. výročie svojho vzniku
Veľkolepý koncert, precízna príprava, 33 zaspievaných piesní, premietanie filmov o vzniku a vývoji,
úspechoch aj o činnosti zboru, bulletin, 5 veľkoplošných násteniek s 240-timi fotografiami, tablo
zboru, nové kostýmy spevákov i dirigentky, stretnutie súčasných i bývalých spevákov i dirigentov zboru, mnoho pozvaných hostí, ocenenia zboru, dva
70-minútové bloky koncertu oddelené prestávkou
a divácky plná koncertná sieň Reduty.
Tak by sa v skratke dalo charakterizovať podujatie,
ktoré pripravili členovia miešaného speváckeho
zboru CHORUS IGLOVIA (CHI) pre svojich hostí
i divákov v nedeľu 15. 4. 2018 na koncerte pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku.
Pavol Gubka, člen výboru CHI: „Podujatie sme
pripravovali dva roky. Nič sme nenechali na náhodu.
Spojili sme sa a dokázali sme zorganizovať prekrásny koncert. Všetko sme si vytvorili a odsúhlasili spolu. Plagáty, bannery, vstupenky, výzdobu, pozvánky,
a vôbec celkové logistické zabezpečenie koncertu

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

sme pripravovali spolu a žili koncertom skoro 2 roky,
nehľadiac na to, že ešte nám bolo treba naučiť sa
a kvalitne zaspievať náročný repertoár. Zaujímavosťou
sú napr. aj dva krátke filmy o činnosti a živote zboru,
ktoré sme si sami poskladali z našich sfilmovaných
zážitkov, sami sme si ich ozvučili našimi piesňami, nahovorili slovo a premietali na koncerte, ktorý bol takto
ladený prvý raz v našej doterajšej histórii. Máme medzi
sebou aj 3 jubilantov - Rozáliu Budajovú, Máriu Perunovú a Igora Murka, ktorí spievajú v tomto zbore od
jeho vzniku a aj na nich sme si spomenuli."
Marta Nováková, dirigentka zboru: „Samotný koncert bol náročný na kvalitu a množstvo predvedených
skladieb, a teda aj na výkon celého zboru. Pri koncipovaní programu som sa zamerala na 4 bloky piesní,
v ktorých odzneli sakrálne skladby, umelé skladby
slovenských aj svetových skladateľov, ľudové skladby v úpravách rozličných skladateľov i skladby tanečného charakteru. Pri niektorých sme mali aj hudobný
sprievod, kde zaznel hoboj, gitara i klavír. Zvolila som

aj netradičné nástupy zboru, čo obohatilo choreografiu koncertu a myslím si, že sa to divákom páčilo.
Koncert s prestávkou sme organizovali po prvý raz
a veruže bola potrebná. Moji speváci sa skutočne
vypli k výkonu, za ktorý ich chcem veľmi pochváliť
a vyjadriť svoj obdiv. A to drvivá väčšina spievala celý
koncert spamäti. Som na nich hrdá! Priestor dostal
aj dirigent Igor Grega, ktorý dirigoval vlastnú skladbu
Kahanec na palci, a na záver aj všetci doterajší členovia zboru, ktorí prijali pozvanie a na koncert prišli. Zaspievali sme spolu Zbor židov. Bolo nás plné javisko.
Veľmi nás potešili slová uznania i všetky ocenenia,
ktoré sme dostali, ako i skutočnosť, že sme sa po
čase stretli s priateľmi - spevákmi z Havlíčkovho Brodu. Ďakujem všetkým podporovateľom nášho zboru
na čele s pánom primátorom Jánom Volným a rovnako aj všetkým divákom, ktorí sú nám už dlhé roky
verní, čoho dôkazom je vždy plná sála.“
Igor Murko
Foto: František Kafka
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Elektrominibusy od karosára ROŠERO-P zo
Spišskej Novej Vsi budú už čoskoro brázdiť ulice
Ostravy. Súčasťou dodávky sú aj nabíjacie stanice. Vozidlá budú, okrem iného, vybavené klimatizáciou celého vozidla, USB prípojkami, wi-fi a informačnými LCD displejmi. Okrem troch nových
elektrických minibusov sú súčasťou dodávky štyri
kusy mobilných nabíjacích staníc.
24. marca sa narodil jazykovedec a univerzitný
profesor Jozef Štolc (24. 3. 1908 Hranovnica –
15. 7. 1981 Bratislava). Študoval na Meštianskej
škole v Kežmarku, na Reálnom gymnáziu v Levoči a Spišskej Novej Vsi. Štúdium slovakistiky
a germanistiky absolvoval na Filozofickej fakulte
UK v Bratislave v roku 1932. Následne pôsobil
ako stredoškolský profesor slovenčiny a nemčiny
v Liptovskom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi a Bratislave. Získal niekoľko titulov. Používatelia normatívnych príručiek si Štolcovo meno spájajú so
Slovenskou gramatikou, ktorú napísal s Eugenom
Paulinym a Jozefom Ružičkom. Žiaci stredných
škôl sa učili z učebníc slovenského jazyka, ktorých
bol spoluautorom a ako spoluautora vysokoškolskej učebnice slovenského jazyka Slovenština si
ho môžu pamätať českí absolventi bohemistiky.
Bol autorom koncepcie a vedúcim autorského
kolektívu Atlasu slovenského jazyka. Napísal tiež
monografie Nárečie troch slovenských ostrovov
v Maďarsku, Reč Slovákov v Juhoslávii a Slovenská dialektológia.
Predveľkonočné stretnutie rodín má v Spišskej už pravidelné miesto. Obyvatelia Spišskej
Novej Vsi a okolia si mohli pripomenúť zvyky
a obyčaje spojené s týmto obdobím v koncertnej
sieni Reduty. Organizuje ho Okresná organizácia
Únie žien Slovenska (OO UŽS) za podpory mesta
a Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi.
V programe sa predstavili deti z Centra voľného
času Adam, deti z MŠ na Stolárskej ulici, žiaci
ZUŠ v SNV, detská folklórna skupina Ihrik, sláčikové zoskupenie Mokama, folklórna skupina
Kluknavčanka z Kluknavy a Klub dôchodcov Lipa.
Na podujatí nechýbali ani rôzne výrobky, ozdoby
či typické dobroty Veľkej noci, ktoré mohli návštevníci podujatia aj ochutnať.
Už piaty ročník festivalu francúzskeho filmu 2018
pod názvom Creme de la Creme si mohli vychutnať aj v Kine Mier v Spišskej Novej Vsi. Na
milovníkov kvalitných filmov čakalo šesť titulov
rozdelených na dve časti. Prvú trojicu filmov otvoril
vo štvrtok 22. marca autobiografický film Rodin.
Druhú trojicu videli diváci od 3. apríla.
Spišskonovoveská samospráva sa ospravedlnila a rómskej žene zaplatila jej nemajetkovú ujmu
2 500 €. Krajský súd v Košiciach totiž právoplatne
potvrdil, že ju mesto diskriminovalo pri výberovom
konaní na miesto terénnej sociálnej pracovníčky.
V plnom rozsahu sa tak stotožnil s rozhodnutím
Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z marca 2017.

Patrik Jakš Ponúka
ekologické zubné kefky
z bambusu
Patrik, povedz nám na začiatok niečo o sebe.
„Som hrdým tatom skvelej dcérky Ellis, popritom
študujem environmentálne manažérstvo v Nitre
a podnikám. Okrem toho milujem cestovanie, turistiku, zaujímam sa o prírodnú medicínu, fascinujú
ma východné kultúry a v neposlednom rade učím sa
byť lepším človekom.“
Ako vznikol a ako by si charakterizoval svoj projekt MOBAKE?
„Je s tým úzko spojený môj životný štýl. Snažím sa
žiť čo najohľaduplnejšie k svojmu prostrediu a postupne hľadám výrobky, ktorými môžem nahradiť
tie plastové alebo tie s obmedzenou životnosťou.
V tom čase prišli na rad zubné kefky. Na internete
som našiel výrobky z bambusu, ktoré sa mi rýchlo
zapáčili. Rozhodol som sa ich vyskúšať a tak nejako som pri nich ostal až doteraz. Toto bol prvotný
impulz, ktorý predurčil vznik motivačných kefiek. Trvalo ešte nejaké mesiace, kým som celú myšlienku
sformuloval do použiteľnej podoby. Chcel som, aby
moje budúce produkty niesli odkaz pre ich užívateľov, aby to neboli len ďalšie bambusové kefky na
trhu. Aj preto som sa rozhodol umiestniť na kefky
motivačné citáty. A ako by som charakterizoval projekt? Asi ako spojenie bambusu, lásky, duše .“
Názov MOBAKE je odvodený zo slovného spojenia MOtivačné BAmbusové KEfky. Prečo práve
bambus?
„Bambus je úžasná rastlina, pri vhodných podmienkach dokáže narásť až 30 cm za deň. Okrem
toho ma široké využitie od bambusového oblečenia
(v našich končinách známe bambusové ponožky),
bambusové podlahy, stavby, široká paleta rôznych výrobkov a navyše niektoré druhy bambusu
je možné konzumovať (napríklad ako bambusové
výhonky). Preto bambus. Napríklad obnova vyrúbaného bambusového lesa trvá len niekoľko mesiacov
oproti obnove našich lesov, aj vďaka tomu sa označuje ako materiál budúcnosti.“
Téma „eco-friendly“ je v dnešnej dobe veľmi populárna. Čo si myslíš, prečo?
„Lebo je to nevyhnutnosť. Ak chce ľudstvo do
konca storočia stále žiť na tejto planéte, tak inú
možnosť veľmi nemá. Čoraz viac ľudí si to začína

uvedomovať alebo cítiť, že smerom akým sa ľudstvo uberá to ďalej ísť nemôže. No a práve preto
vznikajú eko-organizácie, výrobky, ľudia sa zaujímajú o pôvod potravín a v neposlednom rade štáty
a únie tlačia na prísnejšiu ochranu životného prostredia.“
Ak by si mal kompetencie, je niečo, čo by si v našom meste vylepšil?
„Zaujímavá otázka. S mnohými procesmi v našom
meste som spokojný. Napríklad príjemne ma prekvapila početná výsadba zelene po dokončení cyklochodníka. Podporil by som ďalšie zelené projekty
a vysadil jedlé stromy v parkoch. Pekným príkladom
je komunitná záhrada ZáZeMie za sídliskom Mier.
Rozšíril by som povedomie občanov o životnom
prostredí – napríklad o možnostiach separácie –
info tabuľky na oplotení smetných nádob alebo
také vychodené chodníčky v trávnikoch – stačilo
by ich vydláždiť kameňom, vznikne tak pekný prírodný chodník. Nemenej dôležitá je čistota mesta,
veľmi mi vadia špaky, ktoré „zdobia“ každú ulicu,
pritom riešenie je pomerne jednoduché. Stačilo by
umiestniť zberače na špaky v miestach, kde ľudia
fajčia – malý kôš v tvare cigarety. Určite by som šiel
cestou udržateľnosti…“
Za rozhovor ďakuje
Lukáš Barč
celý rozhovor si prečítate na:
http://novejs a.sk/motivacne-zubne-kefky-z-bambusu/

Pri obci Bystrany v okrese Spišská Nová Ves našli
zvyšky hospodárskych zvierat v rozklade. Mŕtve
zvieratá ležali asi pol kilometra od obce. Na prípad
upozornila TV JOJ.
Študenti Hotelovej akadémie pripravili pred Veľkou
nocou ukážky variácií slávnostne prestretého
stola. Tento rok je trendy aj zelená či žltá ako symboly jari. Na slávnostne prestretom stole okrem
prestierania, servisu a veľkonočných doplnkov
vsadili aj na živé ikebany či veniec z kvetov.
Propagačná komisia Uhorského karpatského spolku sa zišla pred sto rokmi 15. marca v Spišskej Novej Vsi. Propagácia priniesla svoje ovocie v podobe
častejších zimných zájazdov lyžiarskych skupín.
Popradský mešťanosta Förster opäť zdôraznil potrebu riešenia administratívnej správy Tatier.
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Vstupenky na koncert si môžete zakúpiť v sieti ticketportal.sk alebo
v Turistickom informačnom centre, Letná 49 v SNV.
V prípade záujmu o kúpu väčšieho množstva vstupeniek možnosť množstevnej zľavy:
kontakt: platinex1@gmail.com alebo objednavky.kosice@ticketportal.sk

máj 2018

V Trenčíne prezentuje naša
umelkyňa ženskú tematiku
Paulína Halasová absolvovala v roku 2017 Vysokú
školu výtvarných umení v Bratislave, odbor maliarstvo. Venuje sa najmä maľbe, kresbe, grafickým návrhom a scénografii. Počas štúdia absolvovala ročnú stáž na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Od
roku 2013 až do 2015 navštevovala Vysokú školu
múzických umení v Bratislave, odbor scénografia.
Dnes pracuje v Spišskom divadle ako grafička na
scénografii a kostýmoch k pripravovanej inscenácii.
V súčasnosti prezentuje v Galérii Miloša Alexandra
Bazovského v Trenčíne svoju tvorbu pod názvom
Absencia reality.
„V dielach sa zaoberám pohľadom na svet cez prizmu „fiktívnych” žien. Tieto bytosti prezentujú ženu
nie takú akou naozaj je, ale ako je vnímaná cudzími
ľuďmi z vonku a preto nie je viac než fikciou. Ide tu

o predstavu o žene? Alebo si žena túto predstavu
osvojila a stala sa ňou samou? Kde sú hranice medzi
realitou a snami?” pýta sa P. Halasová.
(red)

Otázka pre: riaditeľku Zoologickej záhrady Ing. Janu Dzurikovú:

Aké jarné novinky uvidia návštevníci ZOO?
„Momentálne sa venujeme rekonštrukcii vstupu do zoologickej záhrady. Návštevníci k nám budú vchádzať novou, krajšou bránou. Už počas zimného obdobia mohli deti i dospelí obdivovať novinku – ježkov
bielobruchých v priestoroch pavilónu Aquaterra. Ten je od konca apríla súčasťou ZOO otvorený každý
deň, okrem pondelka, od desiatej ráno do šiestej hodiny popoludní. Mysleli sme aj na väčšie zvieratá
a ich lepšie možnosti pohybu a preto sme rozšírili chovné zariadenie pre leva.“

Zo zasadnutia mestského
zastupiteľstva
Záverečný účet mesta za rok 2017 bol schválený. Mesto v minulom roku investovalo
2 252 977 €. Prvá zmena navýšila rozpočet mesta na rok 2018 o 1 433 371 €. Obchodné
spoločnosti hospodárili v minulom roku so ziskom. Poslanci schválili udelenie Ceny mesta
Irene Kovalčíkovej a Karolovi Mitríkovi. Nové VZN o podmienkach držania psov na území
mesta stanovuje povinnosť vodiť psa na vôdzke. Poslanci MsZ môžu v tomto roku dostať
celkovú odmenu najviac vo výške 2 757,06 €.
Poslanci sa zišli 19. apríla 2018 na 19. riadnom zasadnutí. Schválili Záverečný účet mesta Spišská
Nová Ves za rok 2017. Po štyroch zmenách bol
celkový rozpočet 2017 zostavený ako vyrovnaný na
strane príjmov a výdavkov v objeme 31 117 779 €.
Mesto investovalo 2 252 977 € predovšetkým
do rekonštrukcie domu kultúry Mier (376 510 €)
a 458 528 € do mestských komunikácií a cyklochodníkov (cyklotrasa Pri Vyšnej Hati/Madaras, chodníky
na Topoľovej, Duklianskej a Slovenskej ul., parkovisko na Bezručovej ul., spevnené plochy na Ul. E. M.
Šoltésovej, schodisko na cintoríne v Nov. Hute).
Poslanci vzali na vedomie Správu o hospodárení
obchodných spoločností mesta za rok 2017. Lesy
mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., dosiahli celkové výnosy 2 924 378,16 €, náklady 2 911 707,46 €.
Hospodársky zisk pred zdanením bol 12 670,70 €,
po zdanení 993,95 €. Spoločnosť mestu v minulom
roku odviedla 130 000 € za prenájom pozemkov.
Hlavnou činnosťou BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.,
je lokálne televízne vysielanie a vysielanie videotextu. Celkové výnosy spoločnosti za r. 2017 boli 157
672,71 €, náklady 151 960,76 €, zisk po zdanení
licencie 5 711,95 €.
Emkobel, a. s., zaplatila mestu za tepelno-energetický komplex celkom 450 828,06 €. Celkové výnosy
spoločnosti za minulý rok boli vo výške 5 561 258 €
a náklady vo výške 5 288 260 €. Zisk po zdanení bol
216 592 €.
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Mestské zastupiteľstvo ďalej vzalo na vedomie:
Správu o výsledku ročnej inventarizácie majetku
mesta Spišská Nová Ves za rok 2017,
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017,
Správu o výsledku kontrol vykonaných hlavným
kontrolórom mesta Spišská Nová Ves,
Informáciu o výsledkoch vykonaného auditu
v obchodných spoločnostiach BIC Spišská Nová
Ves, s. r. o., a SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o,
Monitorovaciu správu plnenia Rozvojového plánu mesta 2015 – 2020 k 31. 12. 2017 a Akčný plán
na roky 2018 – 2020.
Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2018 navýšila rozpočet o 1 433 371 €, celkovo sa tak zvýšil na
strane príjmov i výdavkov na 32 504 312 €.
Najväčšie investície sa v tomto roku týkajú:
• majetkového usporiadania pozemkov 284 800 €,
• rozšírenia cintorína 358 000 € (parkovisko,
500 hrobových a 60 urnových miest),
• rekonštrukcií parkovísk, chodníkov, miestnych
komunikácií 675 869 € (parkovisko Rázusova 2
- 12, sanácia mosta na Ul. Ing. O. Kožucha, prístupová cesta Červený Jarok, parkoviská na Javorovej
ul., sídl. Východ, na Slovenskej ul. 26 - 28, rozšírenie
cesty pri ZŠ na Lipovej ul.), ich realizácia sa uskutoční v prípade vydania stavebného povolenia,
pokračovanie na str. 6

Sedem divadelných predstavení, vyše štyristo detských divákov a odborná porota. Na doskách Spišského divadla predviedli svoje umenie tí najmenší
počas regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Z rozprávky do rozprávky organizovanej pod taktovkou Spišského osvetového
strediska. Počas dvoch dní ste mohli vidieť sedem
hier v podaní šiestich dramatických kolektívov
z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. Na svoje
si mohli prísť tí, ktorí obľubujú klasické rozprávkové námety, ale aj tí, ktorým sú srdcu bližšie reálne
príbehy súčasnosti. 1. miesto a priamy postup na
krajské kolo získalo Divadielko pri ZŠ s MŠ Poráč
s hrou Tri prasiatka. 2. miesto a návrh na postup
na krajské kolo patrí ZUŠ v Spišskej Novej Vsi
s hrou Denník Lionela Muchu. Na 3. mieste skončil Školský divadelný klub Markušovce s hrou Ak
uhádneš moje meno.
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Viacerými aktivitami si aj pod Tatrami pripomenuli 22. marca Svetový deň vody. Podtatranská
vodárenská a prevádzková spoločnosť (PVPS) verejnosti ponúkla bezplatnú analýzu pitnej vody na
dusičnany. Na bezplatný rozbor stačilo doniesť približne 100 ml vody v čistej fľaši na stredisko PVPS
v Poprade, v Spišskej Novej Vsi alebo v Starej Ľubovni. O testovanie bol veľký záujem.
25. marca Klub slovenských turistov AC LB Spišská Nová Ves organizoval v Smižanoch v rámci
100 jarných kilometrov. Otvorenie jarnej turistickej sezóny. Pripravená bola 10-kilometrová nenáročná trasa: Smižany, kostol – Kalvária – Šibeň –
Sans Souci – Blaumont – Spišská Nová Ves.
Zábavu a rôzne aktivity pripravilo pre najmenších
Materské centrum Dietka v Spišskej Novej Vsi.
Program s názvom – Ja si poskočím, ja si vyskočím a aj sa zatočím čakal na detičky do šesť rokov. Zábavu si mohli užiť prostredníctvom detských
pesničiek a tancov. Okrem lektorky bol pripravený
aj Alex, ktorý sprevádzal hodinu tanca hrou na akordeón.
Posledný marcový štvrtok sa vo foyer Spišského
osvetového strediska uskutočnila vernisáž výstavy fotografií neprofesionálnych fotografov.
V 46. ročníku mali možnosť tvorcovia fotografií súťažiť v troch kategóriách: v čiernobielej fotografii,
vo farebnej fotografii a v kategórii multimediálnej
prezentácie. Hlavná myšlienka súťaže je vyhľadávanie talentovaných tvorcov a zároveň vytváranie
priestoru na rozvoj umeleckej činnosti. Porotcovia
Peter Župnik, Anton Frič, Kazimír Štubňa do výstavnej kolekcie vybrali iba 61 fotografií. V tomto
ročníku dominovala jednoznačne farebná fotografia. Osemnásť priaznivcov fotografie sa rozhodlo
zapojiť do súťaže so 109 fotografiami a ukázať svet
tak, ako ho zachytili cez hľadáčik fotoaparátu.
23. marca sa zišla šesťdesiatka budúcich kaderníčok a kozmetičiek z celého regiónu na 23. ročníku súťaže organizovanej Strednou odbornou
školou v Spišskej Novej Vsi, aby prezentovali svoju
šikovnosť a zmerali si sily v rôznych témach.
Dopady zmeny klímy môžu mať veľmi vážne dôsledky na prírodné prostredie a socioekonomické
podmienky, a tak aj výrazne ovplyvniť potenciál
turistických destinácií a aj samotných návštevníkov. Karpatský rozvojový inštitút (KRI)) spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR)
Slovenský raj & Spiš sa ako prví na Slovensku
podujali iniciovať otvorenie tejto témy. Stalo sa
tak 28. 3. 2018 cez projekt „Dopady zmeny klímy
na turistickú destináciu Národný park Slovensky raj – ohrozenia a príležitosti pre pracovné
miesta v cestovnom ruchu”, ktorý bol spolufinancovaný Úradom vlády SR v rámci poskytnutej
dotácie na podporu regionálneho rozvoja.
Mladí veriaci z celej Spišskej diecézy sa v sobotu
7. apríla zišli na diecéznom stretnutí v Spišskej
Novej Vsi. Témou podujatia bola Odvaha.
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KULTÚRNO‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Mesto Spišská Nová Ves sa v spolupráci s Občianskym združením Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) v piatok 30. marca už
po druhýkrát zapojilo do medzinárodnej kampane
Light It Up Blue, čo v preklade znamená Rozsvieťme to namodro. Radnica svietila po celú
Veľkú noc.
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi aj v tomto
roku pripravilo počas sviatkov jari pre všetkých
priaznivcov hudby Veľkonočný koncert v letohrádku Dardanely v Markušovciach. Na koncerte sa predstavili mladí umelci, absolventi VŠMU
v Bratislave v zložení: Kristína Hanzenová – soprán,
Marek Pobuda – barytón, Lucia Pobudová – klavír
sólo a doprovod. Koncert bol zároveň venovaný
35. výročiu otvorenia špecializovanej Expozície
klávesových hudobných nástrojov v letohrádku
Dardanely. V tomto roku si ho pripomíname práve
koncertmi vážnej hudby, ktoré si v tejto jedinečnej
expozícii našli svoje trvalé miesto.
Študentka Hotelovej akadémie sa stala víťazkou
barmanskej súťaže s medzinárodnou účasťou. Pochádza zo Spišskej Novej Vs. Marcela Spustová
sa nedávno zúčastnila medzinárodnej barmanskej
súťaži Cassovia Koniferum Cup 2018 v Košiciach, kde získala absolútne prvenstvo. Súťaže sa
zúčastnilo spolu 53 žiakov z rôznych slovenských
a zahraničných odborných škôl.
Na Veľkonočnú nedeľu sa konala púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch
v okrese Spišská Nová Ves. Nedeľnú slávnostnú
svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
14. apríla sa narodil stavebný inžinier, verejný činiteľ a účastník protifašistického odboja Václav
Holý (14. 4. 1888 Praha – 19. 4. 1956 Liptovský
Mikuláš). V rokoch 1911 až 1916 študoval na Stavebnej fakulte pražskej techniky. Na Slovensku
pôsobil od roku 1918, kam prišiel s Československou armádou obsadzovať Spiš. Od roku 1919 bol
mestským inžinierom v Spišskej Novej Vsi. Viedol
stavbu železnice Červená Skala – Margecany či
dvojkoľajného tunela pri Kraľovanoch. Projektoval
trať Spišská Nová Ves – Nálepkovo, stavbu hydrocentrál na Hornáde a Hnilci. Po roku 1939 bol
vlastníkom stavebnej firmy a spolumajiteľom firmy
Ing. Holý, Šašinka a Janeček v Poprade. Holý sa
stal popredným regionalistom Spiša, zakladateľom kultúrnych, športových (AC Spišská Nová
Ves) a iných inštitúcií (bol predsedom Československého Červeného kríža v Spišskej Novej Vsi).
Organizoval stavbu vodovodu mesta Kežmarok.
Po roku 1939 bol príslušníkom ilegálneho protifašistického odboja. Po dočasnom zatlačení povstania do hôr spolupracoval na zásobovaní partizánov. Bol vyznamenaný viacerými vojenskými
vyznamenaniami.
Osemročné gymnázium v Spišskej pripravilo už
štvrtý ročník svojho vlastného jarného festivalu.
Ide o špecifické podujatie, asi jediné svojho druhu v našom regióne, ktoré sa uskutočnilo už po
štvrtýkrát. Festival plný umeleckého slova, tanca
a hudby – Prvosienka 2018 sa konal 12. apríla
v Spišskom divadle.
Klub mladých organizoval jarnú burzu, ktorá sa
konala 18. apríla v priestoroch klubu na Zimnej
ulici.
19. 3. si MO MS pripomenula deväťdesiat rokov
básnika, prekladateľa, literárneho vedca, významnú osobnosť našej kultúry 20. storočia V. Turčányho. Odznelo 25 básní z jeho tvorby. Mgr. J.
Prochotská Básňou o plnenej paprike od M. Rúfusa priblížila priateľstvo týchto osobností. Takmer
30-ročnú prekladateľskú tvorbu diela Danteho
Božskej komédie zlomkom priblížil L. Frankovič
a aj veľkolepé prekladateľské dielo Proglas.
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Zomrel Ladislav kacvinský
21. marca 2018 zomrel akademický sochár Ladislav Kacvinský. Ako nás informovala riaditeľka galérie Lucia
Benická, umelcov syn Peter oznámil, že jeho otec „odišiel zmierený a vyrovnaný”, v hlbokej viere a úcte
k životu. Rozlúčka so zosnulým bola v Dome smútku v Spišskej Novej Vsi v piatok 23. marca.
Ladislav Kacvinský sa narodil v Levoči 27. marca 1931. Študoval sochárstvo v rokoch 1952 – 1958 na
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Rudolf Pribiš a Jozef Kostka). Od roku 1961 žil a tvoril
v Spišskej Novej Vsi, kde sporadicky pôsobil aj ako pedagóg v Základnej umeleckej škole. V Strednej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi bol zakladateľom odboru kameňosochárstva.
Venoval sa monumentálnej i komornej sochárskej tvorbe v bronze,
kameni a dreve sprevádzanej figurálnou sochárskou kresbou. Vytvoril celý rad monumentálnych sochárskych diel pre Spišskú Novú Ves
a iné spišské a východoslovenské mestá.
Sochárskymi dielami a kresbami participoval na kolektívnych výstavách
na Slovensku a v Poľsku. Samostatne vystavoval v Spišskej Novej Vsi
(1970, 1991, 1993, 2001, 2011), v Poprade (1991) a v Levoči (1986).
Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach galérií v Košiciach, Bratislave,
Prešove, Poprade, Žiline, Spišskej Novej Vsi, v Spišskom múzeu v Levoči a v súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí.
V zbierkach Galérie umelcov Spiša je zastúpený 44 dielami, z toho je
37 figurálnych kresieb a 7 plastík.

Ocenili našich učiteľov
Pracovník oddelenia školstva MsÚ v Spišskej Novej
Vsi, PaedDr. Štefan Šimko, pedagóg a spisovateľ, si prevzal 28. 3. 2018 Ďakovný list za celoživotnú pedagogickú, odbornú a metodickú činnosť
a významný podiel pri rozvoji vzdelávania v oblasti
tvorivého písania a čitateľskej gramotnosti z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej.
Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil Košický samosprávny kraj (KSK) dvadsaťdva pedagógov, vychovávateľov a majstrov odborného výcviku a troch
riaditeľov stredných škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorí sa významnou mierou podieľali na výchove a vzdelávaní študentov. Ocenenie im odovzdal predseda KSK Rastislav Trnka. Plaketu si prevzali riaditelia troch škôl.
Medzi nimi bola aj Justína Kurillová z Jazykovej
školy v Spišskej Novej Vsi.
Ďakovné listy za zodpovednú pedagogickú, ale

aj manažérsku a organizačnú prácu, si prevzalo
22 pedagógov gymnázií, stredných odborných a
priemyselných i zdravotníckych škôl, ako aj konzervatórií či školy úžitkového výtvarníctva. Ďakovný
list udelili aj Vladimírovi Záborskému zo Strednej
odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi.
27. marca si z rúk primátora mesta Spišská Nová
Ves Jána Volného prevzalo ocenenie pri príležitosti
Dňa učiteľov aj 45 pedagogických a nepedagogických pracovníkov v školstve. Oceňovanie sa uskutočnilo v Spišskom divadle. K slávnostnej atmosfére
svojimi vystúpeniami prispela tunajšia Základná
umelecká škola. Hlavnou časťou kultúrneho programu bolo divadelné predstavenie Škriepky na korze. Po jeho ukončení nasledoval slávnostný obed
v koncertnej sieni Reduty. Fotografie ocenených
nájdete na https://www.facebook.com/skolysnv/.
(red)

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
• spolufinancovanie projektu „Ekologicky a bezpečne“ 100 000 € (Nábrežie Hornádu – časť od
OC Coop Jednota po OC Lidl),
• rekonštrukcie futbalového štadióna 250 000 €,
• kapitálových výdavkov škôl 22 000 € (regulácie
vykurovacej sústavy v niektorých ZŠ, rekonštrukcia strechy na ZŠ Komenského a teplovzdušného
potrubia ZŠ Nad Medzou),
• rekonštrukcie kanalizácie v divadelnej časti Reduty 45 000 €,
• nákup multicaru pre stredisko čistenia mesta
25 000 €.
Poslanecký snem schválil aj vyradenie neupotrebiteľného majetku Domova dôchodcov v hodnote 9 954,69 €, udelenie Ceny mesta Mgr. Irene
Kovalčíkovej a Ing. Karolovi Mitríkovi, Návrh
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018, ďalej spoluúčasť
mesta na financovaní rekonštrukcie osvetlenia
a sociálnych zariadení v Základnej škole na Hutníckej ulici v prípade schválenia grantu MŠVVaŠ
SR a tiež poskytnutie dvoch dotácií, a to 1 500 €
Miešanému speváckemu zboru Chorus Iglovia
a 2 000 € Štátnej ochrane prírody SR - Správe NP
Slovenský raj.

Schválený dodatok č. 2 VZN č. 1/2012 podrobne
určuje postup stanovenia výšky úhrady za so
ciálne služby poskytované v pôsobnosti mesta.
Navrhovanou úpravou sa posilňuje ochrana prijímateľa sociálnej služby pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu a majetku.
Poslanci tiež schválili VZN č. 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately a VZN č. 1/2018
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta. VZN okrem iného upravuje povinnosť
vodiť psa na vôdzke. Zároveň vymedzuje miesta,
kde je vstup so psom zakázaný (objekty verejnej
správy, školských, športových, zdravotníckych
a kultúrnych zariadení, detské ihriská a pieskoviská). Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný právny predpis neupravuje.
V súvislosti so schválením zákona č. 70/2018 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení poslanci schválili Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri MsZ v Spišskej Novej Vsi. Poslancovi možno poskytnúť
odmenu, najviac však v kalendárnom roku jeden
mesačný plat primátora bez zvýšenia (v roku 2018
dokončenie na str. 7
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KALENDÁR SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
OPÄTOVNE ZVÍŤAZIL
V Štátnej vedeckej knižnici (ŠVK) v Banskej Bystrici sa 10. apríla 2018 uskutočnila vernisáž výstavy najkrajších kalendárov, kníh a propagačných materiálov Slovenska ocenených v súťaži, ktorú každoročne vyhlasuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou
v Banskej Bystrici. O titul Najkrajší kalendár Slovenska 2018 sa tento rok uchádzalo celkovo 46 stolových
i nástenných kalendárov. „Je zrejmé, že myšlienka tvorby kalendárov je stará ako ľudstvo samo. Ľudia totiž
vždy potrebovali a potrebujú rýchlu orientáciu v čase, v mesiacoch a dňoch. Preto je viac ako potešiteľné,
že v roku 1992 sa v Banskej Bystrici zrodila nová slovenská prehliadka – myšlienka prezentovať kalendárovú
tvorbu domácej produkcie. Dobrá tvorba vraj pochádza priamo z mysle, srdca a ducha a z čistého srdca
môžem konštatovať, že celoslovenská prehliadka národnej kalendárovej tvorby má stále svoj šmrnc, kvalitné
zázemie a za ostatné roky pôsobí dôveryhodne a presvedčivo,“ predniesol predseda poroty za kalendárovú
tvorbu profesor Jaroslav Uhel.
Prvé miesto vo svojich kategóriách získali:
A1 Firemné fotografické: Západoslovenské tlačiarne Skalica, s. r. o.: Západotlač – Stroj času
A3 Autorské: Eduard Timko: RONA kalendár 2018
A4 Regióny: Prešovský samosprávny kraj: Ukryté bohatstvo 2018
A5 Mestá: Mesto Spišská Nová Ves: Galéria vyznaní 2018 Spišská Nová Ves
A6 Obce: Obec Muráň: Národný park Muránska Planina
A7 Voľnopredajné fotografické: SPEKTRUM GRAFIK, a. s.: ETHOS 2018
A8 Voľnopredajné reprodukcie umeleckých diel: SPEKTRUM GRAFIK, a. s.: Gustav Klimt 2018
B9 Jednolistové: GUPRESS, s. r. o.: Stredoveké mestá na Slovensku
C10 Stolové: Miroslav Saniga: Miroslav Saniga – FOSFA 2018
Spišská Nová Ves získala tak ôsme víťazstvo v kategórii miest. Kalendár ako výtvarno-propagačný materiál
ponúka nespočetné množstvo variácií a novátorskeho prístupu v jeho tvorbe. Ako motívy našich kalendárov boli zobrazené nielen zbierky
Galérie umelcov Spiša, ale i významné historické listiny, dobové
pohľadnice, kresby malých Spišskonovovešťanov, rôzne dobové
nákresy a fotografie.
V roku 750. výročia 1. písomnej zmienky o meste si Spišská
Nová Ves uctila kalendárom Galéria vyznaní osobnosti mesta.
Autorom myšlienky i kresieb je
Emil Labaj, riaditeľ Mestského
kultúrneho centra. Kresby Emila Labaja boli na kalendároch
mesta zachytené po štvrtýkrát.
Víťazstvo mestu priniesli v roku
2010, 2012 a tento rok. Design
kalendára: PRO GRUP, s. r. o
red.

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
ide o sumu 2 757,06 €). V súlade s novým zákonom
o obecnom zriadení bolo potrebné schváliť i plat zástupkyni primátora, pri 80 % úväzku vo výške 70 %
platu primátora mesta je jeho výška 3 280,90 €.
Najrozsiahlejší bod rokovania bolo vysporiadanie
nehnuteľností, v rámci ktorého poslanci rozhodovali
až o 28-mich žiadostiach občanov mesta, vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Lyžiarskeho klubu Sp. Nová Ves, spol. s r. o. SANEX, Slovenského
zväzu záhradkárov, ako i Východoslovenskej distribučnej, a. s. Najväčšiu diskusiu vyvolala žiadosť
Záujmového združenia právnických osôb „Multifunkčný areál Schulerloch", ktoré je vlastníkom
strelnice umiestnenej na prenajatej časti pozemku
mesta Spišská Nová Ves. Prevádzka strelnice je
podľa žiadateľa od jej založenia vysoko perspektívna, v hodnotenom období bola využívaná členmi
športových klubov na tréning i organizovanie súťaží,
verejnosťou, ozbrojenými zložkami i školami mesta
na branné cvičenia, s čím súvisí potreba realizácie
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

stavebných úprav vo forme budovania ochranných balistických a akustických zábran. Združenie
zároveň požiadalo o odkúpenie užívaných parciel
rozšírených o dopadovú plochu. Ide o rozsiahlu
plochu s výmerou 3 726 m2 a 6 415 m2. Zároveň
združenie požiadalo o 20-ročnú výpožičku časti
pozemku mesta vo vyčíslenom rozsahu 20 568 m2,
na ktorých má v pláne svojpomocne zriadiť rekreačný bežecký okruh v dĺžke 4,4 km a náročnejší
biatlonový celoročný okruh v dĺžke 2,5 km s „trestným kolom“ dĺžky 150 m. Nakoľko ide o rozsiahle
plochy, poslanci rozhodli uvedené žiadosti stiahnuť
z rokovania a navrhli ich opätovné prerokovanie po
predložení detailného projektového zámeru využitia
tohto územia doposiaľ slúžiaceho aj na rekreačné
účely občanov mesta.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie poslancov a zvukový záznam nájdete na www.
spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ.
Andrea Jančíková

23. 3. 2018 na IX. Okresnom sneme JDS v Spišskej Novej Vsi prerokovali správy o činnosti, hospodárení, revíznu správu za roky 2015 – 2017 a predložili návrh činnosti i rozpočtu do X. snemu OO JDS.
Na sneme ocenil M. Húlkovú, P. Barilu, P. Kišsemana a Ing. O. Majerníka. Za prácu poďakovali odchádzajúcim členom výboru A. Sýkorovej, Mgr. J.
Brezovskému. Tichú spomienkou poslali Ing. E.
Škerlíkovi a T. Hrušovskému. Rokovanie viedla
Mgr. J. Prochotská. Snem na nové štvorročné obdobie zvolil predsedu OO JDS Ing. L. Dulu.

bleskovky

spravodajstvo

Študenti Gymnázia na Školskej ulici mali príležitosť zúčastniť sa chemického workshopu v partnerskom meste Claushtal-Zellerfeld. V Nemecku
trávili zaujímavý týždeň zameraný nielen na hltanie
poznatkov z chémie, ale najmä na overenie teoretických poznatkov v praxi a na vyskúšanie tamojších laboratórií. Celý pobyt bol spríjemnený rôznymi akciami, na ktorých sa lepšie spoznali aj s inými
účastníkmi „chemického“ stretnutia. Komunikácia
prebiehala v angličtine. Študenti získali prehľad
o podmienkach pre štúdium chémie v Nemecku
a v ostatných zúčastnených krajinách. „Myslíme si,
že takéto workshopy sú veľkým prínosom pre našu
budúcnosť nielen po stránke odbornej či praktickej, ale aj pre schopnosť naučiť sa pracovať v tíme,
komunikovať v cudzom jazyku, a získavať tak ďalší, zatiaľ nepoznaný životný rozmer. S radosťou by
sme si to zopakovali aj nabudúce,“ uviedol účastník workshopu Matúš Prachnár.
Vzdelávací proces žiakov ZŠ Nad Medzou bol
v školskom týždni od 12. do 16. marca t. r. zameraný na poznávanie histórie a kultúry krajín zapojených do európskeho projektu v rámci Erasmus+.
Žiaci, učitelia európskych krajín (Poľska, Bulharska, Talianska, Litvy a Slovenska) sa zaoberali témou projektu „Mýty a legendy v Európe“. Účastníci sa snažili poznávať slávnu minulosť každej
partnerskej krajiny, hľadali jedinečné príbehy o hrdinoch a ich skutkoch, miestach, čase a udalostiach spájaných s tajomnými stvoreniami. Cieľom
projektu je zachrániť kultúrne dedičstvo, šíriť ho
po celej Európe. Ale zároveň sa dozvedieť o histórii ostatných krajín, byť tolerantnými a tvorivými
pri rozširovaní horizontov poznania inovatívnymi
a tvorivými spôsobmi.
22. 3. 2018 sa na Filozofickej fakulte v Košiciach
uskutočnilo krajské kolo 10. ročníka Dejepisnej
olympiády. ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha vzorne reprezentovali víťazi okresného kola. Lucia Zajacová z VIII. A v kategórii D obsadila 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo. Aj ostatní - Šimon
Kirňak VII. A, Barbara Birošová VIII. A, Samuel
Kačenga IX. A - boli úspešní riešitelia. Žiakov pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková.
V marci Gymnázium na Školskej ulici navštívila
delegácia z Ruska, riaditeľka školy v Ľuberci Tatiana Petrovna Ivanova a jej dve kolegyne Teimina
Dallakian a Natália Maslikova. Na Slovensko pricestovali po prvýkrát. Uvedené gymnázium v súčasnosti participuje na výmenných pobytoch so
štyrmi európskymi školami. Moskovčanky čakalo
oficiálne i neoficiálne prijatie. Oficiálne bolo slávnostné prijatie primátorom Jánom Volným a záverečnou oficiálnou bodkou bolo prijatie ruských
pedagógov a vedenia gymnázia na Veľvyslanectve
Ruskej federácie jeho excelenciou Alexeyom Leo
nidovičom Fedotovom a prvým kultúrnym atašé
Vladislavom Kulikovom. Neoficiálny program pozostával z poznávania našej histórie, prírodných
krás a okolia Spiša. Projekt o spolupráci škôl
s názvom Fénix bol spečatený podpismi oboch
riaditeľov.

5/2018

7

spravodajstvo

policajné okienko
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Poverený príslušník OO PZ SNV 14. 3. 2018 vzniesol obvinenie za prečin krádež spáchaného formou
spolupáchateľstva I. Š a mal. Ľ. H. ktorí 10. 3. 2018
o 13.10 hod. z predajne RESA Market na Ul. J. Fabiniho po predchádzajúcej spoločnej dohode a bez
použitia násilia ukradli peňaženku s finančnou hotovosťou a to tak, že ml. Ľ. H. vošiel do predajne a po
tom, čo našiel na pulte pri pokladni kabelku, vyšiel
z predajne, kde o tom informoval I. Š., ktorý následne
vošiel do predajne a z kabelky ukradol peňaženku,
v ktorej sa nachádzala finančná hotovosť vo výške
280 €. Krádežou spôsobili škodu vo výške 287 €. I.
Š. sa uvedeného skutku dopustil aj napriek tomu,
že bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý OO PZ v SNV, ktoré mu
24. 2. 2018 uložilo blokovú pokutu nezaplatenú na
mieste vo výške 33 €. Uvedeného skutku sa dopustil
aj napriek tomu, že bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, a to
trestným rozkazom Okresného súdu Poprad odňatím slobody nepodmienečne na 7 mesiacov. I. Š. bol
zadržaný a umiestnený do CPZ s návrhom na väzbu.
Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV 20. 3. 2018 začal
trestné stíhanie za prečin krádež, ktorého sa dopustil doposiaľ NP tým, že 20. 3. 2018 v čase od
18.35 do 18.55 hod. v SNV na Gorazdovej ul. na
parkovisku za pizzeriou Bomba, pristúpil k tam
odstavenému uzamknutému osobnému motorovému vozidlu, na ktorom rozbil sklenenú výplň dverí
a odcudzil jeden IPAD, jeden notebook, dva kľúče
od motorového vozidla a z miesta odišiel. Odcudzením spôsobil poškodenému škodu vo výške
najmenej 1 000 € a škodu pre firmu Mmcité2 vo
výške najmenej 1 300 €.
Poverený príslušník PZ SR 26. 3. 2018 vzniesol obvinenie z prečinu neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla voči M. O., ktorý 19. 5. 2017
v čase okolo 16.00 hod. v SNV po tom, ako mu poškodený S. K. zveril svoje osobné motorové vozidlo
zn. Škoda Fábia Combi za účelom namontovania
kamery, bez jeho predchádzajúceho súhlasu a vedomia, teda neoprávnene viedol motorové vozidlo
pričom na ceste z Odorína do SNV bol účastníkom
dopravnej nehody, čím takto pre poškodeného
S. K. spôsobil škodu vo výške 7 653 €.
Polícia vyzýva občanov, vodičov motorových vozidiel a posádky aby si vo vozidlách nenechávali
cenné veci, tašky, kabelky, notebooky, mobilné
telefóny, ktoré sa stávajú ľahkou korisťou pre páchateľov trestnej činnosti.
Na základe telefonického oznamu hliadka MsP
19. 3. 2018 našla na Krčméryho ul. ležať na zemi
muža s poranenou tvárou. Muž bol pri vedomí
a hliadke uviedol, že spadol a hlavou narazil na obrubník. Jednalo sa o J. P. Na miesto bola privolaná
RZP, ktorá následne muža previezla na odborné
lekárske ošetrenie.

PROSBA O IDENTIFIKÁCIU
Prosíme Spišskonovovešťanov o pomoc pri identifikovaní osôb na dvoch dobových fotografiách. Novorodeniatko v náručí starkej a malý chlapec držiaci závoj neveste sa volá Ladislav Ehrenreich. Pátrame po
jeho záchrancoch. Akúkoľvek bližšiu informáciu, prosíme, oznámte alebo zašlite: Ružena Kormošová,
Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves alebo kormosova@gymsnv.sk, č. tel. 053/442 22 59.

Štôlňa Ľudmila v Hnilčíku
Obec Hnilčík sa v minulosti preslávila baníctvom
medených a železných rúd. Hnilčícke banské lokality s početnými baňami v Roztokách, na Grétli,
v hornom Hnilčíku a v Bindte boli súčasťou vyspelého spišského baníctva a prosperity spišských
banských miest, mimo iného aj Spišskej Novej Vsi.
Obzvlášť významnými obdobiami bolo 18. storočie,
kedy spišská meď bola významným obchodným
artiklom európskeho významu. V druhej polovici
19. storočia nastúpila éra ťažby a spracovania železorudného sideritu veľkými nadnárodnými spoločnosťami v Bindte a v Roztokách. Na území obce
vyrástli technicky a technologicky vyspelé banské
závody s úpravňami rúd, pražiarňami sideritu, banskými lanovkami a železnicami.
Stáročia trvajúce baníctvo na Hnilčíku zanechalo
po sebe množstvo stavebných a technických banských pamiatok: portály banských štôlní, správne
a bytové domy, sklady výbušnín, relikty banských
úpravní a železníc… Obec Hnilčík a občianske
združenie Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť na tomto kultúrnom dedičstve vybudovali

koncepciu využitia banských pamiatok pre rozvoj
turistického ruchu, ktorej súčasťou je aj malý banský skanzen.
Štôlňa Ľudmila, bývalý podzemný sklad výbušnín,
je súčasťou Banského skanzenu Hnilčík. Ten bol
zriadený v roku 2014 a umožňuje záujemcom o spoznávanie banskej minulosti Spiša navštíviť aj malú
múzejnú expozíciu v budove bývalej školy v blízkosti obecného úradu. Súčasťou skanzenu sú aj štyri
atraktívne trasy náučných chodníkov umožňujúce
spoznávať slávnu, no už zabudnutú históriu tohto kúta Spiša spolu s pobytom v krásnej prírode.
Banské dielo Ľudmila sprístupnila obec Hnilčík
a je otvorené v letnej sezóne, od mája do októbra,
v otváracích hodinách denne od utorka do piatku
od 13.00 do 16.00 h, v nedeľu od 9.00 do 16.00 h.
Návštevníkom bude poskytnutá sprievodcovská
služba s odborným výkladom. Záujemcovia môžu
navštíviť štôlňu a múzeum aj mimo uvedený čas
po predchádzajúcej dohode na t. č. 0903 243 349 Ing. Ján Černík.
Marián Jančura

Na útvar MsP 20. 3. 2018 telefonicky oznámila
V. P., že na priestranstve pred OC Lidl našla červenú peňaženku s finančným obnosom a platobnými
kartami na meno F. T. Nález bol zápisnične zadokumentovaný. Vec v priebehu dňa bola odovzdaná
poškodenej strane oproti podpisu.
Hliadka MsP 21. 3. 2018 riešila na Strojníckej ul.
zistený priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa nerešpektovaním ustanovení VZN mesta
SNV č. 6/2003 (O čistote mesta) dopustila E. Š.
tým, že znečistila verejné priestranstvo v okolí kontajnerov odpadkami. Náprava zjednaná na mieste,
priestupok riešený v kompetencii MsP.
Na kamerovom systéme budovy MsP boli
26. 3. 2018 o 1.50 hod. spozorované tri podozrivé
osoby, ktoré vyvracali dopravné značky na Školskej
ulici. Za prítomnosti hliadky uvedené osoby uviedli
dopravné značenie do pôvodného stavu. Pre vysoký stupeň opitosti nebolo možne skutok riadne objasniť a prejednať na mieste. Vec v riešení.
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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.
Občania v ťažkých životných situáciách odkázaní na sociálnu pomoc sa obracajú na oddelenie
sociálnych vecí, ktorého vedúcou je Ing. Júlia
Jančurová. Piati pracovníci oddelenia poskytujú
základné sociálne poradenstvo pri riešení sociálnej
núdze občanov.
Pod oddelením sú začlenené:
• vrátnica v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici, ktorá dohliada na pokojné bývanie
obyvateľov,
• Dom humanity Nádej - je nocľaháreň určená na prenocovanie mužov, ktorí nemajú vytvorené podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
• Komunitné centrum, ktoré navštevujú občania za
účelom sociálneho poradenstva, vzdelávacej činnosti, záujmových činností a deti pripravujúce sa
na vyučovanie,
• terénni sociálni pracovníci, ktorí poskytujú pomoc
pri integrácii marginalizovanej rómskej komunity,
• 3 kluby dôchodcov – na Levočskej ul., na Fabiniho
ul., v Novoveskej Hute, ktoré zabezpečujú organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí pre
viac ako 300 registrovaných členov.
Dôchodcovia, ŤZP občania, rodiny s deťmi si po
splnení podmienok môžu podať žiadosť o mestský
nájomný byt prostredníctvom oddelenia sociálnych
vecí MsÚ, ktoré žiadosti postúpi na rokovanie sociálno-zdravotnej komisii pri mestskom zastupiteľstve a vedie zoznam žiadateľov o mestský nájomný
byt. Oddelenie vybavuje žiadosti o prechod nájmu,
výmenu bytov, o zmenu trvalého a prechodného
pobytu v mestských bytoch, vedie evidenciu nájomných zmlúv a zmlúv o napojení do distribučnej
sústavy.
Oddelenie vedie agendu súvisiacu s vykonávaním
osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov, ktorý rieši problém s neplatičmi na nájomnom a komunálnom odpade, keďže dávka je poberateľovi vyplatená po zaplatení nájmu a splátky
dlhu.
Referát sociálnych služieb pripravuje podklady pre
posúdenie odkázanosti osoby na sociálnu službu
a vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a opatrovateľskú službu. Vykonáva sociálnu posudkovú
činnosť a zabezpečuje vypracovanie zdravotného
posudku lekármi.

Spolupôsobí pri výkone opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, navštevuje domácnosti rodičov detí, ktoré sú umiestnené v centrách pre deti a rodiny, podáva správy pre zariadenia a iné inštitúcie o podmienkach návratu dieťaťa
do rodinného prostredia. Poskytuje pomoc dieťaťu
v naliehavých prípadoch a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom, vyjadruje sa k spôsobu života osoby, ktorá má záujem
stať sa pestúnom alebo osvojiteľom. Na úpravu
a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom
poskytuje príspevok na dopravu rodičov do centra
pre deti a rodiny, príspevok na osamostatnenie sa
mladého dospelého po odchode z centra, príspevok akreditovanému subjektu, tvorí úspory deťom
v detskom domove.
Oddelenie sociálnych vecí zabezpečuje:
• jednorazové dávky v hmotnej núdzi určené na základné ošatenie a základné vybavenie domácnosti
rodinám v hmotnej núdzi,
• finančné príspevky organizáciám III. sektora a cirkevné organizácie, zväzy a združenia dôchodcov
a osôb so zdravotným postihnutím,
• pohreby bezdomovcov nájdených na území mesta,
• finančné príspevky darcom krvi – ocenenia pre
držiteľov plakety prof. Jana Janského a medaily
prof. Jána Kňazovického,
• vyjadrenia pre súd k právnej veci zbavenia svojprávnosti osoby a k návrhu opatrovníka na zastupovanie tejto osoby,
• vypracovanie správy o povesti osôb pre súdy, Policajný zbor a iné inštitúcie,
• vyjadrenia k udeleniu štátneho občianstva cudzincom,
• finančnú podporu neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb – transfery na opatrovateľskú
službu a zariadenia pre seniorov,
• spracovanie žiadosti, prípravu transferov a zúčtovania finančného príspevku pre domov dôchodcov a nocľaháreň z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR,
• spracovanie štatistických údajov,
• sociálne služby najmä pre osamelých občanov,
• pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa – zabezpečenie opatrovateľky pri narodení trojičiek,
• odľahčovaciu službu pre osobu, ktorá opatruje
osobu s ŤZP počas obdobia, v ktorom nemôže
opatrovanie vykonávať,
• vypracovanie, plnenie a vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta,
• realizáciu projektu „Take away“ s cieľom integrácie rómskej komunity,
• prejednanie priestupkov maloletých a mladistvých občanov proti zákazu požívania alkoholických nápojov alebo iných návykových látok na
podnet mestskej polície.

Hliadka MsP 21. 3. 2018 riešila na Potočnej ul.
v SNV zistený priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa nerešpektovaním ustanovení VZN
mesta SNV č. 2/2008 o trhovom poriadku v meste
dopustil S. K., keďže ponúkal a predával zemiaky
bez náležitých povolení. Náprava bola zjednaná na
mieste, predaj mu bol pozastavený. Priestupok vyriešený v kompetencii MsP.
Hliadka MsP 3. 4. 2018 o 23.30 hod. pri preverení
lokality Tepličská cesta spozorovala horiaci veľkokapacitný kontajner v blízkosti obytných domov
na osade Hájik. Nakoľko zamoroval okolie dymom
z horiacich plastov a hrozilo prenesenie ohňa na
obytné budovy, na miesto boli privolaní príslušníci
HAZZ, ktorí oheň uhasili.

policajné okienko

spravodajstvo

Zbierka
plastových
vrchnákov
z mlieka, malinoviek, džúsov
na pomoc opusteným zvieratám
Zberné miesta v SNV:
OK PFAFF, s. r. o. Ing. Kožucha 8;
Veterinárna ambulancia Smižany Tatranská 33;
Psí salón Lilly Trieda 1. mája 53;
Veterinárna ambulancia MVDr. Ján Korim
Šafárikovo námestie 3;
Prvá stavebná sporiteľňa
(pri drogérii Schwabik v bráne) - Zimná 37;
Textilná galantéria - drogéria Zámočnícka 1;
Chovateľské potreby Duľa Rázusova 1
Viac informácií nájdete na
www.ochlp.wordpress.com

1. 5. 2018

11.00 h | vystúpenie populárnej
detskej kapely PACI PAC
10.00 - 16.00 h | roadshow
Spolu za zdravý
a krásny úsmev

12. 5. 2018

14.00 - 16.00 h
Deň pre spevavé vtáky
(kampaň „Silent forest“)

Organizácia autobusovej dopravy
počas uzávierky ulice Odborárov
Od pondelka 16. 4. 2018 začali rekonštrukčné práce na Ulici odborárov v Sp. N. Vsi,
pričom dôjde k úplnému vylúčeniu autobusovej dopravy z tejto ulice.
Linky MHD - Príchod na železničnú stanicu bude presmerovaný cez ulicu Vajanského, kde bude zriadená náhradná zastávka určená
len na výstup. (pri zdravotnom stredisku)
Odchod zo železničnej stanice smer centrum: zastávka zrušená - cestujúci môžu na nástup využiť autobusovú stanicu pričom odchody
autobusov z autobusovej stanice sa budú riadiť časom odchodu zo železničnej stanice.
Prímestské linky zastávku železničná stanica nebudú obsluhovať vôbec, teda nástup a výstup cestujúcich bude len na autobusovej stanici.
eurobus, a. s. DZ Sp. N. Ves

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
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Riaditeľka Jazykovej školy, Javorová 16, Spišská Nová Ves
informuje o voľnom pracovnom mieste

na pozíciu učiteľ/ka anglického
a nemeckého jazyka na plný úväzok
od 1. septembra 2018
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA
A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, BRATISLAVA
Palackého 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

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie
2. stupňa podľa vyhlášky č. 437/2009.
Iné požiadavky: prax na základnej, strednej alebo jazykovej škole
min. 3 roky výhodou, okolností umožňujúce pracovať popoludní.
Požadované doklady: životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní zašlite
poštou, e-mailom alebo doručte osobne do 15. 6. 2018 na riaditeľstvo školy.
Kontakt: js@jssnv.sk, 0905 727 558.

Oznam pre budúcich piatakov
Riaditeľstvo ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
oznamuje budúcim piatakom,
že v školskom roku 2018/2019 opätovne zriaďuje

športovú triedu so zameraním na
futbal, športovú streľbu a plávanie
Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne alebo na t. č. 053/442 62 77
u vedenia školy, ktoré vám poskytne bližšie informácie.
Mgr. Miroslav Nováček, riaditeľ školy

zÁPiS DeTÍ DO MaTerSkeJ ŠkOlY
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves
na školský rok 2018/2019 sa bude konať v termíne

od 2. mája do 31. mája 2018
Miestom na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa
do materských škôl (zoznam viď www.ssz.snv.sk) je každá materská škola.
V nich sú zverejnené podmienky prijatia.
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do zariadenia vydáva
v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školy.
Materská škola na Ul. P. Jilemnického 2
poskytuje diétne stravovanie pre deti trpiace celiakiou.
Správa školských zariadení

Večerný beh mestom 2018 a „Majstrovstvá
Slovenska v Inline korčuľovaní“
1. 6. 2018
Časový harmonogram podujatia VBM 2018:
od 14.00 h - štart žiackych a dorasteneckých kategórií
od 16.00 h - štart kategórie dospelých
Časový harmonogram podujatia MSR v inline korčuľovaní:
od 18.00 h - Majstrovstvá Slovenska žiakov
od 18.30 h - Majstrovstvá Slovenska v polmaratóne
Prihlásiť sa je možné prostredníctvom webu: www.prihlasky.vos-tpk.sk
Upozornenie pre vodičov:
1. 6. 2018 je plánovaná uzávera cestných komunikácií - Letná a Zimná ul.
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predstavujeme stredné školy

HOTELOVÁ AKADÉMIA
Radničné námestie 1
Prečo nepreniknúť hlbšie do tajov hotelierstva,
gastronómie, turizmu a obchodu?
• Chceš sa stať majstrom kuchárskeho umenia, šikovným čašníkom, zručným barmanom, baristom,
ochotným recepčným, zodpovedným prevádzkarom, žiadaným turistickým sprievodcom či dokonca úspešným manažérom?
• Chceš bezpečne, plynulo a isto plávať v cudzojazyčných vodách poznávacie zájazdy – Poľsko,
Rakúsko, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko,
Španielsko?
• Chceš spoznávať atraktívne domáce i zahraničné
turistické destinácie Grécko, Cyprus, Taliansko,
Francúzsko, Nemecko?
• Chceš stretávať nových ľudí rôznych národností?
• Chceš byť znalcom súčasného multikultúrneho
sveta, slovenských i medzinárodných jedál, zvykov a tradícií?
Tak neváhaj a poď študovať na Hotelovú akadémiu .
Vieme, ako na to, poznáme správne ingrediencie,
recepty, máme overené postupy. Všetko potrebné
ti naservírujeme na striebornom podnose. Maturitné
vysvedčenie/výučný list, možnosť získať skúsenosti
z domácej i zahraničnej praxe - to ti bezpečne zaručí úspešný vstup do budúcej profesionálnej kariéry.

História
Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi má viac
ako sedemdesiatročnú tradíciu. V regióne Spiš
i v rámci Slovenskej republiky má vybudovaný imidž
a pevné miesto v rámci stredných škôl. Poskytuje
flexibilné odborné vzdelávanie v študijných a učebných odboroch a pripravuje žiakov v súlade s požiadavkami Európskej únie a trhu práce.
Poslanie/Vízia
Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi má víziu
stať sa: „modernou školou, prosperujúcou inštitúciou poskytujúcou žiakom moderné vzdelanie, produkujúcou jazykovo zdatných, komunikatívnych,
kooperujúcich, proeurópsky orientovaných, v IKT
zručných, tolerantných žiakov schopných zapojiť sa
do rozvoja služieb, obchodu, turizmu, cestovného
ruchu v európskom kontexte“. Súčasťou Hotelovej akadémie je aj školský internát, ktorý poskytuje
ubytovanie, stravovanie a výchovno-vzdelávaciu
činnosť žiakom, ktorí študujú na stredných školách
v Spišskej Novej Vsi.
Odborná prax
Významnou súčasťou štúdia je odborná prax žiakov. Tá im dáva možnosť získavať praktické zručnosti vo veľmi kvalitných zariadeniach spoločného
stravovania a cestovného ruchu. Už počas štúdia
sa zviditeľňujú zabezpečovaním rôznych akcií orVydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

ganizovaných v spolupráci s rôznymi inštitúciami
regionálnej, krajskej, národnej ale aj medzinárodnej
pôsobnosti (plesy, rauty, recepcie, svadby a pod.).
Pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní odborníci, ktorí stavajú svoje dielo tak, aby slúžilo dlhé roky,
čo sa im záujmom o našich žiakov aj potvrdzuje.
Hotelová akadémia je jedinou strednou odbornou školou, ktorá žiakom v učebných odboroch
v 3. ročníku platí vreckové za produktívne práce.
Duálne vzdelávanie
Ambíciou školy je aktívne sa zapojiť do duálneho
vzdelávania. V súčasnosti má škola uzatvorené
4 zmluvy s týmito spoločnosťami: dm drogeriemarkt,
s. r. o,; Kaufland Slovenská republika, v. o. s.; Lidl
Slovenská republika, v. o. s., a Hotel Metropol, a. s.
Zahraničná spolupráca
Počas štúdia majú žiaci možnosť absolvovať zahraničnú prax v rôznych európskych turistických
centrách.
Ich výhodou je upevňovanie a získavanie praktických zručností a vedomostí na medzinárodnej
úrovni s možnosťou intenzívne upevňovať zdatnosť
v cudzích jazykoch.
Škola zabezpečuje zahraničné stáže v spolupráci
s partnermi:
1. NEMECKO – ZAV (Zentrale Auslands und
Fachvermittlung) so sídlom v Bonne
2. CYPRUS, GRÉCKE OSTROVY (KOS, KRÉTA) ALGOOS STUDY WORK AND TRAVEL INCtm,
Grécko
3. GRÉCKO (oblasť Chalkidiki) – SANI S.A. a PALLINI S.A.
4. TALIANSKO – EUROPE3000 srl (Agentúra pre
vzdelávanie), Bergamo Taliansko
5. TALIANSKO - ART & ENTERTAIMENT SWISS SA
6. ŠPANIELSKO – INTERNATIONAL HOSPITALITY
MANAGEMENT AND GASTRONOMY SCHOOL
Barcelona
Škola je členom a aktívne sa zapája do činnosti
v medzinárodných odborných inštitúciách:
1. AEHT – European Association of Hotel and Tourism Schools, Luxemburg – v rámci spolupráce
sa zúčastnili dve žiačky v apríli 2018 medzinárodnej barmanskej súťaže v Slovinsku
2. Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky
3. Slovenská barmanská asociácia - žiaci v spolupráci s asociáciou absolvujú intenzívny týždenný
barmanský kurz, ktorý vedú lektori s medzinárodnou licenciou. Jej úspešní absolventi získajú
Certifikát „barman-nápojár“ s medzinárodnou
platnosťou.
4. Academy of Coffee, s. r. o. - každý rok organizuje
baristický kurz na škole, kde úspešným ukončením absolventi získavajú certifikát „barista“ s medzinárodnou platnosťou.
Aktivity školy
Škola každoročne organizuje pre svojich žiakov rôzne aktivity:
• Deň zdravej výživy - prezentácia zdravého života a zdravého stravovania pod záštitou KSK
a v spolupráci s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva,
• Vianoce na Hotelovej akadémii a Veľká noc na
Hotelovej akadémii - televízna relácia v spolupráci s regionálnou televíziou REDUTA,
• Reprezentačný ples Hotelovej akadémie, na
ktorom sa zúčastňujú nielen žiaci školy a rodi-

čia, ale aj široká verejnosť zo Spišskej Novej Vsi
a okolia.
Úspechy školy
Žiaci školy sa pod vedením svojich pedagógov zapájajú do mnohých aktivít a súťaží. V tomto školskom roku 2017/2018 sme zatiaľ dosiahli 1. miesto
v Medzinárodnej barmanskej súťaži CASSOVIA KONIFERUM CUP 2018 v Košiciach.
Školský internát pri Hotelovej akadémii
Školský internát pri Hotelovej akadémii s kapacitou
135 miest je jediným výchovno-vzdelávacím zariadením v Spišskej Novej Vsi. Poskytuje ubytovanie,
stravovanie a výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakom, ktorí študujú na niektorej zo stredných škôl na
území mesta Spišská Nová Ves. Ponúkame:
• ubytovanie v príjemne zariadených izbách,
• celodenné stravovanie v školskej jedálni,
• bohaté kultúrne a športové vyžitie, rozvíjanie talentu a záujmov v záujmových krúžkoch a celointernátnych akciách,
• kuchynku vybavenú mikrovlnou rúrou, varnými
kanvicami a chladničkou na každom poschodí,
• spoločenské miestnosti s televíznymi prijímačmi,
• internetové pripojenie na izbách (WiFi),
• počítačovú a internetovú miestnosť na každom
poschodí,
• dobre vybavenú posilňovňu,
• stolnotenisový stôl,
• multifunkčné ihrisko, jedenkrát do týždňa telocvičňu,
• rôzne spoločenské hry.
Prioritou Hotelovej akadémie je:
spokojný rodič, zákazník a úspešný absolvent
schopný okamžite sa uplatniť na domácom a zahraničnom trhu práce alebo pokračovať v ďalšom
štúdiu.

Kontaktné údaje:
Hotelová akadémia
Radničné námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľ školy: Mgr. Milan Kudrik
Tel./fax: 053/446 4215, 053/442 41 89, 0948 094 212
E-mail: hotelovkasnv@gmail.com
Web: www.hotelovkasnv.edupage.org
Fb: www.facebook.com/hotelovkasnv
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Ochrana lesov pred požiarmi
Jarné obdobie je už tradične spojené so zvýšeným
výskytom požiarov suchých porastov a nárastom
počtu lesných požiarov.
Podľa štatistických výkazov v územnej pôsobnosti
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi došlo v roku 2017
celkovo k 18 lesným požiarom s priamou škodou
vo výške 37 050 €, avšak uchránené hodnoty boli
vo výške 626 900 €.
Z vykonanej analýzy požiarovosti vyplýva, že najväčšími príčinami požiarov sú, tak ako aj v predošlých rokoch, požiare, ktoré vznikli hlavne vypaľovaním suchej trávy (9 požiarov) a manipuláciou
s otvoreným ohňom (7 požiarov). Ďalšími príčinami
vzniku lesných požiarov bolo spaľovanie odpadov
a odpadkov (1 požiar) a 1 požiar bol zapríčinený
bleskom.

Predísť vzniku požiarov môžeme najmä:
• dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti
pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru,
• nevypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov,
• zakladaním otvoreného ohňa v prírode na mies
tach, ktoré sú na to vyhradené,
• bezpečným uhasením ohňa v ohnisku,
• dodržiavaním zákazu fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• dodržiavaním vyznačených zákazov alebo príkazov týkajúcich sa ochrany pred požiarmi.
V prípade spozorovania požiaru je potrebné
okamžite ohlásiť požiar na najbližšej ohlasovni
požiarov v obci prípadne u správcu lesa alebo na

linke tiesňového volania 112, 150.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Spišskej Novej Vsi upozorňuje občanov, že
v prípade zistenia porušenia zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov môže byť právnickej osobe a fyzickej
osobe – podnikateľovi udelená pokuta až do výšky 16 596 € a fyzickej osobe môže byť udelená pokuta za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi
v správnom konaní do výšky 331 € a v blokovom
konaní do výšky 100 €.
Veríme, že aj s vašou podporou sa nám podarí
uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami a spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu
preklenúť toto nebezpečné obdobie.
mjr. Mgr. Dominik Ďorko
OR HaZZ SNV

preventívne protipožiarne
kontroly v roku 2018

Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti,
predmety a predmety minulých čias
❃❃❃❃❃❃❃❃

o

od 8.00 do 15.00 hod na starom trhovisku oproti OC Sintra
Tel. č.: +421 910 149 926
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Soboty / 26. 5. * 23. 6. * 21. 7. *
25. 8. * 22. 9. * 27. 10. * 24. 11. * 22. 12.

lav

Viac informácií získate na: www.agapriemyselnypark.sk,
info@agapriemyselnypark.sk alebo na t. č. 0903 601 358.
Žiadosti je potrebné zasielať:
AGA priemyselný park, s. r. o., Radlinského 23, Spišská Nová Ves

Spišská burza
starožitností
a kuriozít 2018

tis

„Hľadáme šikovných, kreatívnych
strojárov, obrábačov kovov
schopných programovať
a obsluhovať CNC stroje.
Ponúkame stabilné zamestnanie
a zaujímavé finančné ohodnotenie,
mladý kolektív, možnosť odborného
a platového rastu,“
uviedol Ing. Miloš Jochman, konateľ spoločnosti.

Ra
s

Spoločnosť vyrába presné strojárske výrobky prevažne do
zahraničia. Žiadne veľké série, ale kusová a malosériová výroba.
Uchádzač musí byť schopný čítať výkresy, programovať CNC
stroje, správne upnúť súčiastku a obsluhovať stroj.
Možnosť programovania CNC strojov
pomocou Autodesk Inventor HSM:
• Obsluha CNC horizontálnej vyvrtávačky WFT
11CNC, riadiaci systém Heidenhain iTNC 530
• Obsluha CNC obrábacieho centra, riadiaci systém FANUC
• Obsluha CNC sústruhu, riadiaci systém FANUC

č

AGA priemyselný park
rozširuje tím zamestnancov

Kontroly budú vykonávať členovia Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Nová Ves, ktorí sa na požiadanie pred vykonaním kontroly preukážu
poverením mesta spolu s občianskym preukazom.
Preventívnou protipožiarnou kontrolou sa preveruje dodržiavanie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.
Členovia kontrolných skupín sú pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol oprávnení vstupovať do objektov, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné
údaje a vysvetlenia a požadovať odstránenie zistených nedostatkov bez
zbytočného odkladu.
Žiadame občanov a príslušných zamestnancov právnických osôb
a fyzické osoby - podnikateľov, aby aj vo vlastnom záujme umožnili vstup a výkon týchto protipožiarnych kontrol, ktoré pomôžu odhaliť
požiarne nedostatky a tak predchádzať vzniku požiarov a škôd na živote,
zdraví i majetku. Ďakujeme za pochopenie.
Peter Klein
referát požiarnej ochrany, MsÚ

Levo

Hlavní hostia: Duchoňovci, Marián Čekovský

ha

Spirit

uc

hlavný hosť: Majk

WINE FEST
Spišský salón kresleného humoru
Živá nahrávka Slovenského rozhlasu

ož

8. - 9. 6. 2018

Mesto plné detí

.K

7. 6. 2018

Od mája 2018 budú vykonávané preventívne protipožiarne kontroly
v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
• v rodinných domoch a obytných domoch, okrem bytov, a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb (na povalách, v suterénnych a pivničných priestoroch, hospodárskych budovách, garážach,
dielňach a pod.) na uliciach: A. Mickiewicza, E. M. Šoltésovej, J. Bottu,
J. Čajaka, J. Fándlyho, J. Kostru, J. Wolkera, Kalinčiaka, Kukučínova,
Letecká, M. Gorkého, Malá, Obrancov mieru, S. Chalupku, Slobody,
Stojan, Šestnástka, T. Vansovej, V. Nezvala, Za šestnástkou;
• v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov sídliacich
na uliciach a mestských častiach: Tepličská cesta, Sadová, Šestnástka,
Kozí vrch, sídl. Mier, sídl. Za Hornádom, Sídl. gen. Svobodu, Ferčekovce, Novoveská Huta, poznámka: všetko južne od Hornádu.

á

7. – 9. 6. 2018
Spišská Nová Ves

oznamy

Oznámenie
o zbere
odpadov
s obsahom
škodlivých látok
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje obyvateľom
mesta Spišská Nová Ves termíny pre jarný zber odpadov s obsahom
škodlivých látok v jednotlivých častiach mesta. Medzi tento odpad patria:
použité batéria a akumulátory, elektroodpad z domácností s obsahom škodlivín (chladničky, televízory, monitory), žiarivky, odpadové
motorové a prevodové oleje, rozpúšťadlá, staré farby, laky, handry
a rukavice znečistené olejom, obaly znečistené olejom a pod. V rámci tohto zberu budú zbierané i elektroodpady z domácností bez obsahu
škodlivých látok.
Pre občanov bývajúcich v bytových domoch sa zber bude realizovať prostredníctvom mobilnej zberne, ktorá bude pristavená po dobu 20 minút na
vybraných stanovištiach. Pri preberaní odpadu je potrebné sa riadiť pokynmi obsluhy mobilnej zberne a preukázať sa OP. Odpad bude prevzatý
len od občanov mesta. Zber týchto odpadov je bezplatný.
Zoznam stanovíšť v jednotlivých lokalitách mesta - 9. 5. 2018:
1. Nov. Huta - námestie (reštaurácia Poľovník)
9.00 - 9.20
2. Ferčekovce - križovatka Trenčianskej a Muráňskej
9.30 - 9.50
3. Sídl. gen. Svobodu - parkovisko pri OD, Lipová 20
10.00 - 10.20
4. sídl. Mier - parkovisko OD Prima (Šafárikovo nám.)
10.30 - 10.50
5. sídl. Západ - parkovisko za OD (Kolárska ul.)
11.30 - 11.40
6. Blaumont - parkovisko Filinského
11.50 - 12.00
7. Hurbanova ul. - pri kotolni
12.10 - 12.30
8. Slovenská 44 - pri kotolni
12.40 - 13.00
9. Mlynská ul. - MPC starý vchod
13.10 - 13.30
10. Ing. O. Kožucha - parkovisko pred futbalovým štadiónom 13.40 - 14.00
Termíny a podmienky zberu týchto odpadov pre občanov bývajúcich v rodinných domoch sú uvedené v kalendári zvozu separovaných zložiek z komunálnych odpadov pre rok 2018.
Počas celého roka môžu občania mesta horeuvedené odpady bezplatne
odovzdať na Zbernom dvore na Sadovej ulici (ut - pi 8.00 - 16.00 h; so
8.00 - 12.00 h). Tento odpad bude občanom prevzatý po predložení občianskeho preukazu.
odd. komunálneho servisu, MsÚ

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:

2. 5. 2018 / 7.30 - 17.30 h

Dubová: 7, 8, 9, 10, 3836;
Javorová: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16;
Lipová: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21

9. 5. 2018 / 7.10 - 16.30 h

Fraňa Kráľa: 37, 2477, 3913 a blok garáži kolmo na Konrádovu ul.;
Radničné námestie: 1845, 2154;
Zimná: č. d. 6, 83, 85, 86, 78, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 102, 103, 104,
105, 106, 107

10. 5. 2018 / 7.00 - 16.00 h

Česká: 2;
Moravská: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Slovenská: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 3914

10. 5. 2018 / 7.50 - 14.30 h
Hviezdoslavova: 15,
Letná: od 27 40

11. 5. 2018 / 7.10 - 16.00 h

J. C. Hronského: od 4 po 14;
Jesenského: od 1 po 15;
Koceľova: od 1 po 23, 6190;
Kollárová: od 1 po 27 nepárne, od 22 po 36 párne;
Mišíkova: od 1 po 12;
Puškinova: 13;
Rastislavova: od 1 po 6;
Slovenská: od 2 po 20, 22, 24, 26, 28, 30;
Svätoplukova: 1, 3, 4, 8, 206/2;
Tolstého: od 1 po 19
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.

Rozšírenie zberu BIO odpadu
V súvislosti s prevádzkovaním Regionálneho centra
zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov mesto
Spišská Nová Ves rozširuje zber BIO odpadu do ďalších
lokalít.
Medzi tento odpad patrí tzv. zelený odpad – pokosená
tráva, lístie, konáre, zvyšky ovocia a zeleniny. Rozšírenie
zberu sa týka občanov bývajúcich v rodinných domoch
v lokalitách MsV č. 8 - staré mesto (sever) - ulice: Vajanského, Chrapčiakova, Hviezdoslavova, J. Fabiniho,
Ing. Straku, Odborárov, Duklianska 1 - 57, Ing. Rojkoviča, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Krížova, Orlia,
Jesenského, Tolstého, Mišíkova, Puškinova, Železničná, Mudroňova, Kollárova, Slovenská, Svätoplukova, Rastislavova, Levočská, Školská, Starosaská,
Nad Medzou a MsV č. 9 - Telep - ulice: Bernolákova,
J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, Kmeťova, Radlinského, Harichovský chodník, Jána Janského, Ľaliová,
Púpavová, Astrová, Narcisová, Nezábudková.
Upozorňujeme občanov, že v zmysle ustanovení zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sú povinní sa do uvedeného
zberu zapojiť a na zber využívať hnedé plastové BIO nádoby.
Občania bývajúci v rodinných domoch na horeuvede-
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ných uliciach, ktorí doteraz nemali možnosť BIO odpad
triediť, sa môžu do zberu zapojiť vyplnením návratky,
ktorú odovzdajú v podateľni Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Uzávierka
žiadaniek je 15. mája 2018. Záujemcom bude pridelená
samostatná hnedá zberová nádoba o objeme 240 l.
Rozvoz nádob v zmysle doručených žiadaniek pre
uvedenú lokalitu budeme realizovať 22. mája 2018
v čase od 8.00 h. Zberové nádoby budú v jednotlivých
rodinných domoch odovzdávané priebežne. Pri preberaní
nádoby je potrebné preukázať sa platným OP.
Občania, ktorí nebudú v uvedenom čase zastihnutí, ako
i občania, ktorým uvedený termín nevyhovuje si môžu zberovú nádobu vyzdvihnúť v areáli Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (areál Skládky
odpadov Kúdelník II - vpravo pri štátnej ceste Spišská Nová
Ves - Markušovce), Kúdelník 2, Spišská Nová Ves - každý
pracovný pondelok v čase od 8.00 do 13.00 h.
Kampaň bude pokračovať do ďalších lokalít podľa jednotlivých MsV. O termínoch budeme občanov informovať
v nasledujúcich číslach Informátora.
odd. komunálneho servisu, MsÚ

NÁVRATKA – ZBER BIO - ODPADU
Lokalita:
MsV č. 8 - staré mesto sever,
MsV č. 9 - Telep
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
...............................................................
...............................................................
Adresa:
...............................................................
...............................................................
Tel. kontakt:
...............................................................
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Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves

1. a 8. 5. 2018	Účasť na podujatiach mesta
4. 5. 2018 Varenie a ochutnávka múčnych jedál
11. 5. 2018 Turistická vychádzka do Bachledovej doliny - Chodník korunami stromov
Poplatok za autobus 5 €. Vstupenky si platí každý sám.
Odchod autobusom od Jednoty o 8.00 h. Prihlásiť sa do 7. 5.
19. 5. 2018 Spoločenské stretnutie „Deň Matiek“
v reštaurácii Paríž o 15.00 h
Prihlásiť a zaplatiť poplatok 12 € do 14. 5. 2018.
24. 5. 2018 Autobusový zájazd Poľsko – Inwald.
Cena zájazdu 10 €.
Odchod autobusu o 5.30 h z parkoviska za Jednotou.
Vstupné do Inwald - Parku každý individuálne.
Prihlásiť sa do 18. 5. 2018.

Občianske združenie
CHATOVÁ OSADA KOŠIARNY BRIEŽOK
pozýva svojich členov na stretnutie,
ktoré sa uskutoční 19. 5. 2018 o 17.00 h
pri Novákovej chate na Košiarnom briežku
Prosíme o účasť.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Spišskej Novej Vsi

…Času májového, prvotní nového
všecko stvorení žádá. Nebo toho času,
veselého hlasu slavík znamení dává,
že zima minula, k nám se priblížila
líbých kvítku okrasa...
(P. Benický - Verše slovenské)

Dom a Miestny odbor Matice
slovenskej v Spišskej Novej Vsi
pozýva na

BAROK NA SPIŠI
A SLOVENSKÁ
BAROKOVÁ POÉZIA
21. 5. 2018 o 15.00 h

v Dome MS, Zimná ulica 68
Slovom i videoprojekciou toto obdobie
priblíži D. Rosová, pracovníčka pobočky
STM. Básne z tvorby slovenských autorov
prednesú členovia DS Hviezdoslav.
Spomienka pri príležitosti
750. výročia prvej písomnej zmienky
o meste Spišská Nová Ves.

pozýva svojich členov na tieto aktivity

2. 5. 2018 (streda) | Turistická vychádzka Gánovce – Zámčisko
Odchod osobným vlakom o 8.50 h
9. 5. 2018 (streda) | Turistická vychádzka Strečno
Odchod rýchlikom do Vrútok o 7.05 h
16. 5. 2018 (streda) | Plavba po rieke Bodrog
Prosíme už prihlásených členov zaplatiť za plavbu sumu 10 € do 10. 5. v KD na Levočskej ulici.
Tam dostanete presné informácie o akcii.
23. 5. 2018 (streda) | Turistická vychádzka na vyhliadkovú vežu v Košiciach
Odchod osobným vlakom o 7.11 h
30. 5. 2018 (streda) | Turistická vychádzka Hnilčík - Ráztoky - Hliníky
Odchod z AS o 7.50 h

Klub dôchodcov
Komenský
pozýva pedagogických pracovníkov
dôchodcov na stretnutie,
ktoré sa uskutoční
10. 5. 2018 (štvrtok)
o 10.00 h
v Klube dôchodcov
na Levočskej ul.

ZO č. 13 Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých Levočská ul. 14
pozýva svojich členov
na posedenie pri príležitosti

Dňa matiek
12. 5. 2018 (sobota)
o 16.00 h v reštaurácii Hotela Preveza.
Poplatok: členovia 10 €, nečlenovia: 12 €.

Tešíme sa na vás.

Tešíme sa na vás.

Multifunkčné energetické a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
T.: 053/429 754 6, e-mail:
dana.rosova@gmail.com
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
Na vernisáže a prednášky v popoludňajších
hodinách vstup voľný.
S tá l e v ý stav y
• HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI
• ZBIERKA NERASTOV
• ODKRYTÁ KRÁSA V KAMENI
V TVORBE TIBORA GURINA
V ý stav y

Chcem prispieť i ja – v tom úsilí vidím moju oddanosť,
lásku k môjmu národu a k bytostiam,
ktoré sú a budú mi večne milé. (M. R. Štefánik)

Mesto Spišská Nová Ves
a Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika
v Spišskej Novej Vsi pozývajú na

pietnu spomienku

pri príležitosti 99. výročia tragického úmrtia
Milana Rastislava Štefánika

4. 5. 2018 o 14.00 h

pri pamätníku na Štefánikovom námestí

14

od 16. 5. do 30. 6. 2018
ALEXANDER LUCZY – TULÁK HÔR
Vernisáž: 15. 5. 2018 o 16.00 h
V MODROM
Autorská výstava fotografa Miloša Fiľu
Pre d ná š ka
29. 5. 2018 o 16.00 h
PRÁCA
TECHNOLOGICKO-VÝVOJOVÉHO
STREDISKA MARKUŠOVCE
Prednášatelia: Ing. Pavol Demečko,
Ing. Eduard Pavlík, Ing. Vojtech Čiško, CSc.

máj 2018

kultúra, oznam
www.dietka.sk

Program Materského
centra Dietka
Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3

JA SI VYSKOČÍM,
JA SI POSKOČÍM
A AJ SA ZATOČÍM

Materské centrum - DIETKA Spišská Nová Ves

MOJA DRAHÁ MAMIČKA

Každý štvrtok o 16.30 h popoludnie
plné hudby a tanca pre deti do 6 r.
Prihlášku: min. deň vopred
t. č. 0917 618 368,
prispevok: 4 €/dieťa

Tvorivá dielňa zameraná
na darčeky pre mamičky.
12. 5. od 15.00 h,
prihlášky na t. č. : 0903 493 922

BESEDA NA TÉMU:
KVASINKOVÉ INFEKCIE

STRETNUTIE PODPORNEJ
SKUPINY NOSIACICH RODIČOV

22. 5. o 17.00 h, prihlášky najneskôr
21. 5. na t. č. 0903 493 922,
príspevok: 2 €/osoba

pod vedením B. Vajovej,
V. Smikovej a J. Novotnej
21. 5. o 9.30 h
Prihlášku: deň vopred 0910 554 177,
príspevok: 3 €/osoba

TVORIVÉ DIELNE
Pondelky od 17.00 do 18.45 h pre
deti od 4 r. bez účasti rodičov pod
vedením Mgr. art. Amálky.
Prihlášku: deň vopred na
t. č. 0908 269 914,
príspevok: 5 €/dieťa

Európsky týždeň
nosenia detí
7. – 13. 5. 2018: „Nosenie spája“
7. 5. 2018
9.30 h - Pochod nosiacich rodičov
spred Levočskej brány
10.00 h - Profi fotenie nosiacich
rodičov s deťmi + tanec s deťmi
v ergo-nosiacich pomôckach na
trávniku pred evanjelickým kostolom
11. 5. 2018
10.00 h - Piknik nosiacich rodičov
v Madaras parku + tombola

OBJAVUJEME
RÚČKAMI
Vždy v stredu o 16.30 h
farby, plastelína, pena,
dokonca aj blato, deti do 3 r.
Prihlášku: deň vopred
t. č. 0902 225 798,
príspevok: 4 €/dieťa

Nahlasovanie deň vopred
t. č. 0910 554 177
V prípade zlého počasia
v MC Dietka.

HERŇA Dietka
Každý utorky a štvrtok
od 9.00 do 12.00 h,
v stredu od 16.00 do 19.00 h.
Možnosť komunikovať anglicky
(utorky), nemecky (štvrtky),
príspevok: 1,50 €/rodina

STRÁŽENIE DETÍ
Info na tel. čísle: 0903 493 922

DETSKÁ NARODENINOVÁ
OSLAVA (sobota, nedeľa)
Objednávky: 0903 493 922
Príspevok: 10 €/2 hod.

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
tel. č. 0910 554 177 alebo
veronika.smikova01@gmail.com.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých
organizuje pre svojich členov, nečlenov a ich rodiny

10-dňový pobyt pri mori

v talianskom letovisku Cupra Marittima v termíne

od 22. 6. do 1. 7. 2018 (vrátane cesty)
Cena ubytovania 400 €/apartmán pre 4 osoby. Cena prepravy 130 €/osoba.
1 osoba - 230 €/pobyt vrátane prepravy a poistenia
Ubytovanie: Rezidencia Delfini, 4 – 6-lôžkové apartmány s komfortným vybavením,
výťah, vzdialenosť od mora cca 130 m, k dispozícii služby delegátky a fakultatívne výlety.
Prepožičanie posteľnej bielizne 3 €. Doprava luxusným klimatizovaným autobusom.
Možnosť fakultatívneho výletu Rím, Loreto, Benátky a ďalšie podľa záujmu.
Rezervácia pobytu len po uhradení 100 € zálohy.
Bližšie info: Ľudmila Mlynárová - predsedníčka OR SZZP, tel. č.: 0948 445 348.

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých ZO č. 2 Spišská Nová Ves
Srdečne vás pozývame na
autobusový zájazd, ktorý
sa uskutoční 18. mája 2018
Fričovce (kaštieľ, kostol) – Prešov
(Krajské múzeum v Rákocziho paláci) Aquapark Delňa Prešov (kúpanie)
Odchod autobusu o 7.00 h z Fabiniho ul.
Poplatok: 4 €
Prihlásiť a zaplatiť môžete každú stredu
od 9.00 do 11.00 h na Levočskej ul. 14.
Tešíme sa na vás

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
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Zvieratká
na adopciu
V prípade záujmu o psíka volajte 0905 315 070
(ak zamestnanec útulku nepracuje, číslo je
nedostupné, skúste preto volať viackrát)
alebo bezplatnú linku 159.
Každý adoptovaný psík môže bezplatne
absolvovať kurz výcviku v MKK Tatran
t. č. 0949 351 119.
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.
ERIK
Cca 2-ročný psík bol pre týranie
odobraný úradom RVPS. Keď sa
osmelí, upravíme mu kožuštek
a bude z neho veľký fešák.
MIRKO
Cca 3-ročný kríženec malého
bradáča. Tento psík je naozaj
veľký pohoďák. Vhodný aj do
interiéru aj vonku na voľný výbeh
po dvore
AJKA
Prišla k nám zo Smižian. Prvé
dni prekonávala so strachom,
ale teraz je z nej vyrovnaná, mladá sučka. Vek cca 1 rok. Vhodná
na voľný výbeh okolo domčeka.
BERUŠKA
Beruška je tiež mladá, malá
sučka, cca 13-mesačná. Má
dobrú, mierumilovnú povahu.
Rada chodí na prechádzky,
nemá problém s vôdzkou.
JURKO
Úžasné ročné psíča, ktoré má
vlastnosti všetkých psíkov, na
ktorých zobral svojú podobu. Je
malý, ale zdatný, má krátke, ale
rýchle nohy.
MÁŠA
Malá cca 3-mesačná fenka, guľaté, pekné šteniatko. Je veľmi
roztomilá, hravá a bezstarostná.
V dospelosti bude menšieho
vzrastu.

Ak bude v nás mravná sila, ak prenikne jedna myšlienka, jedna vôľa tela
nášho národa, národy celej zeme ju nepremôžu. (P. J. Šafárik)
Mesto Spišská Nová Ves, Dom i Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi
pozývajú priblížiť si významnú osobnosť slovenských, slovanských i svetových dejín
PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, po ktorom je pomenované námestie na sídl. Mier
15. 5. 2018 o 11.00 h v KD Mier na rovnomennom sídlisku
za prítomnosti scenáristu filmového dokumentu, ktorý natočila Slovenská
televízia prof. h. c., prof. Ing. ONDREJA HRONCA, DrSc.
Realizované pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky
s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves.
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Knižné
novinky

AKO SA MAPOVALO V BANÍCTVE
Výstava Slovenského banského múzea
v Banskej Štiavnici prezentuje vývoj
spracovania banskej mapy aj unikátne patenty
vo výrobe meračských prístrojov.
Vstupné 1 €, zľava 0,50 €

Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

Centrálna budova, Letná 28
053/415 03 01
PRE DETI
Jiří TOMEK:
Veľké príbehy starého orientu
Mýty, báje, legendy, poviedky a rozprávky oboznamujú s veľkými témami, osobnosťami a príbehmi, ktoré patria do pokladnice svetového
písomníctva a kultúry.
Mariana PROCHASKO:
Kto nám z neba sype sneh?
Pôvabná rozprávka o krtkovi Ňufkovi a jeho rodine prináša príbehy o radosti zo života a o sile
priateľstva. Na Ukrajine najkrajšia detská kniha
roka 2013.
Ivana KOPRDOVÁ:
Moje príbehy: tvorivé písanie pre deti
Ako preniesť vlastné myšlienky na papier? Ako
oživiť príbeh dialógmi? V knižke nájdete odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky.
PRE DOSPELÝCH – beletria
Jiří Svetozár KUPKA: Krvavé jahody
Skutočný príbeh Věry Sosnarovej, ktorá prežila
dvadsať rokov v gulagoch.
Gayle FORMAN: Nehľadaj ma
Ktorá žena by niekedy netúžila zbaliť sa, sadnúť
na vlak a odviesť sa niekam, kde ju nikto nepozná, kde sa nebude musieť o niekoho stále
starať?
Katherine WOLF: Nádej je liek
Skutočný príbeh o zdrvujúcej strate a láske, ktorá všetko prekoná.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
Rhonda BYRNE: Zázrak
V knihe autorka odkrýva poznanie, ktoré môže
ľuďom od základu zmeniť život.
John GRAY: Pravý muž 21. století
Praktický sprievodca hĺbinami mužského vnútra. Cesta k sebapoznaniu, k lepšiemu, kvalitnejšiemu a spokojnejšiemu životu. Kniha ale zďaleka nie je len pre mužov.
Michail ZYGAR: Všetci mocní Kremľa
Aká je veľká moc, ktorá sa ukrýva v rukách Vladimíra Putina? Je to človek, ktorého sa máme
právom báť? Ruský novinár sa v knihe rozhodol
otázky Kremľa a Putina analyzovať do hĺbky.

Máj 2018

PRIESTORY PROVINČNÉHO DOMU

ka

novin

TO NAJ Z PRÍRODY SPIŠA
Výstava zameraná na prírodu Spiša,
ktorá je plná zaujímavých faktov o rastlinách
a živočíchoch, s ktorými sa môžeme stretnúť
pri prechádzke prírodou v tomto regióne.
Sprístupnená od 4. 5. 2018
Vstupné 1€, zľava 0,50 €

ka

novin

PREMENY NÁMESTIA SNV
750. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ
ZMIENKY O MESTE SNV
Výstava o premenách námestia v SNV
predstaví návštevníkom stavebný vývoj
centra mesta od konca 18. storočia
po začiatok 20. storočia.
Vernisáž výstavy 16. 5. 2018 o 15.30 hod.
Súčasťou podujatia budú aj Dvorné dialógy
s témou premeny nášho námestia.

O PRÍRODE V PIVNIČKE
Termín: 9. 5. 2018 o 16.30 hod.
Prednášajúca: MUDr. Eleonóra Lukáčová
Téma: Posolstvo delfína z Bahar Ic- Caghaq.

tia

uja
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
dne pod
19. máj 2018
mimoria
Navštívte výstavy v Provinčnom dome.
Čaká Vás zaujímavý program a prekvapenie:
PREMENY NÁMESTIA – komentovaná
prehliadka s autorom výstavy a
kreatívna dielňa pre malých aj veľkých
NAJ Z PRÍRODY SPIŠA
Poznávaj kvet, bylinku, korenie. A ako
vonia kuchyňa? Vanilka, aníz, tymián...
AKO SA MAPOVALO V BANÍCTVE
Zememeračstvo v minulosti a dnes
Aj v múzeu baňa? Ukážka banskej štôlne.
PROVINČNÝ DOM V SNV / história
Unikátna maketa Provinčného domu,
vyrobená podľa plánov F. Bartla v M 1: 50
Vstup od 17.00 hod. do 23.00 hod.
Orchidea Vám otvára brány múzea,
za 2 kartičky získavate pexeso
Vstupné 1 € za kartičku orchidey

PROVINČNÝ DOM V SNV – história
Výstava predstavuje obdobie existencie
Provincie XVI spišských miest, ktorej centrom
bola v rokoch 1774 – 1876 Spišská Nová Ves.
Vstupné 1 €, zľavnené 0,50 €
ŠTVRŤSTOROČIE SAMOSTATNEJ SR
25. výročie vzniku nášho štátu
Komorne ladená výstava prezentuje vznik SR,
jej štátne symboly, ústavu, dobovú tlač, prvú
poštovú známku nového štátu, bankovky,
materiály spojené s voľbami a pod.
PONUKA PRE ŠKOLY
Ako sa mapovalo v baníctve – sprievodný
interaktívny program pre MŠ a ZŠ
To naj z prírody Spiša – Ako funguje
príroda – zábavná forma prehliadky výstavy
Ostatných 25 rokov v dejinách SNV
Architektúra na námestí SNV – stavebné slohy
Rozšírená ponuka na www.muzeumspisa.com
/podujatia pre ZŠ, SŠ a gymnáziá/

MÚZEUM V SMIŽANOCH

ka

novin

OD NEKTÁRU PO MEDOVNÍK
Výstava o včelárstve a medovnikárskom remesle.
Vernisáž 15. 5. 2018 o16.30 hod.
DEŇ MÚZEÍ
Prednáška Cesta životom včielky robotnice,
prezentácia živého včelstva.
Pozorovanie aktivít rodinky
bociana bieleho na hniezde.
18. máj 2018, 9.00 hod. – 14.00 hod.

KAŠTIEĽ V MARKUŠOVCIACH
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
KAŠTIEĽ A LETOHRÁDOK DARDANELY
V MARKUŠOVCIACH 19. 5. 2018
Z krajín tisíc a jednej noci...
Večerná prehliadka kaštieľa s ukážkami
orientálnych zbierok z expozície a depozitara
a hudobnou rozlúčkou v letohrádku Dardanely.
Vstupy o 19.00 hod., 20.00 hod., 21.00 hod.
Orchidea Vám otvára brány múzea,
za 2 kartičky získavate pexeso
Vstupné 1 € za kartičku orchidey

Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk

Letná 63
SNV

Brigitte HOFFMAN:
Päťminútové rozprávočky
Dvadsaťjeden krátkych príbehov plných humoru, dobrodružstiev aj nečakaných prekvapení.

spoluhráčov v hre Empatia. V hre nemusí ísť len o výhru,
niekedy stačí dobre sa zabaviť.

PRE DOSPELÝCH – beletria
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Herné pondelky - V máji budeme odhadovať povahu

12. 5. 2018 (sobota) o 18.00 - KineDok. V cykle najnovších

Hanni MŰNZER: Medová smrť
Dramatický príbeh o tom, ako dokázali kruté
historické udalosti ovplyvniť osudy až štyroch
generácií žien z jednej rodiny.

dokumentárnych filmov z Európy predstavíme nórsky film Nie je kam sa ukryť, ďalšiu zo snímok,

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

dobrovoľné.

Donald RAYFIELD:
Život Antona Čechova
Tento životopis zachytáva omnoho viac a komplexnejšie, ako bol zdokumentovaný doteraz,
život geniálneho spisovateľa.

(2 - 4 hráči) v štyroch kolách - obrázkové, hudobné, tipovacie a vedomostné kolo. Víťazi si odnesú

ktoré v posledných mesiacoch vzbudili rozruch a búrlivé diskusie. Bližšie info na fb. Vstupné

26. 5. (sobota) o 18.00 h - KVÍZovanie v Alchýmke. Zábavné kvízové súťaženie v tímoch
milé malé ceny. Účastnícky poplatok: 1 €/osoba. Príďte sa zabaviť i zmúdrieť.

máj 2018

kultúra

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

1. 5. 2018 (utorok), Amfiteáter Madaras park
14.00 h | ČAROVNÁ

MUZIKA – rozprávka pre deti

Divadlo Cililing Prešov

15.00 h | A JA MOJO PIEŠŇE ŇIKDA ŇEZAPOMŇEM…
Detský folklórny súbor JADLOVČEK pri SZUŠ v Margecanoch
Pestrofarebná paleta piesní a tancov zo Spiša a Zemplína.
10. 5. 2018 (štvrtok) o 18.00 h, Koncertná sieň Reduty

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE

máj
NA BICYKLI BEZPEČNE

3. 5. 2018 od 8.00 h, detské dopravné ihrisko
okr. dopr. súťaž pre žiakov ZŠ, kat. 10 - 12 r.

MC DONALD CUP – MINIFUTBAL
4. 5. 2018 od 8.00 h, ZŠ Z. Nejedlého
okresné majstrovstvá žiakov ZŠ

SLÁVIK SLOVENSKA 2018

Sólistka: AYAKO YONETANI – husle (Japonsko), Dirigent: Leoš Svárovský (ČR)
Program: W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij
Vstupné: dospelí - 8 €, deti do 15 r. - 5 €

16. 5. 2018 od 9.00 h, Koncertná sieň Reduty
okresné kolo 28. ročníka celoslovenskej súťaže
v interpretácii ľudovej piesne. Vstup voľný.

19. 5. 2018 (sobota) o 18.00 h, Športová hala Spišská Nová Ves

VOLEJBAL – žiačok ZŠ

adela a richard mÜller: ona a on tour

krajské majstrovstvá
22. 5. 2018 od 8.00 h, športová hala

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.
Vstupné: 25 €, 23 €, 21 €, 18 €

majstrovstvá Slovenska
24. 5. 2018 od 12.00 h, športová hala
25. 5. 2018 od 8.00 h, športová hala

Pripravujeme:

atletika od 8.00 h, ZŠ Lipová
okresné majstrovstvá žiakov a žiačok ZŠ

20. 6. 2018 (streda) o 19.30 h, Dom kultúry Mier

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
Stanislav Štepka: BESAME MUCHO

Stanislav Štepka v hre s exotickým názvom pôsobivo a vtipne rozohráva pestré osudy
a príbehy z najsúčasnejšej súčasnosti. Táto inscenácia sľubuje divákom nevšedný divadelný zážitok.
Réžia: Ondrej Spišák. Vstupné: 16 €
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)

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Galériou umelcov Spiša
pozýva na koncert hudobnej skupiny

SAMBAQUI GROUP z južnej Brazílie
30. 5. 2018 o 19.00 h v Galérii umelcov Spiša, Zimná 46
Vstupné: 2 €
Skúsení gitaroví učitelia z hudobnej školy z nášho partnerského mesta Joinville oživujú hudobné
diela domácich autorov z regiónu i autorov nemeckého pôvodu s brazílskou produkciou zo začiatku 20-tych rokov. Teraz chce skupina Sambaqui prezentovať najviac typický a autentický z brazílskych žánrov – „choro“. Choro (číta sa
šoro) sa označuje aj ako „New Orleansky
jazz z Brazílie”. Ide o komplexnú populárnu hudobnú formu založenú na improvizácii, ktorá podobne ako jazz a blues v New
Orleans, vyrastá z formalizovanej hudobnej štruktúry a mnohých svetových vplyvov. Hudobne je choro založené na tom,
čo poznáme ako samba štýl alebo bossa
nova rytmy a hrá sa na gitaru alebo iné
strunové nástroje, plus flauta alebo klarinet a perkusie.
Alan Pereira - perkusie, Claudenor Fávero – mandolína, gitara, Nicolau Schmidt – 7-strunová gitara,
Raimundo Bernardes – perkusie, gitara

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

29. 5. 2018 od 15.00 h bude na Základnej umeleckej škole prebiehať hudobný
workshop pre pedagógov a študentov
ZUŠ, ale i pre záujemcov z verejnosti.

FLORBAL – žiačok ZŠ

malý futbal od 8.00 h, futbalový štadión
krajské majstrovstvá žiakov ZŠ

JUNILIÁDA – MDD

31. 5. 2018 od 14.00 do 17.00 h (štvrtok)
súťažno-zábavné popoludnie – areál pred CVČ
Hutnícka ul., sídl. Západ l - vstup voľný
športový turnaj vo futbale, predajné stánky,
občerstvenie, maľovanie na tvár, zábavné
a športové aktivity pre deti a rodičov
+ prekvapenie, vystúpenia detí MŠ Stolárska,
ZŠ Hutnícka a CVČ + ukážky z činnosti CVČ.

PONUKA NA LETNÉ PRÁZDNINY
RELAXAČNO-TURISTICKÝ TÁBOR
2. – 6. 7. 2018
Tatranská Lomnica
ubytovanie pod Lomnickým štítom (7 – 15 r.)
pobytový Olympijský letný tábor
16. – 20. 7. 2018
Rekreačno-športové stredisko
SKI Centrum Mraznica Hnilčík (7 – 15 r.)
POBYTOVÝ PRÁZDNINOVÝ
ŠPORTOVÝ TÁBOR
6. – 10. 8. 2018
Porač park - rekreačné stredisko (9 – 12 r.)
Denný zážitkovo poznávací tábor
9. – 13. 7. 2018
Klub mladých, Zimná 48, SNV (7 – 12 r.)
denný TVORIVO KREATÍVNY tábor
23. – 27. 7. 2018
CVČ Hutnícka SNV a okolie (7 – 10 r.)
denný ŠPORTOVO-TURISTICKÝ tábor
30. 7. – 3. 8. 2018
13. – 17. 8. 2018
20. – 24. 8. 2018
CVČ Hutnícka SNV a okolie (9 – 12 r.)

Podrobnejšie informácie o pripravovaných
táboroch nájdete na www.cvcadam.sk

5/2018

17

KULTÚRNO‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Otváracie hodiny:
uto – pia 9.00 - 16.30; ned 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 1. 7. 2018
Biedermeier c+s
Ronda Bautista, Vladimír Broniševský,
Ondrej Jurín, Peter Lipkovič, Andrea
Lipkovičová, Ivan Novotný, Stanislav Šalko,
Viktor Šefčík, František Turcsányi, Edita
Vološčuková, Júlia Zelená
Konfrontácia predmetov z obdobia biedermeieru s dielami 11 súčasných umelcov
BIENÁLE MAĽBY VI?
Abstrakcia / Metóda a metafora
Katarína Balúnová, Rita Koszorús, Martin
Kudla, Henrieta Kurčíková, Martin Lukáč,
Roland Neupauer, Simona Štulerová
Výstava interpretujúca rôzne metódy a metafory
abstrakcie uvádza siedmich umelcov nastupujúcej generácie
SOODY SHARIFI:
MAXIATÚRY / Moslimské tínedžerky
Fotografické projekty o súčasnosti a minulosti
iránskeho života a kultúrnej histórie. Maxiatúry
zasahujú súčasnými obrazmi do tradičných
miniatúrnych perzských malieb. Dokument
o moslimskej mládeži reflektuje modernú dobu
v konzervatívnom svete
ZO ZBIEROK GALÉRIE
/ BANEROVÁ VÝSTAVA
13. 5. – 31. 10. 2018
Banerová výstava vybraných 19-tich diel
PETER SMIK: KRABICE
11. 5. – 31. 10. 2018
Z fundusu galérie – keramické krabice
v Galérii pri Dufarte
PROGRAMY / Dielne PRE VEREJNOSŤ
KRIŽOVATKY 4:
Ďaleký Východ blízky Východu
4. ročník kreatívneho multikultúrneho dialógu
v rámci Noci múzeí a galérií
15. – 23. 5. 2018
TÝŽDEŇ V GALÉRII
4. ročník kreatívneho multikultúrneho dialógu
v rámci Noci múzeí a galérií
15. 5. 2018, 9.00 - 12.00
1 DEŇ V GALÉRII
Vstupné: 2,50 €/os., doprovod zdarma
Celodenný edukačný program určený pre
žiakov ZŠ. Prehliadky troch aktuálnych výstav
spojené s tvorivými dielňami: 1. Dekoratívna
tapeta, 2. Geometria v obraze, 3. Maxiatúry
18. 5. 2018, 10.00 - 16.00
GOTIKA NA DOTYK
Vstup voľný. Na tvorivú dielňu je potrebné sa
vopred objednať.
Prehliadka stálej expozície Terra Gothica a tvori-
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vá dielňa zameraná na gotické oblečenie,
módne navrhovanie a jednoduchú výrobu
gotických šiat z textílií a papiera
19. 5. 2018, 14.00 - 22.00
GALERIJNÁ SOBOTA
DEŇ A NOC GALÉRIE
Vstup zdarma. Výstavy podľa ponuky: stále
expozície a aktuálne výstavy
Galerijný trh. BAZAR
15.00 – 22.00 / vstup zdarma
Výstava a predaj katalógov, magnetiek a výrobkov z galerijných dielní, predaj publikácií
Emire Khidayer
Interaktívne stanice. Pyramída hier
15.00 - 22.00 / vstup zdarma
Príďte sa s nami hrať  Edukačno-interaktívne
tvorivé dielne zamerané na rôznorodé výtvarné
techniky
Komentovaná prehliadka. Soody Sharifi
16.00 - 17.00 / vstup zdarma
Komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy
iránskej fotografky Soody Sharifi Maxiatúry /
Moslimské tínedžerky
Prednášky a besedy. Od Arábie po Orient
17.00 - 21.00 / vstup zdarma
17.00 - 18.00 / Vladimír Beskid - GUS:
Od Arábie po Orient
Kultúrne body Maroka + súčasní arabskí a africkí
umelci od Kadera Attiu po Shirin Neshat
18.00 - 19.30 / Katarína Balúnová: Enter City
Prezentácia výtvarného umenia arabského
sveta v krátkych videách
19.30 - 21.00 / Alan Hyža: Arábia chutí
Beseda o kulinárskom putovaní po arabskom
svete s Emíre Khidayer
20. 5. 2018, 11.00 - 16.00
NEDEĽA ZA 10 CENTOV
Stále expozície a aktuálne výstavy v interiéroch
aj exteriéri
23. 5. 2018, 17.00 - 19.00
GALERIJNÁ STREDA
ORBIS PICTUS: ROZHOVORY O UMENÍ
BIEDERMEIER VERSUS C+S
Komentovaná prehliadka a beseda k aktuálnej
výstave Biedermeier C+S. Kurátorské potulky
v minulosti aj prítomnosti s Mgr. Jozefom Ridillom – Šarišská galéria a s prizvanými hosťami –
autormi výstavy
25. 5. 2018, 16.00 - 19.00
GALERIJNÝ PIATOK
ŽENY ON LINE 6 / Z RUKSAKU
Vstupné: 3 €/os.
Fotenie portrétov s použitím rekvizít, kostýmov
a make-up s cieľom zmeny identity. Účelom
je spustenie pozitívnych prístupov k inakosti,
prevencia rasizmu a xenofóbie či rozpoznanie
a samotné riešenie hejtu v online prostredí
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 1 deň vopred!
2. – 31. 5. 2018,
pondelok - piatok 9.00 – 16.00
DEKORATÍVNA TAPETA
GEOMETRIA V OBRAZE
MAXIATÚRY 
Nedele za 10 centov
symbolické vstupné
pre všetkých návštevníkov

kultúra, inzercia

1. 5. (utorok) o 9.00 h, Banketová sála KD

MÁJOVÁ PÄTNÁSTKA
šachový turnaj pre všetkých
5. 5. (sobota) o 10.00 h, Spoločenská sála KD

„NOSITELIA TRADíCIÍ“
Regionálna súťažná prehliadka folklórnych
skupín. Vstup voľný.
20. 5. (nedeľa) o 17.00 h, Spoločenská sála KD

CHODÍTE SEM ČASTO?
Divadelné predstavenie ochotníckeho divadla
RaJ pri OKC v Smižanoch (repríza)
Vstupné: 2 € (limitovaný počet vstupeniek),
predpredaj v KD
30. 5. (streda), Kaštieľ

TVORIVÁ DIELŇA
ŠKOLA ORNAMENTU
Slovenský ornament Majstra Kostelníčka
vernisáž výstavy

Pri p ravuj e m e :
2. 6. (sobota), Areál TJ Slovan Smižany

DEŇ DETÍ FÍHA-TRALALA
Koncerty: Veronika Rabada,
Rusín Čendeš Orchestra, Drišľak
XIII. JARMOK ĽUDOVÝCH REMESIEL
3. 6. (nedeľa), Areál TJ Slovan Smižany

XXVII. SMIŽIANSKE
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
XIII. JARMOK
ĽUDOVÝCH REMESIEL
www.okcsmizany.sk

Klietky pre chov
prepelíc, králiky, činčily,
pasce na líšky a kuny,
liahne na vajíčka,
odchovne pre kuriatka,
krmítka a napájačky.
Robíme rozvoz po celom Slovensku.
Viac na www.123nakup.eu
T.: 0907 181 800

máj 2018

kultúra
5. – 6. 5. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
POMSTA
FRA., triler, akčný, 108 min.,
české titulky, MP-15.
7. 5. Kino MIER
nepremieta
FILMOVÝ KLUB

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
1. – 2. 5. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
DVE NEVESTY
A JEDNA SVADBA
ČR, roman. komédia, 90 min., MP-15.
3. – 4. 5. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
TICHÉ MIESTO
USA, horor, 90 min, titulky, MP-15.
ROZPRÁVKA pre ŠKOLSKÉ KLUBY
aj pre VEREJNOSŤ

4. 5. o 14.00, vstupné: 3 €
LEO DA VINCI:
MISIA MONA LÍZA
TAL./POĽ., 82 min., slov. dabing, MP.
4. 5. o 17.00, vstupné: 4 €
BACKSTAGE
SR, tanečno-hud./roman., 100 min.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

5. – 6. 5. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
DVE A POL KAČKY
USA, 91 min., MP.

8. 5. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
THE FLORIDA PROJECT
USA, 2017, 111 min, titulky, MP-15.
9. 5. Kino MIER
nepremieta
10. 5. o 19.00, vstupné: 4 €
MÁRIA MAGDALÉNA
USA, hist./dráma, 130 min., titulky.
11. – 13. 5. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
POLNOČNÁ LÁSKA
USA, roman., 91 min., titulky, MP-15.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

19. – 20. 5. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
UKRADNUTÁ
PRINCEZNÁ
Ukrajina, 85 min., MP.
20. – 21. 5. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
NEZNÁMY VOJAK
Fínsko, Belgicko, Island, české titulky,
135 min., MP-15.
22. 5. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
ODNIKIAĽ
NEM./ FRA., dráma, titulky, MP-15.
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

23. 5. o 19.00, vstupné: 4 €
VÁLEK
SR, dok., 130 min.
Réžia: Patrik Lančarič
AKCIA PRE DÔCHODCOV

24. 5. o 17.00, vstupné:3 €
DVE NEVESTY
A JEDNA SVADBA
ČR, roman. komédia, 90 min., MP-15.
24. 5. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
DÁMSKY KLUB
USA, komédia, 102 min., tit., MP-15.

FILMOVÝ KLUB

ROZPRÁVKA pre ŠKOLSKÉ KLUBY
aj pre VEREJNOSŤ

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

16. 5. o 19.00, vstupné: 4 €
NEVESTY A JEDNA SVADBA
ČR, roman. komédia, 90 min., MP-15.
17. a 19. 5. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
DEADPOOL 2
USA, akčná kom., tit., 112 min., MP-15.
18. 5. Kino MIER
nepremieta

26. – 27. 5. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
UKRADNUTÁ
PRINCEZNÁ
Ukrajina, 85 min., MP.
27. – 28. 5. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
DÁMSKY KLUB
USA, komédia, 102 min., tit., MP-15.
FILMOVÝ KLUB

FILMOVÝ KLUB

12. – 13. 5. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
DVE A POL KAČKY
USA, 91 min., MP.
14. 5. o 19.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
APOŠTOL PAVOL
USA, historická dráma, 107 min.,
slovenské titulky, MP-12.
15. 5. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
PRÍSĽUB ÚSVITU
Biografický / romantický / dráma, FRA,
Francúzština / titulky, 130 min., MP 12.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

25. 5. o 14.00, vstupné: 3 €
LEO DA VINCI:
MISIA MONA LÍZA
TAL./POĽ., 82 min., slov. dabing, MP.
25. 5. o 17.00, vstupné: dospelí: 4 €
OBYČAJNÁ TVÁR
USA, 113 min., dráma, titulky, MP-7.
25. – 26. 5. o 19.00,
vstupné: 6 € / 5,50 €, 3D
SOLO: STARS WARS STORY
USA, dobrodružný, akčný, fantasy,
sci-fi, 135 min., slovenský dabing.

29. 5. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
GAUGUIN
FRA, francúzština/titulky,
autobiografický, 102 min., MP 15.
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

30. 5. o 19.00, vstupné:4 €
OTCOVA VOLGA
ČR, komédia, 90 min., MP-12.
31. 5. – 1. 6. o 19.00,
vstupné: 5 € / 4,50 €
KÝM PRIŠLA BÚRKA
USA, romanticko-dobrodružný,
120 min., MP-15.
1. 6. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
Bella a Sebastián 3:
Navždy priateľmi
FRA., rodinný, slovenský dabing,
91 min., MP.
Zmena programu
vyhradená!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia
Kina MIER finančne podporil

facebook.com/Kino.Mier.SNV

Program Spišského osvetového stredi
ska
FEBRuár 2018

máj
13. 2. 20182018
o 16.30 h
LIQUID ACRYLIC

9. 5. 2018
| Výstavná
miestnosť
| Vstup
Tvorivá dielňa zameraná
na výtvarnú
techniku
- liquid acrylic,
kdevoľný
si môže každý účastník
vytvoriť vlastné dielo na plátne, ktoré
si
odnesie
domov.
Technika
je vhodná pre dospelých
Čarokruhy
a vďaka
svojej efektívnosti
nachádza
viac nadšencov.
Záujemcoviavýtvarníčky
sa môžu prihlásiť
Vernisáž
výtvarnýchsi diel
Jany stále
Brutovskej
- neprofesionálnej
na osveta6@osvetasnv.sk
5. klubu.
2. 2018.Výstava
Maximálny
počet
účastníkov: 16 osôb
a členky do
ART
potrvá
dotvorivých
8. 6. 2018.
Lektorka: Zdenka Koštialová. Vstupné: 15 €/osoba
10. 5. 2018 | Spišská knižnica | Vstup voľný
do 18. 2. 2018

ŠTÚROV
ZVOLEN,
32. ročník
ŠTETEC
VERZUS OBJEKTÍV

súťaž
v rétorike
Výstava 80 fotografií a 32Regionálna
výtvarných postupová
diel z plenérov,
ktoré
sa uskutočnili v septembri 2017.
Vstup
voľný.
17. – 20. 5. 2018 | Spišská Kapitula - Spišské Podhradie | Vstup voľný
20. 2. – 20. 3. 2018

Spišský Jeruzalem

VESMÍR
OČAMI
DETÍ
6. ročník kultúrno-duchovného
festivalu,
bohatý
kultúrny a duchovný program.
Vernisáž s odovzdaním
cienobjavu
- 20. 2. zo
o 10.00
h. Regionálna
výtvarná
výstava
Spoznávanie
historického
17. storočia
– kalvárie
typusúťažná
Jeruzalemská,
pre MŠ, ZŠ,objavu,
ZUŠ. Vstup
voľný. fauna i flóra.
priblíženie jedinečnosti
unikátna
2. 2018 o 16.30
h | Galéria
umelcov
Spišafórum
17. 5. 20.
„Náboženský
cestovný
ruch“
- odborné
18. 5. Spišský
Jeruzalem pre deti ZŠ
CINEAMA
Regionálna
prehliadka
neprofesionálnej
filmovej
tvorby.verejnosť
Vstup voľný.
19. – 20.súťažná
5. Kultúrny
a duchovný
program
pre širokú
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

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

3. 5.

PLÁN PREMIÉR
Tiché miesto
Válek

10. 5.

Polnočná láska
Psí ostrov

17. 5.

Deadpool 2
Ukradnutá princezná

24. 5.

Solo: A Star Wars
Dámsky klub

31. 5.

Bella a Sebastian 3
Kým prišla búrka
Parralel

5/2018
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kultúra

KULTÚRNO‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

máj 2018

Divadlo

2. 5. (streda) o 10.00 h
20. 5. (nedeľa) o 16.00 h
PETER PALIK:

od 6 r., 70 min.

8. máj o 19.00 h

KRÁSKA A NETVOR

S. MALLATRATT - S. HILL: ŽENA V ČIERNOM

Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.

4. 5. (piatok) o 19.00 h / 25. repríza
25. 5. (piatok) o 19.00 h
BRANDON THOMAS / EMIL SPIŠÁK:

od 15 r., 160 min.
v predstavení sa fajčí

CHARLEYHO TETA

Jedna z najúspešnejších hier všetkých čias! Brilantný viktoriánsky thriller.
Príbeh mladého londýnskeho advokáta Arthura Kippsa prichádzajúceho
do odľahlého sídla na úhorných močariskách… Predstavenie vás doslova
priklincuje k sedadlám a zaručí, že vám ešte dlho ostane v pamäti.
Vstupné: 7 €
12. máj o 19.00 h

Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias.

10. 5. (štvrtok) o 10.00 h / pre dôchodcov
12. 5. (sobota) o 19.00 h
MICHAL BABIAK:

Kontra

Dom Matice slovenskej, Zimná 68

od 16 r., 120 min.

AŽ TRI V TAŇCU NA VIDERMAŇCU

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

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

120 min.

Jánošík alebo Pravda je len jedna
Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina
a národná legenda.

13. 5. (nedeľa) o 16.00 h
29. 5. (utorok) o 10.00 h / 55. repríza
HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK:

70 min.

PALCULIENKA

W. KURTYKA: ČÍNSKY MAHARADŽA

Nezvyčajný horolezecký thriller ikony svetového himalájizmu.
Slovenská a svetová premiéra scénickej verzie knihy Wojteka Kurtyku.
Magický a filozofický príbeh o prekonaní samého seba. Hypnotizujúci svet
Džemu, Číslice, Magickej Pumpy a jašteričky zvanej Geko… Silné emócie,
životné reflexie, skvelý humor… Nielen pre horolezcov!
Vstupné: 7 €
17. máj o 19.00 h

MARTIN MCDONAGH: PORUČÍK Z INISHMORE

Na ostrove Inishmore záhadne zmizne kocúr. Jeho majiteľom je člen INLA,
ktorý prichádza pomstiť svojho obľúbenca… Vražedne smiešna komédia
o írskych teroristoch od držiteľa tohtoročného Oscara je takou silou,
že budete plakať od smiechu! Slovenská premiéra. Iba pre divákov,
ktorí majú silné nervy! Od 18 rokov.
Vstupné: 8 €
20. máj o 19.00 h

WILLIAM SHAKESPEARE: HAMLET

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

18. 5. (piatok) o 19.00 h
21. 5. (pondelok) o 10.00 h / pre dôchodcov
GEORGES FEYDEAU:

100 min.

DÁMSKY KRAJČÍR

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

30. 5. (streda) o 10.00 h
FRANTIŠEK PAVLÍČEK:

80 min.

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

70 min.

Don Juan v pekle

Za hriešny život pošle autor Dona Juana do pekla na stretnutie so svojimi obeťami.

9. 5. (streda) o 10.00 h / pre dôchodcov
9. 5. (streda) o 19.00 h
PETER PALIK / JÁN JENDRICHOVSKÝ:

Nová premiéra
27. 5. o 19.00 h / premiéra, 28. 5. o 19.00 h / II. premiéra
29. 5., 30. 5., 1. 6., 2. 6., 5. 6. o 19.00 h

NICK REED: LIFE KOUČ

TRI ZLATÉ VLASY DEDA VŠEVEDA
2. 5. (streda) o 19.00 h
GEORGE BERNARD SHAW:

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

60 min.

Chceš objaviť svoj potenciál? Chceš sa naprogramovať na úspech a lepšie
zvládať nároky života? A hlavne - dozvedieť sa, ako prinútiť svojho partnera, aby umýval riad? Príď do Kontry na stretnutie s life koučom!
Nová premiéra v divadle Kontra. Terapeutická komédia. Wendy potrebuje
pomoc. Ale aj jej terapeut! Ten stojí pred veľkou úlohou - spraviť z mladej
naivky, ktorej život je jedna veľká katasrofa, úspešnú ženu.
Neskutočná zábava!
Vstupné: 8 €
Kapacita sály v Kontre je len 30 miest.
Je lepšie si rezervovať miesto vopred! Rezervácie: 0907 908 986

STOROČIE PODĽA MÁRIE

Obraz človeka a krajiny maľovaný goralským temperamentom a folklórom.

16. 5. (streda) o 19.00 h / premiéra
17. 5. (štvrtok) o 19.00 h / II. premiéra
23. 5. (streda) o 19.00 h
PATRIK HAMILTON:

70 min.

PLYNOVÁ LAMPA

Kriminálny príbeh plný napätia a manipulácie s nečakaným rozuzlením.

30. 5. (streda) o 19.00 h
ANTON PAVLOVIČ Čechov:

90 min.

UJO VÁŇA (A Tí DRUHÍ)

Komické príbehy ľudí, ktorí sa spovedajú zo svojich nenaplnených túžob.
Zmena programu vyhradená!
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www.spisskedivadlo.sk

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

vrešťadlo

Rodinný chi-chi príbeh o jednom
zavadzajúcom bábätku

13. 5. 2018 o 16.00 h

máj 2018

ŠPORT, oznamy

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves
STEZ
krytá plaváreň T.: 053/416 63 53
1. 5.
utorok
verejnosť
8. 5.
utorok
verejnosť
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

a On Tour”
19. 5. sobota 18.00 „Ona
koncert Richarda Müllera a Adely Vinczeovej
20. 5. nedeľa 10.00 ŠBK - Košice 2004, basketbal, staršie žiačky
22. 5. utorok
8.00 Krajské kolo vo volejbale žiačok ZŠ
24. - štvrtok
Majstrovstvá Slovenska vo florbale žiačok
25. 5. - piatok

9.00 - 20.00
9.00 - 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

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.

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

www.stez.sk

ceragem
sanitár
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00

10.00
6. 5. nedeľa /11.30
12. 5. sobota 17.00
11.00
13. 5. nedeľa /13.00
11.00
20. 5. nedeľa /13.00
26. 5. sobota 15.00
10.00
27. 5. nedeľa /11.30

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.

Mladší žiaci FK NOVES U13/U12 - MFK Snina,
I. liga
FK NOVES - ŠKF Sereď, II. liga SFZ dospelí
Starší žiaci FK NOVES U15/U14 - MŠK Žilina,
I. liga
Starší žiaci FK NOVES U15/U14 - MFK Ružomberok,
I. liga
FK NOVES - FK Poprad, II. liga ženy
Mladší žiaci FK NOVES U13/U12 - MŠK Tesla
Stropkov, I. liga

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935

Cenník prenájmu: 16 €/hod./4 dráhy

TENISOVý areál T.: 0903 403 459
Otváracie hod.:

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

pondelok - piatok

Cenník vstupu: tenisové kurty
7.00 - 14.00
14.00 - 22.00
8.00 - 20.00

sobota - nedeľa
podujatie nešportového charakteru
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
5. 5. sobota 16.00 ŠBK - Rožňava, basketbal, juniorky
12. 5. sobota 18.00 ŠBK - Žilina, basketbal, kadetky
10.00 ŠBK - Rožňava, basketbal, žiačky
13. 5. nedeľa
13.30 BK04 - Michalovce, basketbal žiaci

14 €/hod
28 €/hod
28 €/hod
780 €/deň

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

Cenník vstupu: tenisová hala
1. 5.
6. 5.
26. 5.

utorok
nedeľa
sobota

po - ne

9.00 - 21.00

10.00 - 14.00
14.00 - 21.00
permanentka
10.00 - 14.00
14.00 - 21.00

4 €/hod./kurt
6 €/hod./kurt
35 €/10 hodín
10 €/hod./kurt
13 €/hod./kurt

TK Spišská Nová Ves - Prešov B, starší žiaci
TK Spišská Nová Ves - TK Svit, dorast
TK Spišská Nová Ves - TK Košice, starší žiaci

ZIMNÝ ŠTADIÓN: T.: 053/446 10 86

Zimný štadión v mesiacoch máj - júl mimo prevádzky!

Mesto Spišská Nová Ves pozýva všetkých občanov mesta na

SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ
spojenú s kladením vencov

Oznamujeme chovateľom psov a mačiek,
že hromadné očkovanie uvedených
zvierat proti besnote
sa uskutoční v nasledovných termínoch:
4. mája 2018 od 8.00 do 16.00 h
vo Veterinárnej nemocnici
Spišská Nová Ves, Duklianska 46
(pred sídliskom Západ I).
5. mája 2018 od 8.00 do 10.00 h
v Novoveskej Hute pred pohostinstvom.
Za očkovanie proti besnote
sa bude účtovať poplatok vo výške 7 €.
Upozorňujeme chovateľov, že očkovanie
proti besnote, nakoľko sa jedná o nebezpečnú nákazu so smrteľným priebehom,
je povinné. Nesplnením si tejto povinnosti
sa vystavujú riziku postihu.
T.: 053/446 26 23, 0905 506 126
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pri príležitosti 73. výročia ukončenia II. svetovej vojny

4. mája 2018 o 14.00 h

pri Pamätníku oslobodenia na Radničnom námestí

Rozpis pohotovostných služieb lekární v meste Spišská Nová Ves
1. 5. 2018

Lekáreň Dr.Max, Hviezdoslavova 24

2. – 7. 5. 2018

Lekáreň Dr.Max, OC Kaufland, Duklianska 19, tel. 0901 961 073

8. 5. 2018

Lekáreň Dr.Max, Jána Jánskeho 1, tel. 0901 961 098

9. – 13. 5. 2018

Lekáreň Dr.Max, OC Kaufland, Duklianska 19, tel. 0901 961 073

14. – 20. 5. 2018

Lekáreň HARMÓNIA, Zimná 55, tel. 053 441 1637

21. – 27. 5. 2018

Lekáreň Dr.Max, OC Kaufland, Duklianska 19, tel. 0901 961 073
Lekáreň SLÁVKA, Poliklinika pri Hornáde,
28. – 31. 5. 2018
Chrapčiakova 1, tel. 053 416 6122
Pohotovostná služba je do 20.00 h., v sobotu, nedeľu a sviatok od 8.00 do 20.00 h.
5/2018
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Úspešní
florbalisti
Jeden z najmladších športov v Spišskej Novej
Vsi zažíva za ostatné obdobie veľký boom. Pred
rokom dievčatá Kométy získali slovenský titul
majsteriek. Chlapci postúpili do mužskej extraligy a postúpili do vyraďovacej časti súťaže.
Historicky prvý vstup vo vyraďovacej časti pre
mužov v extralige úspešný nebol, ale Spišiaci na
pôde víťaza základnej časti z Nižnej vôbec nesklamali. Prvý zápas prehrali 5 : 8, ale v druhom
podľahli až po predĺžení 10 : 11.
V treťom súboji sa Novovešťania pustili do
súpera bez rešpektu a viedli 2 : 0, lenže v závere tretiny v priebehu minúty Nižná dokázala
vyrovnať na 2 : 2. Po presnom zásahu Jergu
v druhej tretine bolo vyrovnané 3 : 3 a dráma
pokračovala. Výborná atmosféra hnala dopredu
obe mužstvá, trochu viac premotivovaní domáci zbytočne faulovali a hostia každé vylúčenie
trestali gólom. Na 4 : 3, resp. 5 : 3 Nižná zvyšovala v presilových hrách a postupne v tretej tretine skóre narastalo na strane hostí. Na druhej
strane veľký aplauz dostávali Novovešťania za
vydarené gólové akcie Rádyho na 4 : 8 a Pavláka na 5 : 9. Posledný gól zápasu a celej série na
6 : 10 strelil domáci Koščo. Po výsledku 10 : 6
Nižná vyhrala aj tretí zápas a postúpila v play off
ďalej. Nováčik zo Spiša aj v tomto súboji ukázal,
že za vystúpenie v extralige počas celej sezóny
a aj v play off sa vôbec nemusí hanbiť. Veľkou
odmenou pre hráčov Spišskej Novej Vsi bolo
zaplnené hľadisko športovej haly a pozápasová
ďakovačka.
Jozef Petruška

Kolkári okúsili
nadnárodnú súťaž
Domáci reprezentanti sa prebojovali do novej
nadnárodnej súťaže Interligy. V prvú aprílovú sobotu sa v súťažnom ročníku 2017/2018 poslednýkrát predstavili hráči Tatrana Spišská Nová
Ves v súboji proti českým Luhačoviciam. Od
začiatku sezóny bolo jasné, že nováčik zo Spiša môže v Interlige len prekvapiť. V doterajšom
priebehu dokázal štyrikrát zvíťaziť. Z dvanásťčlenného peletónu tak pred posledným kolom
patrí Spišskej Novej Vsi predposledná priečka.
Aj v súboji s Luhačovicami Spišiaci ukázali dobrú hernú kvalitu a odhodlanie zabojovať o dobrý výsledok. Vladimír Pešta zvalil 600 kolov,
Ján Pešta 591, Jaroslav Frocko 549, Matúš
Svitanek 539, Mikuláš Klubert 571 a Štefan
Benko 563. V celkovom sumáre to bolo na koly
3 413 : 3 550. V počte bodov dominovali hostia
z Česka 8 : 0. Po 21. kole tak ostala Spišská
Nová Ves na jedenástom mieste pred poslednou
KK Slavoj Praha.
V poslednom kole sa Novovešťania predstavia
na dráhach prvej Podbrezovej. Už teraz možno
konštatovať, že Interliga bola pre spišskonovoveský kolkársky klub prínosom. Porovnávať sa
v silnej konkurencii bývalého Československa
bolo obrovskou skúsenosťou, ale aj povzbudením do ďalších sezón. Opäť sa len potvrdilo, že
v Spišskej Novej Vsi má toto športové odvetvie
svojich zanietencov a dobrých reprezentantov.
Jozef Petruška
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Úspechy gymnastov
Mesiac apríl bol pre gymnastov klubu RTVŠ Mix plný aktivít. Zúčastnili sa celoslovenského podujatia 22. ročníka Festivalu pódiových skladieb, MS v súťaži TeamGym, okresného kola v gymnastickom 4-boji a klubovej
súťaži Gymnosúťaž. V Trnave sa konal 22. ročník súťaže pódiových skladieb, na ktorom sa zúčastnilo 600
účastníkov zo Slovenska, Čiech a Maďarska. V kategórii žiaci od 7 do 10 r. malé skladby sa 8 chlapcov
z klubu RTVŠ Mix a ZŠ Ing. O. Kožucha v skladbe „Za garážou“ umiestnilo
na 1. mieste, a získalo zlaté medaily
a pohár za celkové umiestnenie v svojej kategórii. Juniorky sa predstavili
skladbou TEAMGYM a svojím výborným
vystúpením nadviazali na úspešný minuloročný výsledok. Umiestnili sa v zlatom pásme, získali zlaté medaily a pohár.
Na MS v TeamGym juniorky obsadili
4. miesto. Za úspechmi gymnastického
oddielu klubu RTVŠ Mix stoja trénerky:
I. Kovalčíková, A. Majerníčková, A. Baluchová, V. Liptáková a poďakovanie patrí
v nemalej miere aj rodičom.

Halová sezóna
pre mladých hasičov
Už dávno nie je hasičský šport len letným športom.
Aj keď v zimnom období je možností na predvedenie natrénovaných zručností menej. Mladí hasiči zo
ZK IMA ZŠ Hutnícka sa zúčastnili v tímových súťažiach na pretekoch v Spišskej Novej Vsi a Havířove.
Na najväčšej súťaži mladých hasičov v Česko-Slovensku v Havířove skončili na 12. mieste.
Viac sa darilo v pretekoch jednotlivcov v behu na
60 m cez prekážky. Do týchto súťaží sa zapojilo až
14 detí. Na prvom kole Slovenskej ligy v behu na
60 m cez prekážky 10. 3. 2018 v Banskej Bystrici
sa v kategórii mladších chlapcov stal víťazom Andrej Krempaský. V kategórii starších dievčat na
3. mieste skončila Michaela Petrušková. Víťazkou tejto kategórie sa stala Viktória Krempaská.
Tá sa dokázala presadiť aj na najväčších pretekoch
v Českej republike zaradených do Českého halového pohára. 17. 3. 2018 sa v Ostrave umiestnila na
3. mieste a 24. 3. 2018 v Jablonci nad Nisou súťaž vyhrala v novom slovenskom rekorde.
Aj pri veľmi skromných podmienkach sa darí vychovávať konkurencieschopných mladých hasičských
športovcov. „Tento rok máme v pláne tieto talenty
zapojiť do súťaží v kategórii dorastu. Jednu súťaž

chceme aj sami zorganizovať 27. 5. 2018, pretože na
Slovensku takéto súťaže pre dorast chýbajú. K tomu
je však potrebné nákladné materiálové zabezpečenie. Veľmi by nás potešilo, ak by sa našiel v regióne
Spiša niekto ochotný pomôcť. V tejto dobe hlavne
s nákupom hasičského rebríka, ktorý je potrebný
k tréningu a organizácii súťaže,“ uviedol Jozef Strela zo ZK IMA ZŠ Hutnícka SNV.

Veľkonočná nedeľa na ľade
Počas sviatkov človek zvyčajne mentálne i fyzicky relaxuje. Nie však vylihovaním, ale aktívnym pohybom.
1. apríl 2018 bol pre členov i nečlenov Športového klubu Ferčekovce sviatočný, ale zároveň i športový. Keďže bola Veľkonočná nedeľa, výdatné veľkonočné raňajky malí i veľkí korčuliari vyšportovali na zimnom štadióne. Nebol to prvoaprílový žart, ale
jedna z voľnočaso
vých aktivít klubu,
ktorou zároveň uza
vreli korčuliarsku se
zónu na „zimáku“.
Opäť to bola vydarená akcia, ktorá príjemne spojila rodiny
s deťmi s pohybovou aktivitou, ktorá
je pre naše telo prirodzená a padne mu
veľmi dobre.

máj 2018

MASTERS 2018
Medzinárodné majstrovstvá SR v plávaní seniorov – MASTERS 2018 sa konali v sobotu
a nedeľu 7. – 8. 4. 2018 v mestskej plavárni.
V tomto ročníku štartovalo vyše 180 pretekárov zo
6 krajín (Rakúsko, Česko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko a Slovensko).
Domáci plavci Plaveckého seniorského klubu Spišská Nová Ves (PSKSNV) sa Majstrovstiev SR zúčastnili v tomto roku v počte 7-tich plavcov. Spišiaci
štartovali v 10 disciplínach, v ktorých zaznamenali
spolu 24 štartov a získali spolu 12 medailí všetkých
kovov.
Na M-SR Masters sa môžu zúčastniť plavci a plavkyne od veku 25 rokov vyššie. Pláva sa síce spolu podľa rozplavieb, ale inak každý plavec pláva
vo svojej vekovej kategórii, ktorá je členená po
5-tich rokoch a je v tejto kategórii aj vyhlasovaný

a hodnotený. Okrem svojej kategórie sú absolútne
umiestnenia bez ohľadu na vek, kde sa výsledný
čas násobí konštantou veku a výsledná bodová
hodnota hovorí o výsledku. Čím vyššie body, tým
lepšie umiestnenie. Tak sa môže stať (a aj stáva),
že aj pretekár s horším časom môže byť na lepšom
mieste, lebo rozhoduje jeho vek, v prípade, že je
starší. Najstarší účastník bol ročník narodenia 1934
a najstaršia účastníčka bola narodená v roku 1945.
Spišskonovoveskí plavci sa rozhodne nedali zahanbiť a dosiahli v tomto ročníku medaily všetkých
kovov, pričom najúspešnejší boli Peter Milčák st.
a Peter Milčák ml.
Text: Igor Murko

Nováčik v premiére nesklamal
Po napínavých volejbalových súbojoch o postup do play off vo štvrťfinále ženskej extraligy dostali Novovešťanky za súperky silný tím Strabag VC FTVŠ UK Bratislava. Pre nováčika súťaže už postup do play off
bol obrovský úspech. V prvom štvrťfinálovom zápase Spišiačky prehrali v Bratislave a v domácej odvete
bolo hlavným cieľom ukázať divákom kvalitný extraligový volejbal. To sa obom družstvám od začiatku darilo.
Domáce hráčky hrali nebojácne. V prvom sete nazberali 19 bodov. Najlepší volejbal videli diváci v druhom
sete, v ktorom sa zdalo, že Novovešťanky by mohli aj zvíťaziť. V koncovke setu však Bratislavčanky ukázali
svoju kvalitu a set vyhrali 25 : 22. Tretie dejstvo sa už len dohrávalo a hosťujúce hráčky ho vyhrali 25 : 9
a celú sériu 2 : 0 na zápasy.
Po poslednej lopte a mečbale nevládla v športovej hale pochmúrna atmosféra. Skôr naopak. Diváci nielen za
play off, ale aj celú sezónu odmenili volejbalistky Spišskej Novej Vsi veľkým potleskom a slovami uznania a chvály. Po postupe
do extraligy bola predsezónnym cieľom predovšetkým záchrana. Mladý
tím trénerskej dvojice
Spišák – Žigraj vo svojej
premiére len zberal cenné skúseností a v závere
sezóny potešil početnú
enklávu priaznivcov postupom do play off. Mladý káder získal v súťažnom ročníku 2017/2018
veľmi cenné skúseností
a ostáva veriť, že ich naplno zúžitkuje v novej sezóne 2018/2019.
Jozef Petruška

SPIŠSKÁ BEŽECKÁ LIGA 2018: Aj v tomto roku
budú bežci mesta súťažiť o čo najlepšie umiestnenie
v rámci Bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves,
ktorej gestorom je Občianske združenie Novoveská Huta. Do ligy je zaradených dvanásť rôznych behov od osem kilometrov až po polmaratón (21,1 km).
Prvým súťažným behom bude Olcnavská osmička
13. 5. 2018 a posledným Ferčekovská desiatka
17. 11. 2018.
KARATE: 24. 3. 2018 sa v Starej Ľubovni konalo
3. kolo Slovenského pohára detí a žiakov, na ktorom Karate klub Iglow mal 12 súťažiacich. Klub sa
umiestnil na 9. mieste zo zúčastnených 44 klubov
z celého Slovenska, spolu získali 10 ocenení, z toho
5 zlatých, 3 strieborné a 2 bronzové medaily.
SPIŠSKÁ AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA: Jubilejný 5. ročník amatérskej ligy len potvrdil, že o hokej
v akejkoľvek forme je na Spiši záujem. Základnú časť
vyhral tím Peko Spiš Bakers pred Spišským Štvrtkom a tretím Drinken Barons, nasledovali mužstvá
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SKV Aligators, Foxxy, Vydrník, Direct Real Team
a Apaches Team. V súboji o bronz Drinken Barons
najprv podľahol SKV Aligators 0 : 5, ale v odvete Drinken Barons vyhral 7 : 1, a tak o držiteľovi 3. miesta museli rozhodnúť až samostatné nájazdy, ktoré
lepšie zvládli hokejisti Drinken Barons. Prvý finálový
súboj nemal víťaza, keď Peko Spiš sa so Spišským
Štvrtkom rozišli s remízou 2 : 2. Vo finále, kde s piatimi gólmi exceloval Pavol Hrubý a jeho spoluhráči
z Peko Spiš Bakers spoločne zvíťazili 8 : 1 nad Spišským Štvrtkom.
VOLEJBAL: Juniorky, 1. liga, 17. kolo, 24. 3. 2018:
VK Poltár - VK SNV 0 : 3 a 3 : 1; Staršie žiačky „A“,
11. kolo, 23. 3. 2018: VK SNV „A“ – MVK Snina 3 : 0
a 3 : 2; Staršie žiačky „B“, 11. kolo, 24. 3. 2018: Eperia
Prešov – VK SNV „B“ 1 : 3 a 0 : 3; Juniorky, 1. liga, 18.
kolo, 7. 4. 2018: VK SNV – MVK Stropkov 0 : 3 a 0 : 3;
Staršie žiačky „A“, 12. kolo, 7. 4. 2018: ŠK Komenského Svidník VK SNV„A“ 0 : 3 a 0 : 3; Staršie žiačky
„B“, 12. kolo, 7. 4. 2018: VK SNV „B“ – KV MŠK Oktan
Kežmarok 3 : 0 a 3 : 0.

Bežecké lyžovanie: 18. 2. 2018 sa uskutočnil 5. ročník verejných pretekov v behu na lyžiach na Štrbskom Plese. V kategórii ženy nad
50 rokov na 2 km voľnou technikou sa umiestnila
na 1. mieste Darina Novotná z AC Lokomotíva
Bane SNV. Dobrú fyzickú formu potvrdila aj na
vytrvalostných pretekoch Majstrovstiev Slovenska
v behu na lyžiach konaných na Štrbskom Plese
25. 3. 2018, kde získala 2. miesto v kategórii veteránky C.
Judo: 7. 4. 2018 sa v Poprade konali Majstrovstvá kraja a II. Kolo Oblastnej ligy v judo, kde
pretekári nášho klubu dosiahli tieto výsledky. Kategória super mini a mini: do 30 kg Anetka Gondová - 3. miesto; do 34 kg Karolína Mravčáková
- 2. miesto; do 38 kg Sofia Gánovská - 1. miesto,
Zuzana Hamborová - 2. miesto a Barbora Gurčíková - 3. miesto; do 44 kg Klára Paračková 1. miesto; do 24 kg Silvio Lacika - 1. miesto; do
27 kg - Peter Pirich - 1. miesto; do 34 kg Filip
Szabo - 3. miesto; do 50 kg Filip Urban - 1. miesto.
V kategórii žiakov a žiačok: do 50 kg Matej Fabiny
- 2. miesto; do 55 kg Michal Hambor - 1. miesto;
do 66 kg Jakub Stiasni - 3. miesto; do 44 kg
Simona Horváthová - 2. miesto; do 57 kg Sára
Špinerová - 1. miesto a Timea Urbanová 2. miesto. V kategórii dorastencov a dorasteniek:
do 52 kg Jessica Urbanová - 2. miesto; do 66 kg
Peter Bosák - 2. miesto; do 81 kg Adam Šarga
- 1. miesto. V kategórii junioriek a žien: Natália Gallschneiderová - 2. miesto.

šport v skratke
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CYKLISTIKA: Naši cyklisti úspešne odštartovali
sezónu 2018 v prvom kole Slovenského pohára
v Trnave. Cyklistický projekt CEA SCHWABIK
CYCLING najlepšie reprezentovala Nora Jenčušová a dokázala si poradiť aj s prevahou cyklistiek
z Akadémie Petra Sagana a finišovala na 2. mieste v sobotu a na 4. mieste v nedeľu. Výkonnostný
progres zaznamenali aj starší žiaci Dominik Dunčko a Armin Schwabik. Veľkým prekvapením bola
kategória Muži U23 a Elite, kde náš tím postavil až
4 cyklistov.
BASKETBAL: Ani v tretej sezóne po sebe sa basketbalistom nepodarilo postúpiť do play off. Tak
ako pred rokom, aj teraz obsadili v extralige desiatu priečku.
BEH: Beh k Hubertovi – jarný cross
(17. 3. 2018, Kežmarok, 16 km): Muži do 39 r.: 9.
R. Rus (N. Huta, 1:21:28), muži 40 - 49 r.: 2. T.
Kamas (TJ Tatran SNV, 1:10:55), muži 50 - 59 r.:
8. B. Brajer (SNV, 1:37:17), muži 60 r. a st.: 2. J.
Tekely (TJ Tatran SNV, 1:40:17). Ženy do 39 r.: 5.
P. Dunčková (SNV, 1:44:25), ženy 40 r. a st.: 4.
Z. Kartusková (SNV, 1:37:54), 6. E. Zekuciová
(SNV); Podtatranský krosový polmaratón (24. 3. 2018, Svit; 21,3 km): Muži do 29 r.: 8.
R. Rus (N. Huta, 2:04:34), muži 40 - 49 r.: 10. M.
Koperdák (SNV, 2:00:01), muži 50 - 59 r.: 7. O.
Chabada (SNV, 2:0619), 10. M. Fuker (SNV), 12. B.
Brajer (SNV), muži 60 r. a st.: 2. J. Tekely (SNV,
2:33:13), 5. J. Smolár (SNV). Ženy 50 r. a st.: 2.
Z. Kartusková (SNV, 2:33:14;. Svošovský beh
(24. 3. 2018): Muži 40 - 49 r. (15 km): 3. T. Kamas
(TJ Tatran SNV, 58:55), muži 60 r. a st. (5,3 km): 1.
M. Hrušovský (STEZ SNV, 21:55); Sačurovská
pätnástka (25. 3. 2018, 15 km): Muži 60 - 69 r.:
2. M. Hrušovský (STEZ SNV, 1:01:50); Beh Hornádskou dolinou (8. 4. 2018, Kysak; 21,1 km):
Muži 40 - 49 r.: 2. T. Kamas (TJ Tatran SNV,
1:20:22), muži 50 - 59 r.: 13. F. Lörinc (SNV,
1:42:49), muži 60 r. a st.: 2. M. Hrušovský (STEZ
SNV, 1:34:19). Ženy 35 - 49 r.: 4. L. Baronová
(SNV, 1:48:19); ČSOB Bratislava Marathon
(8. 4. 2018): Maratón (42,2 km) - muži 50 - 59 r.: 21.
O. Chabada (STEZ SNV, 3:29:12), muži 60 r. a st.:
2. V. Šmida (TJ Tatran SNV, 3:39:52), 22. J. Smolár
(TJ Tatran SNV); Polmaratón (21,1 km) - muži 60 r.
a st.: 6. P. Pavol (AŠK SNV, 1:39:18).
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OZNAM

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V súvislosti s novelou zákona o ochrane osobných údajov, oznamujeme zrušenie Spoločenskej rubriky.
Nakoľko zákon neumožňuje ďalej zverejňovať údaje o narodení a veku občanov mesta od mája t. r. sú rubriky
Vitajte medzi nami, Významné životné jubileá oslávili ako i Navždy nás opustili zrušené.
Taktiež nebude možné zo strany mesta odosielať občanom mesta pozvánky na uvítania narodených detí ako aj slávnostné
prijatia jubilantov. Preto vyzývame všetkých, ktorí majú záujem o slávnostne uvítanie dieťaťa ako aj slávnostné prijatia
jubilantov, aby svoj záujem oznámili na t. č. 053/417 66 25 – Mgr. Zuzana Kleinová.
Termíny obradov v najbližšom období sú:
Kolektívne uvítania detí: 26. 5. a 30. 6. 2018, Slávnostné prijatia jubilantov: 2. 6., 16. 6., 30. 6. 2018
kancelária primátora

POĎAKOVANIa A SPOMIENKY
Na rozlúčku stačí slza, čo po líci pomaly skĺza a neutriem ju
na znak vďaky za všetky tie krásny roky.
S hlbokým žiaľom v srdci vyslovujeme poďakovanie všetkým príbuzným a priateľom, ktorí sa 28. 2. 2018 prišli rozlúčiť s našou milovanou manželkou, matkou, dcérou Gabrielou
OFFERITZOVOU, ktorá nás navždy opustila po ťažkej chorobe
24. 2. 2018 vo veku nedožitých 50 rokov.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Zavrel si oči, zmeraveli Tvoje upracované ruky, dobilo láskavé
srdiečko, utíchol Tvoj hlas, miloval si život aj nás.
S hlbokým smútkom v srdci vyjadrujeme poďakovanie príbuzným a známym, ktorí sa prišli 16. 3. 2018 rozlúčiť s naším milovaným otcom, manželom, dedkom, krstným otcom, kmotrom,
zaťom, bratom, švagrom a známym Vincentom ČATLOŠOM,
ktorý nás navždy opustil vo veku 53 rokov.
Ďakujeme Pohrebnej službe Bartoš, ZPOZ pri MsÚ v SNV
a Rím.-kat. úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
Odpočívaj v pokoji.
maželka Štefánia, synovia Lukáš, Peter, Pavol s rodinou, dcéra
Lenka s rodinou a ostatná smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť 19. 3. 2018 s našou milovanou mamkou,
starou mamou, svokrou, sestrou, švagrinou, tetou a známou
Máriou RUMANOVOU, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 87 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV,
PhDr. J. Lapšanskému, PhD. a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou syn František, nevesta Helena s rodinami,
sestra, švagor a ostatná smútiaca rodina.
Nie plač a slzy zanechávam. Nie bolesť, čo už dnes nebolí.
Všetko, čo žije po mne v mojom mene, v práci i v láske, nech
ma pripomenie.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, kolegom, susedom a známym,
ktorí sa prišli 29. marca 2018 rozlúčiť s naším milovaným
otcom, priateľom a dedkom Jánom ŠTEFÁNIKOM, ktorý nás
27. 3. 2018 navždy opustil po ťažkej chorobe vo veku 62 rokov.
Za príkladnú starostlivosť ďakujeme Hospicu sv. Alžbety
v Ľubici. Zároveň ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV
a PhDr. J. Lapšanskému, PhD. za citlivý a dôstojný priebeh
rozlúčky.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
„Bolo naším šťastím prežiť spoločne čas, ktorý je veľkými písmenami zapísaný do večnosti.“
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary
všetkým príbuzným, bývalým kolegom, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa prišli 3. 4. 2018 rozlúčiť s mojím milovaným manželom, naším starostlivým otcom, svokrom, dedkom,
pradedkom, švagrom, ujom a príbuzným Mgr. Michalom
MUCHOM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 90 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie J. Kučinskému a ZPOZ pri MsÚ v SNV, členom Baníckeho spolku v SNV
a Pohrebnej službe R. Findura.
Zvlášť si dovoľujeme poďakovať MUDr. Š. Drobnému a jeho
zdravotníckemu personálu za príkladnú starostlivosť v posledných dňoch jeho života.
S láskou a úctou manželka Helena, synovia Michal, Vladimír
a Martin s rodinami.
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„Ja som nezomrela, len som zaspala. Aby som sa každé ráno
mohla zobudiť v srdciach tých, ktorých som milovala.”
S hlbokým žiaľom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným a priateľom, ktorí sa 18. 4. 2018 prišli rozlúčiť s našou milovanou manželkou, mamkou a babkou Cecíliou
KOVÁČOVOU, ktorá nás navždy opustila 15. 4. 2018 vo veku
nedožitých 74 rokov.
S láskou spomínajú manžel Edmund a synovia Igor a Edmund
s rodinami.
Veľké poďakovanie patrí pracovníkom Domova dôchodcov
na Brezovej ul. v SNV za príkladnú starostlivosť v posledných
dňoch jej života.
S tichou spomienkou k vášmu hrobu chodíme
a pri plamienku sviečky na vás spomíname.
Aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach
zostávate s nami.
9. 3. 2018 sme si pripomenuli 6 rokov, odkedy
nás opustila naša babka a prababka Margita
ULIČNÁ a 23. 6. 2018 si pripomenieme
17 rokov od úmrtia nášho dedka a pradedka Štefana ULIČNÉHO.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú Mirka s pravnukom Paťkom a Danka Jakubcová s rodinou.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už
nie je také aké bolo predtým. Odišli ste bez
rozlúčky tíško a navždy, zostal smútok a na
duši jazvy. Už len kytičku kvetov Vám môžeme
na hrob dať a pri plamienku sviečky s láskou
spomínať.
9. 3. 2018 sme si pripomenuli 6 rokov, odkedy
nás opustila naša mamka, babka a prababka Margita ULIČNÁ
a 23. 6. 2018 si pripomenieme 17 rokov od úmrtia nášho otca,
dedka a pradedka Štefana ULIČNÉHO.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Vlasta a Anna s rodinou.
Spomíname na Teba, ostal si v našich srdciach.
11. 4. 2018 sme si pripomenuli 4 roky od úmrtia môjho drahého
manžela, nášho otca, svokra, dedka Milana DOHODU, ktorý
nás opustil vo veku 67 rokov.
S láskou v srdci na Teba spomínajú manželka Anna, synovia
Rastislav, Branislav, dcéra Katarína, nevesta Petra, vnúčatá
Júlia a Karolína a ostatná smútiaca rodina.
Skromná v živote, veľká v láske.
19. apríla 2018 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila
Ing. Magdaléna NOVOTNÁ, rod. Labancová.
Spomínajú manžel, syn Leonard s manželkou Monikou a deťmi
Laurou, Biankou, Nelkou a dcéra Viktória s manželom Marekom a deťmi Timotejom a Eliánkou.
Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ
spomienkami.
22. 4. 2018 uplynul prvý rok od úmrtia môjho manžela, ocka,
dedka a pradedka Jána GRENDELA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou manželka Viera, synovia Miroslav, Marián, Ján
a Juraj s rodinami.
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SPOMIENKY
24. 4. 2018 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia môjho manžela,
nášho ocka a starkého Jána TOMAJKU.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali
a nezabudli.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali. Ten,
kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
24. 4. 2018 uplynulo 15 rokov, kedy nás navždy opustil môj
manžel, otec, starý otec a pradedko Michal NISKÁČ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
manželka Mária, dcéra Gabika, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná
smútiaca rodina
So smútkom v srdci sme si dňa 28. 4. 2018 pripomenuli
10. výročie úmrtia môjho manžela, nášho otca a dedka
Vladimíra PODOBENA.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a vnúčatá.

Už len kyticu z lásky Ti na hrob môžeme dať, za všetko krásne
ďakovať a s láskou v srdci spomínať.
30. 4. 2018 uplynie desať dlhých a smutných rokov, čo nás
navždy opustil môj manžel Milanko PRIBYLINEC.
Tí, ktorí ste ho mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou v srdci na Teba spomínajú manželka a ostatná rodina.
V máji uplynie 9 rokov, čo nás opustila milovaná mamka
a babička Alžbeta Magdaléna STANISLAVOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry Iveta a Kamila s rodinami.

Kto vás poznal, ten si spomenie, kto vás mal rád,
nezabudne…
19. januára 2018 uplynulo päť rokov od poslednej
rozlúčky s naším milovaným ockom, dedkom, pradedkom a bratom Ladislavom Vikartovským
a 23. mája 2018 si pripomenieme prvé výročie
úmrtia našej drahej mamičky, babky, prababky
a sestry Kataríny Vikartovskej, rod. Snopkovej.
smútiaca rodina
Úsmev si mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši. S tichou
spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky
na Teba myslíme. V našich srdciach zostávaš stále s nami.
2. 5. 2018 uplynie rok od úmrtia našej tety Alžbety DZIMKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
smútiaca rodina
Čas ubieha a nevráti, čo vzal! Len láska, úcta a spomienky v srdci nám navždy ostávajú.
3. 5. 2018 uplynie 5 rokov od úmrtia môjho manžela, otca, dedka, svokra a švagra Ing. Michala Gondu.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka a synovia s rodinami
Kto v srdci žije, nezomiera…
8. mája 2018 si pripomíname 15. výročie úmrtia môjho milovaného manžela, starostlivého otca a starého otca Michala
BURÍKA.
Za tichú spomienku, ktorú venujete nášmu drahému zosnulému spolu s nami, ďakujeme.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia Stanislav
a Vladimír s rodinami.
14. 5. 2018 si pripomíname rok, čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mamka, babka a príbuzná Božena
MONTSKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou spomína jej rodina.
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Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc všetkých a všetko, čo si rada mala. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri
plamienku sviečok na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial s nami
dlhšie byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť.
8. 5. 2018 uplynú štyri roky, odkedy nás opustila naša mamka,
babka Božena PLATOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou spomínajú synovia Silvester, Richard a Miroslav s rodinou.
12. 5. 2018 uplynie 20 rokov, odkedy nás
navždy opustil náš drahý a milovaný otec
Konštantín ENDEL a 1. 7. 2018 uplynú
2 roky od úmrtia našej drahej a milovanej
mamky Alice ENDELOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli,
venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Marika a Beáta s rodinami
a synovia Adrián, Peter a František s rodinami.
Smutné sú kroky k miestu, kde naša sestra spí, doznela pieseň
jej života, ona sladko spí…
13. mája 2018 si pripomenieme smutný rok, čo do večnosti
odišla naša drahá sestra, teta, krstná mama a kmotra Marta
JASEČKOVÁ z Novoveskej Huty.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku v modlitbách.
S láskou a úctou sestra Betka, Magda a Milada s rod. a ostatná
smútiaca rodina.
Pane, buď jej milostivý.
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však
smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú mamičku,
manželku, dcéru, sestru, švagrinú, tetu a babku Miloslavu
BARBUŠČÁKOVÚ, ktorá nás 17. 5. 2006 navždy opustila.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí
ju milovali.
S láskou smútiaca rodina.
Veľmi nám chýbaš.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je také, aké
bolo predtým. Všade okolo chýba aj po rokoch Tvoj hlas. Mala
si rada život, my Teba a Ty nás.
17. 5. 2018 uplynie rok od úmrtia našej milovanej manželky,
mamky Boženy GANIŠINOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou manžel Václav a dcéra Ivana.
Čas beží a nevráti, čo nám vzal. Ty navždy žiješ v nás.
18. mája 2018 uplynie 25 rokov od úmrtia Ing. Júliusa
BENDIKA.
Za spoluúčasť na spomienke ďakuje manželka, dcéry Elena
a Zuzana s rodinami.
S tichou spomienkou k vášmu hrobu chodíme
a pri plamienku sviečky na vás s úctou spomíname.
18. 5. 2018 uplynú dva roky, kedy nás opustil
náš milovaný otec, dedko a pradedko Jozef
VALIGURA a 4. júla 2018 uplynie rok, kedy
nás opustila naša milovaná mamka, babka
a prababka Anna VALIGUROVÁ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Anna, Mária a Darina
s rodinami.
19. 5. 2018 si pripomíname 5. výročie odo dňa, keď z našich
životov tak nečakane, vo veku 71 rokov, odišiel Jaroslav
Guldan.
Môj milý a spoľahlivý manžel, náš ochotný a starostlivý ocko,
obetavý a neúnavný dedo. Na spoločne prežitý čas nám ostali
nádherné a nezabudnuteľné spomienky, ktoré si uchovávame
v našich srdciach a ktoré nikdy nevyblednú. Ďakujeme.
S láskou a úctou spomínajú manželka Emília, dcéry Bibiána,
Patrícia, Jaroslava, zať Peter, vnúčatá Patrika, Adam, Marko
a ostatná rodina.
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Čas plynie, ale spomienky ostávajú…
S láskou v srdci spomíname na ocina Milana NOVÁKA
a mamku Alžbetu NOVÁKOVÚ.
Tí, ktorí ste ich poznali, prosíme, venujte im tichú
spomienku.
dcéry s rodinami
Čas tak neúprosne rýchlo letí, postupne otupí bolesť, smútok
i žiaľ. Zo srdca však spomienky nič nevezme Ti a práve v ňom si
nám všetkým navždy ostal.
22. 5. 2018 uplynie 8 rokov, odkedy od nás navždy odišiel náš
milovaný manžel, ocko, dedko Ján SLEJZÁK.
S láskou v srdci si na teba spomínajú manželka Emília, syn
Marián, dcéra Slávka s rodinami a dcéra Lucia.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, vie, čo je bolesť a žiaľ.
23. mája 2018 uplynie smutný rok, kedy nás navždy opustil môj
milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Zdeněk CIGÁNEK.
S úctou a láskou na Teba spomíname a za tichú spomienku ďakuje manželka Magda, dcéra Iveta s manželom,
vnučky Barborka a Danielka s manželmi a pravnúčatá Sárka
a Matúško.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. Sú okamihy, na ktoré denne
spomíname. Je to už dlhých päť rokov, odkedy opustil si nás,
aj tento svet. Deň za dňom sa pomerne rýchlo míňajú, spomienky na Teba v nás, ale stále ostávajú a budú nás stále v srdci
hriať, rovnako ako každého, kto Ťa mal tiež úprimne rád.
23. 5. 2018 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj
drahý manžel, starostlivý otec a dedko Ľuboš HRUŠOVSKÝ.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho mali radi, nezabudli na neho
a venujú mu tichú spomienku.
manželka Danka, deti Janík a Naďka s rodinami
Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ
spomienkami.
27. 5. 2018 uplynú štyri roky, kedy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, dedko, syn a brat Jozef FILIPÁK.
S láskou a úctou spomína manželka Milada, mamka Ružena,
deti s rodinami a brat Milan s rodinou.
Sú slová, ktoré jej už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabud
neme, sú okamihy, na ktoré spomíname.
27. 5. 2018 uplynie 1. výročie, kedy nás navždy opustila naša
milovaná mamka, omika Magdaléna DANIELOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomínajú synovia Marián a Vladimír
s rodinami, vnúčatá a ostatná rodina.
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Tam niekde medzi hviezdami máme niekoho, na koho nikdy
nezabudneme.
29. 5. 2018 uplynie 2. výročie, keď nás opustila naša mamka,
babka, prababka Matilda Garbašová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína dcéra Danka s rodinou, syn Ján s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac, ako tí ostatní.
O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť...
29. 5. 2018 si s bolesťou v srdci pripomenieme 6. výročie, odkedy nás opustil môj manžel, náš drahý otecko, dedko, krstný
a svokor Jozef PASTVA.
Prosíme všetkých, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, syn Lukáš
s manželkou, vnučka Karolínka, syn Jozef s manželkou a dcéra
Stanislava.
Ten čas ubehol ako voda, no na Teba zabudnúť sa nedá. Odišiel
si tíško, už Ťa nemáme, s láskou a úctou na Teba spomíname.
29. 5. 2018 si pripomenieme 2. výročie úmrtia nášho drahého
zosnulého Milana ROTHA.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
29. 5. 2018 uplynie už 10 rokov, ako nás navždy opustil môj
manžel, náš otec, dedko a pradedko Štefan HRUBIZNA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka a deti s rodinami.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
30. 5. 2018 si pripomenieme 10. výročie úmrtia manžela, otca,
dedka Jozefa POJDÁKA.
Ďakujeme všetkým, ktorí s nami ticho spomínajú.
manželka, syn Jozef a dcéra Iveta s rodinami
Uplynulo už 55 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec – tatko Jozef
RÉVAI a 10 rokov, čo nás opustila naša drahá mamka Viktória RÉVAIOVÁ,
rod. Jendrálová.
Na svojich rodičov si s láskou spomínajú dcéra Lýdia, syn Ladislav a Ján
s rodinami.

Za Hornádom 12, 052 01 Spišská Nová Ves

VÁS POZÝVA NA
GURMÁNSKE ŠPECIALITY

Zorganizujeme Vám svadbu, rodinné a ﬁremné oslavy
Vychutnajte si rannú kávu na našej slnečnej terase
Denné menu za cenu 3,60 Eur podávané na terase
K menu poobedňajšia káva za 1 Eur
053 41 66 301 / 0911 669 863
recepcia@hotel-preveza.sk

www.hotel-preveza.sk
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relax
Osobnosti mesta

Matej Vojtáš (1904 – 1968)
Učiteľ, spisovateľ, osvetový pracovník. Po absolvovaní Učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi (1919 – 1923) pôsobil ako učiteľ
a správca na ľudových školách v Toporci, Lieskovanoch a v Odoríne, 1943 – 45 ako osvetový referent na Ministerstve školstva a národnej osvety v Bratislave, 1945 – 46 učil na meštianskej škole,
1946 – 55 ako osvetový inšpektor ONV. Bol všestrannou osobnosťou - amatérsky sa venoval maľbe (je autorom asi 60 obrazov, obľuboval krajinky z okolia mesta a Slovenského raja), hral na organ,
fotografoval, venoval sa amatérsky archeológii. Priamo inicioval
vznik Vlastivedného múzea v Spišskej Novej Vsi (dnes Múzeum
Spiša), ktoré sídli v historicky cennej budove námestia známej ako
Provinčný dom XVI spišských miest a v rokoch 1955 – 1968 bol
jeho (1. tajnička). Vo veku 30 rokov začal písať historickú prózu.
Ako prvý v slovenskej literatúre zobrazil pohnuté udalosti tatárskeho plienenia z rokov 1241 – 1242. V románe (2. tajnička), ktorý
napísal na základe rozsiahleho štúdia regionálnych dejín Spiša
i Uhorska (hlavné postavy sú prevzaté z histórie), zobrazil hrdinský
odpor obyvateľov Spiša, ktorí sa uchýlili na neprístupnom mieste
v Slovenskom raji. V 2-zväzkovom románe (3. tajnička), z obdobia vlády nešťastného uhorského kráľa Ladislava IV. (1272 – 1290),
zachytáva spustošenie Spišskej Kapituly a Spišského hradu. Jeho
ďalšie historické romány, poviedky, fresky a dramatické pokusy
(Pán Váhu a Tatier, Matej Bašo, Smrť Přemysla Otakara II., Omodejovci a i.) ostali v rukopise. Je autorom asi 70 článkov k dejinám
Spiša a prvej, po slovensky napísanej monografie o Spišskej Novej Vsi: Spišská Nová Ves. Príspevok k miestopisnej monografiii
(1957). Pán Vojtáš zomrel 22. 5. 1968 v našom meste.

krížovka

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. mája na adresu
redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v májovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. PRÁVA A ŠTATISTIKy, 2. DRAGUTIN,
3. PROTI MAĎARIZÁCII. Výhercom tajničky z č. 4/2018 sa stáva MUDr. Irena GREGOVÁ zo Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme .
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KULTÚRNO‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
26. mája 2018
Na námestí o 9.00 hod.

Majstrovstvá SR žiakov, mužov, žien a veteránov,
Slovenský pohár v duatlone ostatných kategórií.

5 km
20 km
2,5 km
07.30 otvorenie prezentácie

08.30 otvorenie pretekov

Partneri:

PROPOZÍCIE na www.triasnv.webnode.sk

2018
9 finalistiek,
exkluzívna
porota
22. 6. 2018 (piatok)
19.00 hod.
Spišské divadlo
Spišská Nová Ves

Moderuje:

Michal
Hudák

TO NAJLEPŠIE www.agenturastyl.sk

Z UKRAJINY
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Predaj pozemkov
„PRI VYŠNEJ HATI“

» Vyšná Hať »
nové bývanie

FORMOVANIE
POSTAVY ?

Esteticko - medicínske centrum
MEDIcenter, s.r.o., Letná 49, Spišská Nová Ves
nad reštauráciou NOSTALGIE, tel.: 0949 605 425

Voľné pozemky
s inžinierskymi sieťami

Kontakt: 0903 900 661

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
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PREDÁM / PRENAJMEM
 Dám do prenájmu 1-izb. byt na sídl. Mier, po rekonštrukcii a zariadený.
T.: 0918 587 561.
 Predám 2-izb. byt v centre mesta. T.: 0918 037 001.
 Predám 4-izb. byt na sídl. Západ I. Cena dohodou. T.: 0911 219 877.
 Predám dvojgeneračný rodinný dom za výhodnú cenu v SNV, dobrá lokalita
v časti Ferčekovce, Šarišská 25. Informácie na tel. č. : 0902 149 720.
 Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti Červený jarok. V spodnej
časti záhradkárskej osady preteká potok. T.: 0903 621 805, 0911 693 447.
 Predáme chatku so záhradou na Červenom jarku. T.: 0903 261 962.
 Predám záhradu s chatkou, v chovateľskej osade Ferčekovce.
T.: 0915 544 842.
 Predám záhradu na Červenom jarku s murovanou chatou, 600 m2. Cena dohodou. T.: 0915 908 535.
 Predám záhradku v oblasti Červený jarok. Chatka je drevená. Dobrý prístup
autom. T.: 0915 610 100.
 Predáme záhradku v oblasti Červený jarok. Murovaná chatka 16 m2, pivnica,
kuchyňa, podkrovie, elektr. 220, 380 W. Dobrý prístup autom. T.: 0908 084 093,
0908 164 235.
 Predám záhradu 373 m2 s murovanou chatkou v ZO Spiš - sídl. Tarča. RK
nevolať. T.: 0908 267 331.
 Predám záhradu v OV (450 m2) v osade Nový domov, Markušovská cesta.
Chatka s murovanou pivnicou, drevárňou, skleník, studňa spoločná so susedmi, ovocné stromy, pri príjazdovej ceste. Cena 9 000 €. Informácie na tel. č. :
0949 428 127.
 Predám záhradu na sídl. Mier, J. Wolkera o výmere 450 m2. Súčasťou záhrady je veľký skleník a kurník. Cena dohodou. T.: 0905 717 785.
 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.
 Predám pánsky/chlapčenský bicykel asi 17-ročný, zachovalý - zn. OLPRAM
Spider za 30 € a dámsky tiež asi 17-ročný, zachovalý, málo využívaný, zn. IROK
DNP 26“ za 60 €. T.: 0944 174 430.
 Predám chladničku s mrazničkou (270 l + 50 l mraziak), 4-ročnú zn. ELEKTROLUX, ako nová - cena 130 € * detské sedátko zn. FISHER-PRICE, nové pôvodná cena 79 €, predám za 35 € * kolortherapiu (farebné sklá) na biolampu
zn. BIOPTRON. T.: 0949 254 915.

HĽADÁM / PRÁCA
 Sme 4-členná rodina (matka + dospelý syn + školopovinný syn + bytový
králik v klietke). Hľadáme súrne 2-izb. byt, podnájom do 300 € so všetkým.
Bez depozitu, na dlhodobo. T.: 0903 728 128.
 Hľadám spoľahlivú osobu na občasné opatrovanie. T.: 0907 772 902.
 Hotel Preveza**, Za Hornádom 12, Spišská Nová Ves hľadá na letnú sezónu brigádnikov (vek od 18 r.) do reštaurácie, na letnú terasu
a do bufetu v areáli kúpaliska. Bližšie informácie na prevádzke hotela alebo
e-mailom: manager@hotel-preveza.sk .

Rôzne
 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve nedeľa? Rozbitý displej? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky u vás doma
24 h/7dní v týždni za prijateľné ceny. Inštalácia Windows! Opravy notebookov! Inštalácia a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či
zmazaných dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! E-mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu
 OCEŇOVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ (bytov, domov, pozemkov, priemyselných stavieb, hál a. i.) pre účely hypotéky, dedičstva, exekúcie, vysporiadania, vecných bremien a pod. Ing. Leoš Kopecký - 0907 578 922.
 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.
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DROBNá INZERCIA, INZERCIA
 Ponúkam kompletné stavebné práce: www.rekonstrukcie.eu /
fb.rekonstrukcie.eu / T.: 0917 562 510.
 NOVAVES, s. r. o. STAVBY A REKONŠTRUKCIE. Naše referencie na
www.nova-ves.sk. T: 0948 681 133.
 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.
 MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNÝCH KRYTÍN za rozumnú cenu ponúkajú klampiari a tesári z Jamníka. Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť
zákazníka zaručená. T.: 0905 539 419 – Tomáš Jančík.
 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie, s. r. o. za bezkonkurenčné ceny, akékoľvek zmeny v, s. r. o., založenie živnosti, zápis dopravcov do ORSR, predaj READY MADE, s. r. o., zlúčenie spoločností, atď.
spoločnostiSRO.sk, TIMID, s. r. o., Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra
bankou), SNV. T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk
 Altánky, terasy, prístrešky na autá, klampiarske práce,
zariadenia altánkov, drevené podlahy, atď. Pozri foto na FB - Rusticstyle
Artorius. T.: 0948 026 248.
 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové jadrá), rekonštrukcie bytov
a domov, všetky vodárenské práce (výmena batérií, WC, radiátorov, preplach. potrubia), rezanie do panelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh,
sadrokartónu. T.: 0903 277 634.
 KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn - Hutnícka 10, SNV, 0905 388 917 *!!!
Nové!!! Dracula Terapia * Dracula Lift * Mezobotox * Injekčná lipolýza * Gél
lak manikúra * Chemický píling * Líčenie * Mikrodermabrázia * Ultrazvuk *
Aplikácia trsov * Trvalá na riasy a ďalšie.
 TEPOVANIE BUBLINKA - tepujem PROFESIONÁLNYM STROJOM (3 x
procesy čistenia) hĺbkovým spôsobom - sedačky, koberce, postele, matrace… + UMÝVAM OKNÁ a UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. T.: 0950 511 616.
 Potrebujete masáž? Príďte - robím klasickú * športovú * lávové kamene. „MASÁŽNE SLUŽBY EVA“ - Zimná 50, SNV (vedľa Domina, vzadu vo
dvore). Objednávky len cez sms, WhatsApp. T.: 0907 082 805.
 SOVAT SOUND – diskotékové hudobné produkcie * svadby, stužkové
slávnosti, plesy, rodinné a firemné oslavy * verejné hud. produkcie * ozvučovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí * prenájom zvukovej a svetelnej techniky. T.: 0905 554 394, e- mail: sovatsound@gmail.com
 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.
 Čistenie kobercov, sedačiek, podláh, postelí a upratovacie práce podľa dohody. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS. T.: 0903 100 508,
0903 661 891 * www.upratovaniesnv.sk
 Masáže Pierko - Daniela Stuhláková: ponúka klasické, relaxačné,
aromatické, zoštíhľujúce masáže. Tkáčska 1, SNV. Prvých 10 zákazníkov ZĽAVA 3 € na ďalšie 3 masáže. T.: 0911 234 848.
 Maľujeme bytové a nebytové priestory - interiéry a exteriéry.
Máme dlhoročné skúsenosti. Zameriavame sa na detaily a čistotu prevedenej práce. T.: 0948 823 223.
 OČNÁ OPTIKA BLIR – OPTIK na Ul. Odborárov 18 si pre vás pripravila
novú jarnú kolekciu rámov, kvalitných polarizačných slnečných okuliarov,
aj dioptrických. Tešíme sa na vás.
 HOBBY KREATÍV – nová predajňa bližšie k vám - sídl. Tarča, OC Družba
(pri schodoch). Materiál pre kreatívnu tvorbu, školské pomôcky, galanter.
Tovar, darčeky, drobné hračky a iné. Tešíme sa na vás.
 Elektroinštalačné práce v novostavbách * rekonštrukcia starých
elektrických rozvodov * výmena ističových skríň vrátane dodávky elektroinštalačného materiálu. Pre ďalšie info nás prosím kontaktujte na 0950 425 945.
 A PALAGRO, spol. s r. o., Kamenný obrázok 11, Spišská Nová Ves ponúka dňom 23. 4. 2018 v priestoroch firmy predaj ovčieho syra, žinčice.
Prijímame aj objednávky na ovčí syr v minimálnom množstve 3 kg na t. č. :
0903 907 224.
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O VAŠE AUTO SA

POSTARÁME
5 ROKOV

Balík 5 rokov pohody – presný obsah ponuky/balíka na vybraný model získate u autorizovaného predajcu značky ŠKODA. * Reklama od VWFS.
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA a RAPID: 4,0 – 4,9 l/100 km, 101 – 115 g/km. Ilustračné foto.

Užívajte si pohodu s modelmi ŠKODA.
Využite najpohodovejšiu ponuku benefitov k obľúbeným vozidlám ŠKODA. 5 rokov pohody, to je 5 rokov Záruka, 5�rokov Servis,
Bezúročné financovanie*, bohatá výbava Paket plus a�k�vybraným modelom vám pribalíme aj zimné komplety. S balíkom výhod 5 rokov
pohody môžete ušetriť až 1 500 € a to je ďalší dobrý dôvod rozhodnúť sa pre niektorý z modelov ŠKODA.

www.5rokovpohody.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

