
kultúrno-spoločenský mesačník mesta

UDELENIE CENY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2017
Mesto Spišská Nová Ves v úsilí oceniť reprezentáciu 
mesta, jeho zveľaďovanie, podiel na rozvoji či vý-
stavbe každoročne udeľuje Cenu mesta za význam-
né činy občanov a kolektívov, za originálne tvorivé 
výkony vo vedeckej, technickej, umeleckej, publi-
cistickej a verejnoprospešnej činnosti, za záchranu 
ľudských životov a majetku mesta alebo za dlhoroč-

nú spoločensky prínosnú aktivitu, ktorou sa výrazne 
zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu mesta. Cenu môžu 
získať jednotlivci a kolektívy na základe návrhov od 
občanov a  inštitúcií. Laureát ceny mesta dostáva 
pamätnú listinu a finančnú odmenu 500 €.
Kancelárii primátora bolo doručených šesť nomi-
nácií. Poslanci Mestského zastupiteľstva v  Spiš-

skej Novej Vsi na zasadnutí konanom 19. apríla 
rozhodli Cenu mesta za rok 2017 udeliť Ing. Karo-
lovi Mitríkovi za výrazný podiel na rozvoji Spišskej 
Novej Vsi a Mgr. Irene Kovalčíkovej za mimoriad-
ne aktívnu pedagogickú činnosť a  rozvoj telový-
chovy a športu. 
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spravodajstvo

NOVINKA / pREd AMpuTÁcIOu zAchRAňujú 
pAcIENTOV pOMOcOu Ich VlASTNých buNIEK
V nemocnici Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi v apríli tohto roku prvýkrát uskutočnili operáciu, v rámci ktorej lekári aplikovali kmeňové 
bunky pacienta z kostnej drene do postihnutej časti dolnej končatiny. Tie by mali naštartovať rast nových tepien, zlepšiť tak prekrvenie 
a zachrániť pacientovi nohu. Ide o jeden z prvých takýchto zákrokov, ktorý preplatila zdravotná poisťovňa. 

„Nedostatočným prietokom krvi, ktorý je spôso-
bený zužovaním ciev napríklad pri cukrovke alebo 
ateroskleróze, začnú tkanivá postupne odumierať. 
Nedostávajú totiž dostatok kyslíka a  živín, a  tak 
nastáva nedokrvenie končatín, teda ischémia,“ vy-
svetľuje cievna chirurgička Mudr. jana javiľaková 
zo spišskonovoveskej nemocnice.
Ischemická choroba sa prejavuje bolesťami pri 
chôdzi, pacienta výrazne limituje v  bežných čin-
nostiach a môže vyústiť až do amputácie končati-
ny. V spišskonovoveskej nemocnici preto v piatok 
27. apríla prvýkrát uskutočnili operáciu, kde sa le-
kári snažili vytvoriť v končatine pacienta nový cievny 
systém pomocou kmeňových buniek a  zlepšiť tak 
jej krvné zásobovanie. „Z  bedrovej kostnej drene 
sme pomocou špeciálnej ihly odobrali potrebné 
množstvo vlastných buniek pacienta a po spracova-

ní ich okamžite aplikovali pozdĺž tepien predkolenia. 
Operácia prebehla úspešne a injektované bunky by 
mali teraz začať vylučovať hormóny, tzv.  cytokíny, 
ktoré spolu s inými faktormi prebudia spiace bunky. 
Z nich sa následne vytvoria nové krvné cievy,“ pri-
blížila Javiľaková. Či bunky pacienta začali správne 
pracovať možno pozorovať po štyroch až šiestich 
týždňoch.
Operáciu podstúpil 42-ročný pacient s  trombózou 
zo  šalianskeho okresu. „U  väčšiny pacientov naj-
skôr ustúpi bolesť, potom sa začnú liečiť rany. S ná-
slednou dobrou starostlivosťou o nohy a rany môžu 
mnohí pacienti začať s  fyzioterapiou a chôdzou už 
krátko po zákroku a  implantácii buniek. Implantá-
cia buniek je veľmi bezpečný zákrok a môže sa tak 
vykonať aj u  pacientov, ktorí sú veľmi chorí alebo 
starí,“ vysvetľuje Mudr. Serhiy Forostyak, vedúci 

oddelenia výskumu a vývoja zo Slovenského centra 
tkanív a  buniek, v  spolupráci s  ktorým je metóda 
vykonávaná.
Zákrok, ktorý nie je bežne hradený, preplatila zdra-
votná poisťovňa Dôvera. „Liečbu vlastnými kme-
ňovými bunkami považujeme za progresívnu a  vo 
svete overenú metódu, ktorá pomôže našim pois-
tencom pri ich liečbe a zvýšení kvality života. Snaha 
nemocnice zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti s  využitím inovatívnych postupov nás 
presvedčila, aby sme do štandardnej zmluvy zahr-
nuli aj úhradu tohto typu zdravotnej starostlivosti,“ 
povedal generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dô-
vera Martin Kultan.
Nemocnica Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi je pri-
pravená takto liečiť aj ďalších pacientov.

(red)

ing. Karol MitríK
Jeho bohatá profesijná kariéra začala v  jeho rod-
nom meste, v Spišskej Novej Vsi. Takmer dvadsať 
rokov pôsobil ako prevádzkový technik v spišsko-
novoveskom Štátnom majetku, neskôr sa stal pred-
sedom poľnohospodárskeho družstva Iliašovce. 
Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia 
začal etapu svojho pôsobenia v samospráve. Naj-
prv bol zástupcom primátora mesta a zakrátko sa 
stal prednostom tunajšieho mestského úradu. Dve 
volebné obdobia (1994  – 2002) bol primátorom 
Spišskej Novej Vsi. Taktiež bol členom rady Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska, predsedom Združe-
nia miest a obcí Spiša, členom prezídia Únie miest 
a  obcí Slovenska i  predsedom Záujmového zdru-
ženia regiónu Spiš. Dva roky predsedal spišskono-
voveskému hokejovému klubu; bezmála polstoročie 
je členom Jazdeckého oddielu Slávia Spišská Nová 
Ves, angažuje sa taktiež v Rotary klube. V období 
2002  – 2006 pôsobil ako poslanec Národnej rady 
SR a člen osobitného výboru na kontrolu činnosti 
spravodajských služieb a výboru pre verejnú sprá-
vu. Dva roky pracoval ako poradca premiéra Miku-
láša Dzurindu. V  auguste 2010 sa stal riaditeľom 
Slovenskej informačnej služby. Nasledujúce tri roky 
sa venoval firme Trade zaoberajúcej sa prevádzkou 
športových zariadení. V  máji 2015 bol zvolený za 

predsedu Najvyššieho kontrolného úradu.
„Stále sa cítim byť občanom tohto mesta, som na 
neho hrdý a rád sa sem vraciam. Dávam ho za vzor, 
ako má fungovať samospráva, ako sa má mesto 
rozvíjať, ako má byť zabezpečená kontinuita práce 
v meste. Naše mesto malo šťastie na výber vedenia 
a  iné mestá na Slovensku nám môžu len závidieť,“ 
uviedol K. Mitrík.

Mgr. irena KovalčíKová
Učiteľka, trénerka, cvičiteľka pohybových skladieb 
sa svojim obdivuhodne širokým a pestrým športo-
vo-telovýchovným aktivitám venuje od skončenia 
vysokoškolského štúdia. Je spoluzakladateľkou 
Občianskeho združenia Rekreačnej telovýchovy 
a športu Mix, ktoré dodnes úspešne rozvíja maso-
vé pohybové aktivity v našom meste. Už niekoľko 
desaťročí vedie cvičenia aerobiku, joggingu. Po 
obnovení Spišských športových hier detí a mládeže 
nadviazala na svoje skúsenosti s prípravou cviče-
niek na spartakiádu na Strahove. Dosahuje skvelé 
výsledky v príprave cvičeniek na súťaže pódiových 
gymnastických skladieb. Jej zverenkyne pravidelne 
získavajú najvyššie ocenenia na celoslovenských 
podujatiach. V rokoch 2016 a 2017 na Festivale pó-
diových skladieb Slovenska vybojovali zlaté medai-
ly v kategórii mládeže do 10 rokov.
V  spolupráci so Slovenskou gymnastickou fede-
ráciou reprezentovala naše mesto a  Slovensko 

na Svetových gymnoestrádach vo Švajčiarsku 
a Fínsku. Pódiové skladby v  jej choreografii tvorili 
súčasť slovenského národného programu. V  os-
tatných rokoch sa intenzívne venuje gymnastike 
a súťažiam Teamgym pozostávajúcim z akrobacie, 
pódiových skladieb a prostných. Vychovala generá-
cie gymnastov, ale aj športovcov, pre ktorých bola 
gymnastika základom ich všestrannej aktivity. Jej 
zverenkyne sú päťnásobnými majsterkami a  troj-
násobnými vicemajsterkami Slovenska. Naposledy 
zvíťazili v roku 2017.
„Bola som veľmi milo prekvapená a  neočakávala 
som až tak vysoké ocenenie. Zásluhu na tom majú 
rodičia našich malých detí, ktoré chodia do nášho 
klubu. Dúfam, že mi budú stačiť sily na to, aby som 
sa mohla venovať cvičeniu žien a detí,“ dodala I. Ko-
valčíková.

Primátor Ján Volný sa rozhodol udeliť ocenenie ďal-
ším štyrom osobnostiam. Cenu primátora mesta 
odovzdal: Ľudmile Mlynárovej za mimoriadne obe-
tavú prácu s telesne a zdravotne postihnutými deť-
mi a mládežou, Oldřichovi Šabekovi in memoriam 
za občiansku statočnosť v  boji za slobodu a  de-
mokraciu pri príležitosti 50. výročia augustových 
udalostí v roku 1968, Mgr. jánovi Kučinskému za 
výrazný podiel na rozvoji mesta Spišská Nová Ves 
a Magdaléne Kráľovej za osobný prínos do rozvoja 
kultúrneho života Spišskej Novej Vsi.

red

pokračovanie zo str. 1

Lekári aplikovali kmeňové bunky pacienta z kost-
nej drene do postihnutej časti dolnej končatiny.

Po spracovaní bunky okamžite aplikovali pozdĺž 
tepien predkolenia.

V spišskonovoveskej nemocnici lekári uskutočnili 
prvú operáciu tohto druhu.

UDELENIE CENY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2017
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y Cyklus dokumentárnych filmov TA3 po stopách 
Majstra Pavla, ktorý vznikol pri príležitosti 500. 
výročia inštalácie oltára Majstra Pavla v  Levoči, 
predstavujú verejnosti. V 17-tich častiach tvorcovia 
predstavia diela Majstra Pavla v mestách Levoča, 
Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, Prešov, Bar-
dejov, Lipany, Sabinov, Spišské Vlachy, Kežmarok, 
Spišské Podhradie a  v  obciach Stratená, Chyž-
né, Slovenská Ves, Mlynica, Okoličné, Lomnička, 
Spišská Sobota, Ľubica a Hrabušice.

Spišské osvetové stredisko v  Spišskej Novej Vsi 
v  spolupráci s  Galériou umelcov Spiša organizo-
valo koncom marca súťaž a prehliadku v prednese 
poézie, prózy a v  tvorbe recitačných kolektívov – 
64. ročník hviezdoslavov Kubín. O priazeň divá-
kov a porotcov sa uchádzalo takmer sedemdesiat 
recitátorov z  okresu Spišská Nová Ves a  jeden 
recitačný kolektív ZUŠ v SNV so svojou dramatizá-
ciou „Zo života mačiek a myší“. Najlepší recitátori, 
víťazi, budú reprezentovať mesto na krajskom kole 
súťaže v Michalovciach.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava vlani 
preinvestovala celkovo 55,3 milióna eur. Štát-
ny podnik vlani začal na východnom Slovensku  
realizovať ďalšiu významnú investíciu. Ide o výme-
nu dvoch transformátorov a diaľkového riade-
nia v elektrickej stanici Spišská Nová Ves. In-
vestícia si vyžiada 6,1 milióna eur. „Táto investičná 
akcia pokračuje v tomto roku výmenou transformá-
tora a rekonštrukciou 400‑kilovoltovej rozvodne na 
diaľkové riadenie a následne v budúcom roku bude 
ukončená výmenou druhého transformátora,“ Nor-
bert Deák. Elektrická stanica Spišská Nová Ves tak 
prejde do bezobslužného režimu prevádzky s diaľ-
kovým riadením z elektroenergetického dispečingu 
v Žiline. „Zvýši sa bezpečnosť a spoľahlivosť trans-
formácie elektrickej energie aj v  tejto uzlovej ob-
lasti východného Slovenska,“ doplnil Deák, podľa 
ktorého obe spomínané investičné akcie prebieha-
jú v úzkej spolupráci so zástupcami Východoslo-
venskej distribučnej, ktorí zabezpečujú nevyhnut-
né úpravy príslušných 110 kilovoltových rozvodní.

21. apríla zomrel historik Michal Schmauk 
(20. 9. 1753 Spišská Nová Ves – 21. 4. 1823 Spiš-
ská Sobota). Schmauk študoval v  Spišskej Novej 
Vsi, Levoči a v Kremnici filozofiu a teológiu v Budí-
ne. Pracoval ako administrátor jezuitského kostola 
v  Levoči. Bol kaplánom vo Vrbove a  v  Spišskom 
Podhradí. V roku 1788 bol administrátorom, neskôr 
farárom v Matejovciach a v roku 1809 v Spišskej So-
bote. V nadväznosti na K. Wagnera a J. Bardošiho 
spracúval dokumenty o  histórii Spiša. Pripravenú 
zbierku listín pre nedostatok predplatiteľov nevy-
dal, vyšla posmrtne nákladom spišského biskupa 
J.  Čásku. Obsahuje 332 listín z  obdobia 1094 až 
1595, ktoré dopĺňajú a sčasti opravujú práce Wag-
nera a Bárdošiho, tvoria významný prameň aj preto, 
že originály niektorých listín sa stratili alebo zničili.

Do jarného výberového konania o voľné rozhlasové 
frekvencie sa prihlásilo deväť žiadateľov. Je medzi 
nimi aj nový subjekt – vznikajúce Rádio Šírava, kto-
ré chce začať vysielať na východe. Celkovo je v hre 
31 frekvencií vrátane kmitočtov Rádia Jemné, kto-
rému v  roku 2020 vyprší licencia. Vysielateľ tejto 
stanice - Tam Art production je jediným prihláse-
ným záujemcom o 22 frekvencií, medzi ktorými je 
aj Spišská Nová Ves.

Od novej sezóny rozbehol Slovenský zväz ľa-
dového hokeja (SZĽH) projekt, ktorý odmeňuje 
kluby za výchovu hráčov a ich následné zaradenie 
do „seniorského” hokeja. Reagoval tak na prípady, 
keď sa mladé talenty v tínedžerskom veku rozhodli 
odísť do zahraničia a  ich domovské kluby za de-
saťročie práce nezískali z ich odchodu ani cent. HK 
Spišská Nová Ves tak získala 51-tisíc eur.

dEň TANcA V NOVEjŠI
V sobotu 21. apríla 2018 Spišská Nová Ves ožila hudbou a tancom. Spojili sa mladí ľudia z OZ Mladí ľudia 
a život, Klubu mladých a Denzz industry a za podpory mesta priniesli na námestie absolútne novú atmosfé-
ru. Diváci mohli vidieť 7 tanečných vystúpení, spolu 75 tanečníkov z Denzz industry, k dispozícii boli spo-
ločenské hry, športové aktivity, ale aj Playstation 4. Pripravené boli súťaže a ten, kto sa nehanbil predviesť 
svoje pohyby, dostal zaujíma-
vé darčeky. Spolu sme tak 
pohybom oslávili Deň tan-
ca a  zároveň dobrovoľnými 
príspevkami Novovešťanov 
podporili Denzz Industry na 
ceste na Majstrovstvá sveta 
v Chorvátsku. Celý deň v par-
ku to žilo hudbou, tancom, 
dobrou náladou a  my sa už 
teraz tešíme na druhý ročník, 
v ktorom by sme chceli pred-
staviť aj iné štýly tanca.

Matej Farkalín,  
vedúci klubu mladých

REKONŠTRUKCIA CIEST POKRAčUJE
V priebehu mesiaca máj boli uvedené do užívania miestne komunikácie na Ul. Fraňa Kráľa, P. Jilemnic-
kého, J. Wolkera (od Z. Nejedlého po Jilemnického), Hviezdoslavovej ul. (od Levočskej po Školskú ul.) 
a prvá polovica na Baníckej ulici.
„Z ďalších komunikácií, ktoré sú v súčasnosti v realizácii, respektívne ich rekonštrukcia začne v najbliž-
ších dňoch spomeniem ulicu Leteckú, Strojnícku, Odborárov, Zábojského a Zvonársku. Naďalej prosíme 
vodičov o opatrnosť a trpezlivosť s nevyhnutnými obmedzeniami počas rekonštrukcie,“ uviedol vedúci 
oddelenia výstavby a dopravy MsÚ Spišská Nová Ves Ing. Peter Susa.
V máji dokončila stavbu aj spoločnosť Billa. Do konca mája by mali byť ukončené práce na výstavbe 
svetelnej signalizácie na priľahlej križovatke Rázusova - Elektrárenská. „Po splnení administratívnych 
úkonov týkajúcich sa nového odberného miesta elektriny a kolaudácie bude uvedená do prevádzky,“ 
dodal P. Susa. 

(red)

OzNAM O uzÁVERE cESTNých KOMuNIKÁcIÍ
Mestský úrad, odd. školstva, kancelária primátora a STEZ ako hlavní organizátori podujatí  
konaných v júni t. r. oznamujú verejnosti, že 1. júna 2018 sa bude konať Večerný beh  
mestom Sp. Nová Ves a majstroVstVá sloVenska V in-line korčuľovaní  
a 7. júna 2018 mesto plné detí v rámci Dní humoru na Spiši.

Z tohto dôvodu dôjde k uzávere cestných komunikácií nasledovne:
1. 6. 2018 - Zimná ulica od 6.00 do 21.00 h • Letná ulica od 12.00 do 21.00 h
Parkoviská na Letnej ulici a Zimnej ulici budú 1. 6. 2018 uzatvorené od 6.00 do 21.00 h
Večerný beh mestom a MS v in-line korčuľovaní sa uskutočnia na okruhu:
Štart medzi Redutou a Gymnáziom Š. Mišíka - Letná ulica ku križovatke - pokračovanie okruhu po mest-
skej komunikácii Zimná ulica až po napojenie na Letnú ulicu. 

7. 6. 2018 - Letná ulica od 4.00 do 21.00 h • Zimná ulica od 4.00 do 21.00 h
Radničné námestie - spojnica medzi Letnou a Zimnou ulicou od 7.00 do 21.00 h

Vzhľadom na tieto podujatia žiadame vodičov o disciplinovanosť a trpezlivosť.
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vensku sa uskutočnil v  posledný májový víkend 
25. - 26. mája 2018. Usporiadatelia z  AOS klubu 
Poprad pripravili náročnú rely, ktorá je rozdelená 
do dvoch dní a  okrem obľúbeného mestského 
nočného okruhu v  Poprade sa súťažné posád-
ky predstavia aj v  okolí Spišskej Novej Vsi. Ide 
o  druhé kolo Majstrovstiev Slovenskej republiky 
(MSR), Majstrovstiev Slovenska historických au-
tomobilov (MSR HA), Slovenského Rally Pohára 
(SRP), Rally Legend (SRP), Rallyškoly, 1. ročník 
Green Rallye Tatry (súťaž vozidiel na elektrický 
alebo hybridný pohon) a  2. ročník Tatransko-Va-
lašského pohára, ktorý odštartoval v rámci Valaš-
skej rally v  marci v  Českej republike. Trať Rallye 
Tatry 2018 s asfaltovým povrchom meria celkom 
318 km a  obsahuje 8 rýchlostných skúšok v  cel-
kovej dĺžke 95 km. Rýchlostné skúšky s  názvami 
Poprad – okruh (9,75 km), huta (dĺžka 19,70 km), 
Poprad (5,40 km) a Vikartovce (14,80 km) dokonale 
preverila pripravenosť štartového poľa.

V roku 1878 sa v Spišskej Novej Vsi konal krajinský 
požiarny zjazd a na jeho podnet na Spiši vzniklo 
okolo 30 hasičských združení. Na návrh Tobiaša 
Putscha, Eduarda Blasyho, Ladislava Krompeche-
ra, Kornela Krompechera a Jána Forbergera v roku 
1878 Eduard Dávid Blasy založil Dobrovoľný hasič-
ský spolok vo Veľkej, v ktorom bol veliteľom až do 
svojej smrti v roku 1888.

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice 
Región Turizmus vlani pilotne uviedla výlety 
nostalgickým vlakom za svetovým dedičstvom  
UNESCO. Ako informovala riaditeľka Košice Re-
gión Turizmus Lenka Vargová Jurková, v  tomto 
roku pribudlo niekoľko jázd zo severovýchodu Slo-
venska a aj výlety z Košíc.
V sobotu 5. mája vyštartovala nostalgická súpra-
va aj z košickej železničnej stanice. Cieľom výletu 
s  výstižným názvom Za Majstrom Pavlom boli 
dve kráľovské mestá Spiša  – Levoča a  Spišská 
Nová Ves. Obe sa pýšia viacerými unikátmi.
„Šošovkovité námestie Spišskej Novej Vsi i  stre-
doveké obdĺžnikové námestie Levoče sú najväč-
šími svojho druhu v Európe. V  levočskom kostole 
sv. Jakuba sa zároveň nachádza najväčší drevený 
oltár na svete, ktorého autorom je slávny umelec 
Majster Pavol z Levoče. Veža Kostola Nanebovzatia 
Panny Márie v Spišskej Novej Vsi s výškou 87 met-
rov je zas najvyššia na Slovensku,“ uviedla Vargová 
Jurková. V  oboch mestách čakali na cestujúcich 
komentované prehliadky s profesionálnymi sprie-
vodcami.

Vyše dvesto vriec odpadu, prevažne plastové-
ho, vyzbierali počas víkendu (28.  –  29.  4.  2018) 
desiatky dobrovoľníkov z  rieky hornád, prete-
kajúcej cez Slovenský raj. V  národnom parku sa 
tak pripravovali na slávnostne otvorenie vodác-
kej sezóny, ktoré sa uskutočnilo deň po Sviatku 
práce. Hornád, ktorý je najviac znečistený práve 
v úseku Slovenského raja, zbavujú odpadkov kaž-
dý rok. Vyše päťdesiat vodákov zo Slovenska, ale 
aj z  Čiech či Maďarska, cez víkend nastúpilo do 
kajakov s  prázdnymi odpadkovými vrecami. Na 
úseku dlhom 13 kilometrov sa im podarilo zaplniť 
odpadom dvesto vriec, čo je ešte raz toľko ako 
minulý rok.

UPRATOVANIE V OSADE
Tento rok si obyvatelia Potočnej 
ulice nahromadený odpad poup-
ratovali sami. Mesto im zapožičalo 
náradie a zabezpečilo odvoz kontaj-
nerov. Celkovo 41 rodín sa zapojilo 
do finančnej zbierky na zabezpeče-
nie kontajnerov. Finančná zbierka 
a  svojpomocné upratovanie odpa-
dov je krok pre integráciu rómskej 
komunity vo Vilčurni, je aj ukážkou 
snahy obyvateľov o  zlepšenie 
svojho životného prostredia. Od 
začiatku upratovania lokality Potoč-
ná bolo do 15. 5. 2018 vykonaných 
celkovo 17 vývozov veľkoobjemo-
vých kontajnerov. Celková hmotnosť 
vyvezeného odpadu je 132,78 ton.
„Okrem náradia, ktoré majú k  dispozícii aktivační 
pracovníci v priestore Vilčurňa, bolo zo strany mesta 
na zabezpečenie upratovania pre ostatných obyva-
teľov, ktorí sa podieľali na prácach, poskytnutých 
celkovo štyridsaťosem kusov náradia, vrecia na od-
pad a pracovné rukavice,“ uviedol Tomáš hamrá-
ček, vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ. 

Veríme, že obyvatelia budú v odstraňovaní odpadu 
naďalej pokračovať i v okolí. Zmobilizovať komunitu 
sa podarilo pomocou terénnych sociálnych pracov-
níkov, k odstráneniu skládky došlo za pomoci spo-
lupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a  rodiny 
v Spišskej Novej Vsi.

(red)

STlAČ OdpAd, uŠETRÍŠ VIAc, 
AKO SI MySlÍŠ
Prečo by sme mali stlačiť PET fľašu, kartón či ple-
chovku predtým, než ju hodíme do zbernej nádo-
by? Môže sa zdať, že zberná nádoba je dostatočne 
veľká na to, aby pojala PET fľašu, kartón či plechov-
ku aj bez toho, aby ju musel človek stláčať. Je síce 
pravda, že väčšina z nich má síce malú hmotnosť, 
ale za to veľký objem, najmä PET fľaše. Nestlačené 
PET fľaše v  zberných nádobách zbytočne zabe-
rajú veľa miesta a v konečnom dôsledku zberová 
spoločnosť odváža vzduch. Rovnako to platí aj pre 
kartón či plechovky. preto je veľmi dôležité obal 
jednoducho stlačiť. V prípade, že je to pre nieko-
ho namáhavé, môže obal položiť na zem a pristú-

piť ho. Prešľapávanie, stláčanie a skrúcanie týchto 
obalov je veľmi dôležité. Takýmto postupom sa 
do kontajnerov zmestí približne 4x viac zmen-
šených odpadov. Napríklad do nádoby o objeme 
1100 l sa zmestí približne 733 stlačených 1,5 litro-
vých PET fliaš. Ak by sme ich do nádoby hádzali 
nestlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 
200. Preplnené nádoby demotivujú ostatných ob-
čanov nášho mesta odpad separovať. S tým súvisí 
i ďalšia vec. Čím viac sa pET fliaš, kartónov či 
plechoviek zmestí do nádoby, tým viac sa zní-
ži interval zvozu zberných nádob a ušetrí sa na 
prepravných nákladoch. zmenšenie obalov po-
máha aj pri ich jednoduchšej manipulácii a ná-
slednej recyklácii, čím sa znova znižujú náklady. 
A častokrát to môže byť aj niekoľko desiatok tisíc 
eur za rok. Preto nezabúdajme šetriť i takýmto spô-
sobom naše životné prostredie. Poplatky za odpad 
od občanov nepostačujú na vykrytie nákladov spo-
jených s  likvidáciou zmesového komunálneho od-
padu a preto má zmysel separovať, aby sa objem 
tohto odpadu znížil.

tomáš Hamráček
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Spoločnou jazdou na Spiši slávnostne otvorili 
novú motorkársku sezónu. Niekoľko stoviek mo-
torkárov odštartovalo dopoludnia z nášho mesta. 
Štvrtý zraz motorkárov na Spiši spojený so zača-
tím novej motorkárskej sezóny a spoločnou jazdou 
naplánovali organizátori na 1. mája. Ako povedal 
František Solák, predseda Motoklubu Spiš, pekné 
počasie prilákalo do Spišskej Novej Vsi okolo tristo 
motorkárov nielen zo Spiša. „Okrem Spišskej, Po-
pradu, Levoče, Gelnice či Rožnavy sa pridali k nám 
aj motorkári z Martina či Žiliny, čo nás veľmi teší,“ 
doplnil. Ako ďalej prezradil predseda motoklubu, 
okrem hromadnej jazdy súčasťou akcie bolo aj 
posvätenie motoriek u farára Mariána Kuffu v Ža-
kovciach. Spoločnej jazdy sa zúčastnil aj primá-
tor mesta Ján Volný. „Ja jazdím na motorke vždy 
dvakrát – na otvorení a na ukončení sezóny. Jazdu 
na motorke vnímam ako návrat do mladosti,“ pove-
dal pred spoločnou jazdou. Motorkári odštartovali 
z Radničného námestia v Spišskej Novej Vsi, od-
kiaľ pokračovali do Popradu a Levoče, Veľkej Lom-
nice a cez Huncovce, Žakovce a Vrbov až do Smi-
žian. Tam akcia vyvrcholila koncertom a tombolou.

Spišské osvetové stredisko v  Spišskej Novej Vsi 
pripravilo 9. 5. 2018 vernisáž výstavy Čarokruhy. 
Tvorbu neprofesionálnej výtvarníčky a členky ART 
klubu janky brutovskej si mohli ľudia pozrieť 
v Spišskej Novej Vsi.

Mesto navštívili 4. 5. 2018 predstavitelia z české-
ho Kraja Vysočina. Zástupcovia ÚSP Nové Sy-
rovice, Domova Věž, p. o. a Domova Zboží, p. o. 
na čele s 1. námestníkom hejtmana Kraja Vysočina 
Mgr.  Pavlom Franěkom si vymenili skúsenosti 
v oblasti sociálnej starostlivosti s vedením mes-
ta Spišská Nová Ves a  riaditeľom n. o. Domovina 
Hodkovce Jurajom Beňom.

Putovná výstava pod názvom Sme ako vy/Väzby, 
ktorú sprístupnili 10. 5. 2018 vo vestibule spišsko-
novoveskej nemocnice, má priblížiť, aké je to mať 
doma dieťa s Downovým syndrómom. Fotografka 
Marta Földešová sa totiž pri jej tvorbe vybrala do 
takýchto rodín a vnímala, ako fungujú silné vzťahy 
a  putá medzi rodičmi a  deťmi s  Downovým syn-
drómom. „Vytvorila pritom atypické fotografie, 
v ktorých sa portréty detí prelínajú s portrétmi ich 
rodinných príslušníkov. Downov syndróm totiž za-
siahne a ovplyvní život celej rodiny,” uviedla Jana 
Fedáková zo siete Svet zdravia, do ktorej patrí aj 
nemocnica v Spišskej Novej Vsi. Vystáva pozostá-
va z 12 fotografií, pričom na každej z nich je atypic-
ky zobrazená jedna rodina.

Takzvaná juniliáda sa konala 31. mája v  areáli 
Centra voľného času. Ako povedala Klaudia Bigo-
šová z  CVČ Adam v  Spišskej Novej Vsi, pre deti 
pripravili súťažno-zábavné popoludnie. „Od 14.00 
h prebiehal športový turnaj vo futbale pre žiakov ZŠ 
aj maľovanie na tvár. Od 15.00 h zábavné a špor-
tové aktivity pre deti a rodičov,“ priblížila s tým, že 
tento rok čakalo na deti aj veľké prekvapenie.

Nedávna prietrž mračien, ktorá zasiahla Spišskú 
Novú Ves, spôsobila zatopenie časti vnútorných 
priestorov budovy Reduty, v ktorej sídli Spišské 
divadlo. Voda sa valila zákulisím s  takou intenzi-
tou, že spôsobila dočasné obmedzenie prevádzky 
Spišského divadla. Divadelníci v týchto dňoch pra-
cujú na opravách a vyčísľujú škody spôsobené nie-
len silnou búrkou, ale rátajú aj ušlý zisk. Ako uvie-
dol riaditeľ Spišského divadla Emil Spišák, voda 
síce nezatopila priestory určené pre verejnosť, ale 
postihla tie, ktoré sú dôležité pre jeho fungovanie.

pOSIlNENé SpOjE dO SlOVENSKéhO RAjA
Národný park Slovenský raj je v  jarnom období 
a najmä počas letnej sezóny čoraz vyhľadávanejšou 
turistickou destináciou a jeho dostupnosť osobnými 
automobilmi je limitovaná veľkosťou parkovísk v jed-
notlivých turistických centrách. Na túto skutočnosť 
reaguje Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Slovenský raj & Spiš, ktorá v spolupráci s doprav-
com eurobus, a. s., Košice a Košickým samospráv-
nym krajom už po tretíkrát podporí posilnené ve-
rejné autobusové spoje do najvyhľadávanejších 
stredísk Slovenského raja. Posilnené spoje premá-
vali počas aprílovo-májových predĺžených víkendov 
a následne aj počas letných víkendov a sviatkov od 
1. 6. do 31. 8. 2018. Trasa spojov bude viesť z mesta 

Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické stre-
disko Čingov, obce Spišské Tomášovce, Letanovce, 
Spišský Štvrtok a  Vydrník (napojenie na osobné 
vlaky) do Hrabušíc, Betlanoviec, Hrabušickej píly 
a späť. Posilnené spoje sa v tomto roku stali súčas-
ťou grafikonu verejnej dopravy spoločnosti eurobus, 
a. s., a výška cestovného sa bude odvíjať od štan-
dardných taríf dopravcu. Predmetné spoje môžete 
nájsť v grafikone dostupnom na www.vraji.sk (spoje 
č.  37, 40, 42, 44 a 47, resp. s poznámkou v  čier-
nom štvorčeku č. 82 a 84). „Pevne veríme, že tieto 
spoje budú pre návštevníkov nášho regiónu užitočné 
a že ich využijú v čo najväčšej miere“, uviedol Martin  
pižem z OOCR Slovenský raj & Spiš.

zMENy NÁVŠTEVNéhO pORIAdKu Np SR
Inováciu návštevného poriadku Slovenského raja 
si vyžiadala zonácia, ktorá zmenila hranice národ-
ného parku. Preto ho bolo potrebné aktualizovať 
a zachytiť v ňom zmeny. Turisti sa môžu pripraviť 
na tri zmeny. „Skalolezci predtým liezli len na To-
mášovský výhľad. Teraz im pribudli ďalšie lokality ‑ 
Letanovský mlyn, Hrdlo Hornádu a Stratenská píla,“ 
informoval vedúci odboru ochrany krajiny Peter 
Olekšák. Navyše došlo k vymedzeniu nových cyk-
lotrás, ale aj chodníkov na rekreačnú jazdu na koni. 
„Doteraz to bolo možné len na základe povolenia. 
Od novej sezóny sme odbúrali ich vydávanie,“ vy-
svetľuje Peter Olekšák.
Ochranné pásmo sa napríklad zmenšilo, keďže 
z  neho vypadli niektoré obce, na druhej strane 

sa sprísnili podmienky výstavby. V  tejto súvislosti 
vstúpia do platnosti niektoré obmedzenia. „Okolo 
národného parku máme asi kilometrový pás. Teraz 
nebude vôbec jednoduché, ak nie nemožné, po-
staviť si chatu alebo víkendovú chalupu len tak, na 
zelenej lúke,“ hovorí Olekšák. „V ochrannom pásme 
boli zahrnuté obce Hrabušice, Spišské Tomášovce, 
Letanovce a dokonca aj priemyselné Smižany, mu-
seli sme pochopiť, že sa potrebujú nejako rozvíjať. 
Podarilo sa to tým, že sme ich vypustili z ochran-
ného pásma,“ povedal šéf odboru ochrany krajiny. 
Nový návštevný poriadok je v  pripomienkovom 
konaní. Po jeho ukončení bude nasledovať vyhod-
notenie. O definitívnom znení rozhodnú v polovici 
júna.

MATKA M. R. ŠTEfÁNIKA žILA A ZOMRELA 
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Obyvateľom SNV je známe, že na dnešnej Letnej ulici č. 64 žila krátky čas u syna Ladislava Albertína 
Štefániková, matka generála Milana Rastislava Štefánika. Začiatkom júna 1928 sa ju chystal navštíviť 
britský historik zaoberajúci sa dejinami slovanských národov Scotus Viator (vl. menom Robert Wiliam 
Seton-Watson). V máji 1928 mu senát Univerzity Komenského udelil pamätnú medailu a diplom. Po 
návšteve Bratislavy a Košíc sa chystal pricestovať k Štefánikovej matke do Spišskej Novej Vsi. Stretnutie 
sa však neuskutočnilo. 7. júna 1928 sa Albertíne prihoršilo a lekári konštatovali infarkt. Zomrela tak náhle 
ako jej manžel Pavol. 9. júna v sobotu sa v Spišskej Novej Vsi konal štátny pohreb. S matkou generála 
Štefánika sa prišlo rozlúčiť mnoho ľudí. Najprv sa smútočné obrady konali v dome, v ktorom bývala, 
potom pokračovali pred mestským domom (dnešná radnica). Pri katafalku držali čestnú stráž členovia 
telocvičných spolkov, legionári a dôstojníci. Za mesto sa so zosnulou rozlúčil starosta Jozef Bacsányi 
a za Živenu Mária Bolčíková. Počas pohrebu nad mestom preletelo nízko lietadlo. Ľudia sa rozostúpi-
li. Z lietadla spustili veniec. Posádková hudba z Levoče hrala smútočné melódie. Smútočný sprievod 
mestom na železničnú stanicu bol veľkolepý. Lemoval ho špalier ľudí z celého okolia. Zúčastnili sa ho 
žiaci všetkých miestnych škôl, vojsko, sokoli, legionári, železničiari, zástupcovia mnohých úradov a in-
štitúcií. Prítomní boli oficiálni hostia z Košíc, Prešova, Levoče, Liptovského Mikuláša i širokého okolia. 
Na železničnej stanici sa so zosnulou rozlúčil košický župan Dr. Juraj Slávik. Železničný vozeň ozdobený 
čečinou s rakvou pripravený na slepej koľaji bol pripojený k rýchliku. Nasledujúci deň, v nedeľu 10. júna 
1928, sa konal pohreb na Košariskách, kde je aj pochovaná po boku svojho manžela.

Z knihy: korMošová, ružena: po stopách rodiny Milana rastislava štefánika na Spiši.

Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika SNV
pozýva členov a sympatizantov
na stretnutie s Mgr. Máriou Gallovou,  
šéfredaktorkou časopisu Bradlo, ktoré sa uskutoční

6. júna 2018 o 15.30 h
v Múzeu Spiša, Letná 50
Téma: Ženy v živote M. R. Štefánika
Akcia sa koná pri príležitosti 90. výročia úmrtia Štefánikovej matky.
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V MŠ ul. p. jilemnického uskutočnili deň otvo-
rených dverí. V  zariadení je šesť tried, ktoré sú 
zamerané na špecifickú oblasť. Ďalším podujatím, 
na ktorom sa predstavili deti našich materských 
škôl, bol Deň spevu a tanca. Takmer sto škôlkarov 
predviedlo program zameraný na ľudovú tvorivosť.

Drevení anjeli skrášlili priestory hotela Metropol. 
Sochár Milan Krajňák, ktorý vytváral sochu aj pre 
pápeža Františka  I., teraz priniesol drevenú krásu 
do verejných priestorov najznámejšieho hotela 
v našom meste, spoločne s maliarkou Martinou 
Šeldbauerovou.

Učitelia Gymnázia na Školskej ul. dostali 
16. 4. 2018 darček v podobe masáže pre zamest-
nancov, ktorú realizovali študenti Strednej zdravot-
níckej školy v Levoči.

deň patróna skautov sv. juraja oslávili členovia 
75.  zboru skautov v  Spišskej Novej Vsi v  centre 
mesta.

Prvú 24.  4.  2018 jarnú burzu starožitností toho 
roku využili záujemcovia zo Spišskej Novej Vsi. Tra-
dičná burza prilákala približne dvadsať predajcov.

V  Galérii netradičných umení na Letnej ulici 49 
otvorili 24. apríla 2018 výstavu bábik zo zbierky 
Mgr. M. Regecovej.

V Smižanoch nezabudli na tradíciu stavania mája, 
na Námestí M. Pajdušáka vyrástla trinásťmetro-
vá breza ozdobená stužkami. Popoludnie divá-
kom spestrilo vystúpenie folkloristov.

Príslušníci OR hazz SNV pripravili 3.  5.  2018 
deň otvorených dverí, na sviatok svojho patró-
na novoveskí hasiči predviedli verejnosti techniku 
a prácu s ňou. Malí Spišskonovovešťania si mohli 
vyskúšať hasičskú techniku, obdivovať motorový 
park a zažiť adrenalín v podobe lanovky.

Slávik Slovenska 2018 pre našich školákov má 
za sebou obvodné aj okresné kolo. Súťažiacich 
hodnotili z  pohľadu intonácie, artikulácie, výberu 
piesne a celkového umeleckého prejavu.

Od poslednej súťažnej folklórnej prehliadky No-
sitelia tradícií uplynuli 3  roky. Spišské osvetové 
stredisko organizovalo 5.  5.  2018 prehliadku pre 
okresy Gelnica a  Spišská Nová Ves. Víťazmi sa 
stali súbory z Margecian, Žakaroviec a Jamníka.

Svetový deň hygieny rúk si pripomenuli aj v tunaj-
šej Nemocnici Svet zdravia. Zdravotníci prezento-
vali návštevníkom nemocnice potrebu a  význam 
dodržiavania hygieny, najmä počas pobytu v  ne-
mocničnom prostredí.

V Múzeu Spiša vrcholia práce na stálej expozí-
cii, ktorej jedna časť bude venovaná histórii a ďal-
šia prírode Spiša. Návštevníkov zaujmú artefakty 
z depozitu múzea, ale aj ich repliky (napríklad tie, 
ktoré súvisia s Provinciou spišských miest). Histórii 
mesta je venovaná i aktuálna výstava Premeny ná-
mestia Spišskej Novej Vsi, ktorej vernisáž sa usku-
točnila 16. 5. 2018.

Nadnárodné projektové stretnutie učiteľov sa 
konalo v zŠ Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi 
v rámci projektu ERASMUS+. 12. - 15. apríla 2018 
tu privítali učiteľov z  partnerských krajín Poľska, 
Španielska a Talianska. Hlavnou témou rozhovorov 
bola príprava jesenného stretnutia žiakov všetkých 
účastníckych krajín, ktoré sa po predchádzajúcom 
stretnutí v Taliansku uskutoční na jeseň práve v na-
šom meste.

celoštátne kolo dejepisnej olympiády sa ko-
nalo 2.  –  4.  5.  2018 na Smolenickom zámku pod 
záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Išlo o 10. ju-
bilejný ročník. Naše mesto a Košický kraj vzorne 
reprezentovala lucia zajacová, žiačka ZŠ Ing. O. 
Kožucha, ktorá sa vo svojej kategórii D - 8. ročník 
umiestnila na 3. mieste.

PÁPEž JÁN PAVOL II. 
V NAŠOM MESTE
Zimný štadión v  Spišskej Novej Vsi bude 
10.  júna 2018 dejiskom unikátneho multimediálne-
ho diela o svätom Jánovi Pavlovi II. Vyše dvojhodi-
nové predstavenie doteraz prilákalo tisícky divákov. 
Opäť priblíži pontifikát poľského pápeža, ktorý je 
neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Podu-
jatie je jednou zo sprievodných akcií tohtoročnej 
Levočskej púte. predstaví sa vyše 120 umelcov 
pozostávajúcich z 56 členov orchestra, 40 členov 
speváckeho zboru, 30‑členného detského zboru 
a 4 sólistov. Viac ako dvojhodinové putovanie po 

životných cestách Jána Pavla II. spríjemnia skladby 
svetoznámych hudobných diel Mozarta, Pucciniho, 
Čajkovského či Verdiho, ako aj sólový a  zborový 
spev. Sprievodné slová moderátorov, doplnené 
o  obrazovú a  videoprojekciu na veľkoplošných 
LED obrazovkách s krásnymi svetelnými a  lasero-
vými efektmi v  dvoch častiach večera predstavia 
Jána Pavla II. Najprv ako malého Karola, študenta, 
divadelníka, športovca, ale aj ako kňaza, biskupa 
a v neposlednom rade ako pápeža, až po posledné 
hodiny jeho života.
Vstupenky na predstavenie ján pavol II. ‑ spo-
mienka na 1. slovanského pápeža, ktorý sa 
uskutoční 10. júna 2018 o  18.00 h na zimnom 
štadióne v Spišskej Novej Vsi, si môžete zakúpiť 
exkluzívne v sieti ticketportal.sk alebo v Turistic-
kom informačnom centre, Letná 49 v SNV.
V  prípade záujmu o  kúpu väčšieho množstva 
vstupeniek možnosť množstevnej zľavy: kon-
takt:  platinex1@gmail.com alebo objednavky.kosi-
ce@ticketportal.sk
Ak nám do 6. júna 2018 napíšete na adresu re-
dakcie správnu odpoveď na otázku: „Kedy napo-
sledy navštívil ján pavol II. levoču?“ (deň, me-
siac a rok), zo správnych odpovedí vyžrebujeme 
držiteľa dvoch vstupeniek na toto multimedi álne  
predstavenie.

(red)

bIllA OTVORIlA SVOju 
PREVÁDZKU V CENTRE MESTA
Nové obchodné centrum otvorila 3. mája tohto 
roku na svojom dlhoročne nevyužitom pozemku 
v centre mesta spoločnosť Billa. Ako zdôraznil po-
čas otvorenia primátor mesta Ján Volný, je dobré, 
že po veľmi dlhom čase budú môcť tento priestor 
využívať obyvatelia mesta a bude k dispozícii pre 
domácich i  návštevníkov Spišskej Novej Vsi. Ob-
chodné centrum otvoril spoločne s olympionikmi 
‑ bratmi Žampovcami nealkoholickým šampan-
ským. V najbližšom období bude zapojená svetelná 
signalizácia na križovatke na Elektrárenskej ulici, 
ktorá je riešením dlhodobých dopravných prob-
lémov. Mmnohými žiadanú kruhovú križovatku tu 
nedovoľujú stavebné normy. (rep)

Mesto Spišská Nová Ves 
pozýva na XXVIII. ročník Večerného behu mestom Spišská Nová Ves,

ktorý usporiada v spolupráci s Komisiou školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry  
a pre posudzovanie žiadostí o poskytovanie dotácie pri MsZ,  

Radou športových klubov a Centrom voľného času.

Otvorenie Večerného behu mestom 2018 sa uskutoční 1. júna 2018 
so štartom o 14.00 h na Radničnom námestí pri Redute.
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y 12. 5. 2018 sa členovia zO č. 13 Szzp stretli na 
posedení pri hudbe pri príležitosti Dňa matiek. Zá-
roveň do života uviedli aj svoju tretiu kroniku. 
Stretnutie im spestrili svojím vystúpením deti ZUŠ 
v Smižanoch.

Klub dôchodcov Komenský si 10.  5.  2018 na 
stretnutí pripomenul deň matiek a  svojím vystú-
pením im ho spestrili deti MŠ Slovenská ul.

16. 4. 2018 si MO MS pripomenul básnickú tvor-
bu Fraňa Kráľa. 12 recitátorov predstavilo 20 au-
torových básní. Videoprezentáciu života a  diela 
pripravila Spišská knižnica.

14. 5. 2018 v Dome MS študentky hotelovej aka-
démie vedené Mgr. M. Prachnárovou odprezen-
tovali v dvoch blokoch obdobia renesanciu a ba-
rok s dôrazom na pamiatky tohto obdobia na Spiši. 

Dom i MO MS sa ospravedlňuje, že v KD Mier sa 
neuskutočnilo podujatie venované p.  j. Šafári-
kovi. Bolo to zapríčinené haváriou Spišského di-
vadla, ktoré bolo nútené obsadiť priestor KD. Pod-
ujatie sa uskutoční na jeseň tohto roku.

Pri Pamätníku oslobodenia v Spišskej Novej Vsi sa 
4. mája stretli obyvatelia mesta a okolia, aby si uc-
tili pamiatku konca druhej svetovej vojny. „Opäť 
sa stretávame pri Pamätníku oslobodenia, sme o 
rok starší a dúfajme, že aj múdrejší. Čísla výročí 
vojnových hrôz sa menia, nemení sa len samotné 
nebezpečenstvo vojny. Jej nebezpečnú blízkosť 
sme pocítili aj nedávno a naša prítomnosť na tejto 
spomienke je dôkazom, že si uvedomujeme hrôzu 
a utrpenie, ktoré vojna prináša. Prešlo 73 rokov od 
chvíle, čo skončila druhá svetová vojna. Tento čas 
predstavuje plnohodnotný ľudský vek, čas, počas 
ktorého sa dievča stane starou mamou a teší sa zo 
svojich vnúčat. Je to čas, za ktorý vyrastie sad a 
prináša svoje plody, je to čas, za ktorý sa dá omla-
diť tvár mesta. Nedovoľme, aby sa vojnové hrôzy 
vrátili, pripomínajme hrdinstvo ľudí, ktorí sa obe-
tovali za nás a našu slobodu,” uviedol v príhovore 
primátor mesta Ján Volný.
Mesto Spišská Nová Ves a Klub Spoločnosti M. R. 
Štefánika v Spišskej Novej Vsi zorganizovali v ten 
istý piatok aj pietnu spomienku pri príležitosti 
99. výročia tragického úmrtia Milana Rastisla-
va Štefánika. „Tento rok je vzácny, oslávime v ňom 
sto rokov vzniku spoločného štátu Čechov a Slová-
kov, rovnako ako 750 rokov prvej písomnej zmien-
ky o našej drahej Spišskej Novej Vsi. Jej súčasťou 
bola dlhé roky aj rodina najväčšieho zo Slovákov, 
Milana Rastislava Štefánika, ktorý pred 99‑mi rok-
mi takisto zahynul v boji o našu spoločnú slobodu,“ 
pripomenul J. Volný.

Kvízová súťaž Romány pre ženskú dušu orga-
nizovaná Úsekom beletrie tunajšej Spišskej kniž-
nice bola vyhlásená vo februári 2018. Venovaná 
bola dospelým čitateľkám, prípadne čitateľom 
ženských románov. Kvízové otázky priblížili život 
a  tvorbu trinástich zahraničných a  slovenských 
autoriek a  preskúšali vedomosti z  tohto žánru li-
teratúry. Do súťaže sa zapojilo 41 čitateľov, z nich 
2 muži. 37 čitateľov odpovedalo správne a z nich 
boli vyžrebovaní 4 výhercovia. Títo si prevzali 
19. 4. 2018 z rúk riaditeľa Spišskej knižnice PhDr. 
Jozefa Lapšanského, PhD. svoje ceny – najnovšie 
romány pre ženy.

VODÁKOM V SLOVENSKOM RAJI 
dObudOVAlI zÁzEMIE
hrabušické Mýto - V  Národnom parku Slovenský 
raj slávnostne uviedli 2. mája tohto roku do života 
informačný bod pri splave prielomu hornádu. 
Ide o symbolické zavŕšenie realizácie projektu, ktorý 
vlani rovným dielom podporil Košický samosprávny 
kraj prostredníctvom organizácie cestovného ruchu 
Košice Región Turizmus a  Štátna ochrana príro-
dy SR – Správa NP Slovenský raj. Splav Prielomu 
hornádu je v Národnom parku Slovenský raj novou 
atrakciou, no už od prvej sezóny v roku 2016 je oň 
vysoký záujem. Na nástupnom mieste bolo najprv 
zriadené mólo pre pohodlný prístup člnov do vody, 
no vysoký dopyt ukázal potrebu posunúť kvalitu po-
skytovaných služieb na vyššiu úroveň. Podarilo sa 
to vďaka realizovanému projektu Zlepšenie služieb 
návštevníkom v nástupnom mieste splavu Prielomu 
Hornádu. V priľahlej budove vzniklo plnohodnotné zá-
zemie splavu, milovníci splavovania a vodáctva sa tak 
majú kde prezliecť, zložiť si batožinu a jednoduchšia 
je aj koordinácia a  informovanie účastníkov splavu. 
„Službu splavu sme spustili ako našu pilotnú aktivitu 
ekologického turizmu a sme radi, že aj keď závisí od 
priazne poveternostných podmienok, dopyt po nej je 
veľký a stále rastie. To znamená aj prínos pre našich 
partnerov, ktorí môžu zo splavu profitovať napríklad 
v oblasti poskytovania ubytovania alebo stravovacích 
služieb. Sme radi, že k skvalitneniu turistickej ponuky 
môže prispieť aj Štátna ochrana prírody, napokon, 
infobod bude poskytovať široké portfólio informácií 
o možnostiach turistiky v Slovenskom raji,“ hovorí ria-
diteľ Správy NP Slovenský raj Tomáš dražil.

Celkový rozpočet projektu bol 15-tisíc eur, pričom 
polovicu z tejto sumy poskytol Košický samospráv-
ny kraj prostredníctvom organizácie Košice Región 
Turizmus v rámci grantového programu na podpo-
ru členov oblastných organizácií cestovného ruchu. 
„Slovenský raj patrí k najnavštevovanejším miestam 
Košického regiónu a  je skvelé, že v  spolupráci so 
Štátnou ochranou prírody sa nám darí pracovať na 
rozvoji turizmu aj v prírodnej lokalite s istou úrovňou 
ochrany. Je to vynikajúci príklad toho, že cestovný 
ruch a ochrana prírody vedia fungovať v symbióze. 
Navyše, koordinovanie návštevníkov a  poskytova-
nie informácií má takisto viesť k  osvete v  oblasti 
ochrany prírody,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice 
Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Dodala, 
že k téme vodáctva bola nedávno vydaná aj špeci-
álna brožúra s tipmi na výlet po celom kraji, ktoré 
budú distribuované do všetkých turistických infor-
mačných centier po celom kraji.
Novú infraštruktúru pri splave v národnom parku 
oceňuje aj vedenie krajskej samosprávy: „Odvet-
vie cestovného ruchu sa skladá z  rôznych seg-
mentov a milovníci vodáctva sú jedným z nich. Je 
dobrou správou, že práve v  nádhernom Sloven-
skom raji sa darí, aj s ohľadom na ochranu prírody, 
rozvíjať turistickú infraštruktúru. V podobných ak-
tivitách budeme pokračovať aj naďalej, aby nielen 
športovci mali čo najviac dôvodov ostať v našom 
kraji,“ vyzdvihol spoluprácu s  ochranármi pred-
seda Košického samosprávneho kraja Rastislav 
Trnka.

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

PARK, Radničné námestie
1. 6. / 17.30, Gotika na dotyk, komentovaná tematická prehliadka námestia, zraz pred Múzeom Spiša*

3. 6. / 18.00, bábky v parku, popoludnie s divadelnými bábkami*
1. 6. o 19.00 • 2. 6. o 10.00 a 12.00 • 3. 6. o 15.00 a 17.00

Výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska, zraz pred TIC, Letná 49*

ZÁHRADA UMENIA, Galéria umelcov Spiša, Zimná 46
28. – 31. 5. / 9.00 ‑ 16.30, Príroda v obraze, vstupné 1 €/os.

30. 5. / 19.00, Sambaqui, koncert HS z Brazílie, vstupné 2 €/os.
1. 6. / 10.00 ‑ 16.00, Gotika trochu inak, prehliadka expozície s unikátnou tvorivou dielňou*

3. 6. / 11.00 ‑ 16.00, symbolické vstupné do všetkých expozícií, vstupné 0,10 €/os.

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN, Cintorínska ulica
1. 6. / 10.00 ‑ 17.00, deň otvorených dverí*

MADARAS PARK, Sadová ulica - Tepličská cesta
2. 6. / 10.00 ‑ 18.00 • 3. 6. / 10.00 ‑ 18.00

Monkeyland výhodnejšie, 1 platiaci + 1 zdarma

Zoo
1. 6., Deň detí v ZOO, vstupné podľa cenníka ZOO

3. 6., Divadielko v ZOO, vstupné podľa cenníka ZOO

FRANCÚZSKY PARK MARKUŠOVCE, Michalská 55 a 59
2. a 3. 6. / 9.00 ‑ 17.00, prehliadka francúzskeho parku*

Kaštieľ a letohrádok Dardanely, mimoriadne vstupné - kaštieľ + letohrádok:  
dospelí 4 €, deti, dôchodcovia a študenti 2 €

* podujatie bez vstupného
Bližšie info a kontaktné údaje: www.spisskanovaves.eu/vopz | www.vopz.sk
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lETNÁ KulTúRNA  
PONUKA
dNI huMORu pRE MAlých Aj VEĽKých
Veľký kultúrny kolotoč začne v  Spišskej Novej 
Vsi začiatkom júna, ktorý už tradične patrí de-
ťom. Okrem Večerného behu mestom (1. 6. 2018) 
a Spišských športových hier (8. 6. 2018) bude pre 
deti pripravený program v  rámci Dní humoru na 
Spiši 2018 pod hlavičkou Mesto plné detí. Hlav-
nou hviezdou pre mladých bude Majk Spirit + 
DJ Grimaso. V priestore pri evanjelickom kostole 
sa predstavia akrobatickí kolobežkári Scooter by 
ExtremeGang a pripravená je i chillout zóna Klubu 
mladých a študentov stredných škôl, pred Redu-
tou pritiahne pozornosť školákov Kúzelník Wolf 
a Sranda banda, tancujúce psy, škola tanca s BD-
SKrew, vystúpenia detí ZUŠ a CVČ a Bábkové di-
vadlo spod Spišského hradu. Chýbať nebudú ani 
prezentácie Galérie umelcov Spiša, Múzea Spiša, 
Spišského osvetového strediska, záchranárov 
a  prírodovedcov z  Národného parku Slovenský 
raj. Do kaviarne eLAra pozývame „knihomoľov“ 
na Veselé čítanie s autormi dávidom a Ivanom 

popovičovcami, Michalom buzom a jozefom 
banášom. Každý účastník čítania získa poukáž-
ku na zľavu prezentovaných kníh, ktoré si bude 
môcť zakúpiť v ten istý deň (7. 6. 2018) počas au-
togramiády v Kníhkupectve jarka. V piatok sa 
môžete tešiť na nahrávku úsmevníka Slovenské-
ho rozhlasu, vernisáž 23. ročníka Spišského sa-
lóna kresleného humoru vynikajúceho Mirosla-
va bartáka a divadelné menu Spišského divadla 
(predstavenia sa uskutočnia v DK Mier), divadla 
Kontra a divadla na opätkoch. V parku si prídu 
na svoje celé rodiny s deťmi, čaká ich bábkové 
divadlo, klauniáda a koncert piesní Karola Ducho-
ňa v podaní skupiny muzikantov, ktorí si hovoria 
duchoňovci. Všetkým iste zachutí aj dospelejšia 
ponuka Villa Nova Wine festu. Maratón zábavy 
zakončí v sobotu koncert Mariána Čekovského. 
Domácim a  turistom je k dispozícii aj bezplatný 
výstup na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku. 
Viac informácií nájdete na str. 14.

63. SpIŠSKý TRh
Tohtoročný Spišský trh sa uskutoční 
12. – 15. júla. V sprievodnom kultúrnom progra-
me budú okrem iného účinkovať folklórne sú-
bory zahraničných Slovákov zo Srbska, Ukra-
jiny a  Rumunska. V  piatok sa môžete tešiť na 
koncerty lukáša Adamca s  kapelou, skupín 
drišľak a  Sága, v  sobotu na ľudové hudby 

Vlada Kubáňa a Štefana cínu a českosloven-
ské hity 80. a 90. rokov v podaní Q PLUS. Pre 
mladých vystúpia kapely Sám Sebou a  funk 
you. Program vyvrcholí koncertom davida Kol-
lera & band  (ČR) a  koncertom Repley band. 
Kompletný program nájdete na web stránke 
mesta a v júlovom vydaní Ička.

ŽIVé SOchy pRÍdu Aj TENTO ROK
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s ume-
leckou skupinou bIG Names organizuje v dňoch 
24. a 25. augusta II. ročník Medzinárodného 
festivalu živých sôch. Po úspešnom prvom 
ročníku sa po roku metropola Spiša opäť zme-
ní na veľkú galériu. Návštevníci budú môcť po-
čas dvoch dní zažiť to, čo žiadne iné mesto na 
Slovensku - na jednom mieste stretnúť desiatky 
slávnych osobností: leonarda da Vinci, coco 
chanel, henryho Forda alebo aj spisovateľku 
Agathu christie. „Živé sochy Big names sa-

mozrejme nemôžu chýbať, ale tento rok toho 
pripravujeme oveľa viac, aj vďaka spolupráci 
s  mestom,” hovorí umelecký riaditeľ festivalu 
Radovan Michalov. Bližšie detaily zatiaľ orga-
nizátori neprezrádzajú, ale sľúbili, že pribudnú aj 
atraktívne živé sochy zahraničných umelcov či 
osobností z histórie nášho jubilujúceho mesta. 
Novinky z  festivalu môžete sledovať na Face-
book stránke Festival Živé sochy alebo na webe  
www.zivesochyfestival.sk.

STROJ čASU NÁS PRENESIE  
DO MINULOSTI AJ K ŠTEfÁNIKOVI

História bude vládnuť na najväčšom šošovko-
vitom námestí na Slovensku (možno aj na sve-
te) počas posledných prázdninových dní 31.  8.  
a 1. 9. 2018, ktoré sú už tradične spojené s kona-
ním Dní mesta. Priestor medzi Zimnou a Letnou 
ulicou skrášli nielen ďalší ročník remeselných tr-
hov, ale aj kaukliari, sokoliari, mušketieri, histo-
rickí muzikanti, žongléri a  komedianti. Návštev-
níci môžu prežiť jazdecký turnaj, fakírske kúsky 
a nájazd žoldnierov. Samozrejme, že k letu patrí 
hudba, okrem stredovekých Clamortis zasvietia 

pod spišskonovoveským nebom hviezdy zuzany 
Smatanovej a peter bič projekt.
Tento rok si pripomíname sto rokov od založe-
nia prvej Československej republiky a  Spišská 
Nová Ves mala aj v  tomto smere čo povedať 
dejinám. Peter Karpinský a  divadlo teatrál-
nej skratky uvedú predstavenie venované 100. 
výročiu vzniku Československa a M. R. Štefá-
nikovi, ktorého matka Albertína Štefániková 
žila určitý čas na dnešnej Letnej ulici (dom 64) 
u syna Ladislava.

počas celého leta nebudú chýbať ani filmy a divadielka pred Redutou.

27. 4. 2018 v ranných hodinách bol na hutníckej 
ulici blízko vchodu č. 8 nájdený mobilný telefón 
Samsung Galaxy A3 v puzdre. IC 565/2018

11. 4. 2018 o 11.50 h bol na Topoľovej ulici náj-
dený mobilný telefón iphone. IC 481/2018

7.  5. 2018 o  22.20 h boli na ulici j. Wolke-
ra nájdené 2 staršie žlté bicykle zn. Favorit.  
IC 619/2018 

8. 5. 2018 o  10.30 h bol na Mlynskej ul. pri 
moste cez hornád nájdený mobilný telefón 
huAWEI bielej farby v  priesvitnom obale.  
IC 623/2018

8. 5. 2018 o 17.20 h bol na Koceľovej ul. nájdený 
zväzok kľúčov v počte 9 ks, z  toho 3 dózické 
a 6 ks FAb. IC 621/2018

Nálezy sú uložené na MsP. Staršie nálezy nájdete 
na www.spisskanovaves.eu v sekcii Mestská polícia 
v rubrike „Straty a nálezy“.

stratY a nálezY
Mestská polícia v sNv

63. SpIŠSKý TRh 
‑ VyhlÁSENIE
Mesto Spišská Nová Ves je 
usporiadateľom 63. ročníka 
Spišského trhu, ktorý sa bude 
konať v  dňoch 12. - 15. júla 
2018. Informácie pre účast-
níkov a  návštevníkov zverej-
ňuje výlučne na oficiálnej webovej stránke  
www.spisskanovaves.eu.
Mesto Spišská Nová Ves sa touto cestou diš-
tancuje od informácií, ktoré sú zverejnené 
na webovej stránke „spissketrhy“ a  vyjadre-
ní, ktoré boli odoslané z  e-mailovej adresy 
„informacie@spissketrhy.sk“ zverejnenej na tejto 
stránke; nie je autorom ani prevádzkovateľom a 
ani iniciátorom vytvorenia tejto webovej stránky.
V  prípade, že fyzické a  právnické osoby 
postupovali podľa neoficiálnych webových 
stránok, mesto Spišská Nová Ves nezodpo-
vedá za spôsobené škody a  nároky. Vznik-
nuté nároky si môžu uplatniť u  administrátora 
alebo prevádzkovateľa dotknutých webových 
stránok a e-mailových adries.

Milí darcovia krvi,  
srdečne vás pozývame na

mobilný  
odber krvi

14. 6. 2018 (štvrtok) 
v čase od 8.00 do 11.00 h

v priestoroch radnice mesta  
Spišská Nová Ves

Odber zabezpečuje NTS Poprad
Kontakt: SČK Mgr. Janka Kipikašová, 

0903 558 939
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6. 4. 2018 od 21.15 hod. do 21.30 hod. sa doposiaľ 
NP zmocnil neuzamknutého motorového vozidla 
(kľúče od vozidla boli v aute) zn. BMW 328i strie-
bornej metalízy, na sídlisku Mier pred barom Zio. 
S  týmto vozidlom jazdil presne nezistenú dĺžku 
trasy na území mesta SNV, kde následne havaroval 
na Leteckej ul., čím takto spôsobil škodu majiteľovi 
vozidla vo výške cca 4 000 €. Prípad realizuje vyšet-
rovateľ OKP PZ SNV.

19. 4. 2018 OO PZ SNV vzniesol obvinenie pre pre-
čin podvodu voči A. H., ktorý 16.  2.  2018 v  čase 
okolo 20.00 hod. v priestoroch herne Admiral Royal, 
OD Madaras reklamoval u krupiérky uviaznutú ban-
kovku v hernom automate. Krupiérka zobrala jeden 
z  vyplatených a  zablokovaných výherných tiketov, 
ktorý však zablokovaný nebol a v domnení, že je už 
nepotrebný, na zadnú stranu napísala osobné údaje 
páchateľa s tým, že po jeho predložení a vykonaní 
večernej uzávierky mu bude zaseknutá bankovka 
vrátená. A. H. sa vrátil k hernému automatu a tento 
tiket použil, následkom čoho mu bol k  jeho výhre 
62 € pripočítaný vklad vo výške 1 006,60 €. Výhru 
vo výške 1 068,60 € si nechal vyplatiť. Spoločnosti 
WIN SN, s. r. o., Banská Bystrica spôsobil škodu vo 
výške 1 006,60 €.

Príslušník OO PZ SNV 5. 5. 2018 obvinil z prečinu 
poškodzovania cudzej veci M. B., ktorý 20. 2. 2018 
v  čase okolo 10.30 hod. na križovatke ulíc Ko-
menského a Trieda 1. mája na motorovom vozidle 
zn.  Audi A6 šedej farby poškodil mechanizmus 
a držiak pravého spätného zrkadla a následne päs-
ťou udrel po čelnom skle. Na strane spolujazdca 
sa vytvorila prasklina dlhá 25 cm, čím vlastníkovi 
vozidla spôsobil škodu vo výške 1 868,35 €.

Hliadka MsP riešila 23. 4. 2018 na uliciach mesta 
SNV priestupky, ktorých sa dopustili: D. K., M. K., 
I. C. a V. O. Menovaní parkovali na platenom par-
kovisku bez zaplatenia poplatku. Priestupky boli 
vyriešené v kompetencii MsP.

16. 4. 2018 hliadka MsP riešila priestupok na zá-
klade písomného oznámenia voči Z. F., ktorá ne-
dostatočne zabezpečila svojho psa. Ten presko-
čil plot a  ohrozoval oznamovateľa a  jeho rodinu. 
Priestupok bol vyriešený v kompetencii MsP.

23.  4.  2018 riešila hliadka MsP v  našom meste 
priestupky, ktorých sa dopustili V. M. a J. K., ktorí 
parkovali na verejnej zeleni. Priestupky boli vyrie-
šené v kompetencii MsP.

Na základe telefonického oznámenia riešila hliad-
ka MsP 27.  4.  2018 na Ul. odborárov priestupok, 
ktorého sa dopustila G. G. Svojím zaparkovaným 
motorovým vozidlom bránil výjazdu z  pozemku. 
Priestupok bol vyriešený v kompetencii MsP.

30. 4. 2018 odovzdal na útvare MsP J. N. preukaz 
ISIC nájdený na Letnej ul. pred VÚB bankou. Po za-
evidovaní veci bola majiteľka o náleze vyrozumená 
v mieste bydliska.

Na základe oznámenia E. M. zo SNV 8. 5. 2018, že 
v blízkosti Hutníckej ul. sa pohybujú 4 nezabezpeče-
né psy podobné nemeckému ovčiakovi, ktoré vzbu-
dzujú u ľudí aj zvierat strach a obavu z napadnutia. 
Hliadka MsP v súčinnosti s hliadkou ObP Smižany 
svorku zahnali naspäť do osady v Smižanoch. Na-
koľko sa nepodarilo zistiť majiteľov psov, bude ObP 
v Smižanoch vec riešiť formou odchytenia zvierat.

Na základe telefonického oznamu 9. 5. 2018 hliadka 
MsP riešila na Lesnej ul. priestupok, ktorého sa do-
pustil K. B. S. z Poľska. Menovaný ponúkal a predá-
val zemiaky bez náležitých povolení. Náprava bola 
vykonaná na mieste, predaj mu bol pozastavený 
a priestupok bol vyriešený v kompetencii MsP.

15.  5.  2018 hliadka MsP riešila na Českej ul. 
priestupky, ktorých sa dopustili D. Ľ. a Ľ. K. a na 
Elektrárenskej ul. voči V. J. a P. B., ktorí konzumovali 
alkoholické nápoje na verejne prístupnom mieste. 
Priestupky riešené v kompetencii MsP.

z ČINNOSTI MESTSKéhO úRAdu
Mestský úrad je výkonným 
orgánom mestského zastupi-
teľstva a  primátora mesta. Je 
zložený z  viacerých oddelení 
a  referátov. V  tomto seriáli sa 
pokúsime priblížiť vám činnosti, 

ktoré zabezpečujú jednotlivé oddelenia.

Finančné oddelenie Msú tvoria desiati zamestnan-
ci, z toho 1 zamestnanec pracuje na kratší pracovný 
úväzok. Vedúcou oddelenia je Ing. Iveta Topoliová. 
Oddelenie zabezpečuje práce na úseku financova-
nia, optimalizácie finančných tokov, vedenia účtovnej 
evidencie a rozpočtovníctva za mesto. Podieľa sa na 
spracovaní rozpočtov a kontrole rozpočtových orga-
nizácií, ktorými sú základné školy, školské zariadenia 
a materské školy, v oblasti sociálnych služieb je to 
domov dôchodcov. Spolupracuje pri tvorbe roz-
počtov príspevkových organizácií v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, ktorými sú Zoologická záhrada, 
Mestské kultúrne centrum a Správa telovýchovných 
zariadení, ktoré aj metodicky usmerňuje.
pracovné činnosti zabezpečované oddelením:
•	tvorba návrhu rozpočtu mesta a jeho zmien, vráta-

ne rozpočtových opatrení,
•	vyhodnotenie plnenia rozpočtu a zostavenie záve-

rečného účtu mesta,
•	zostavenie, monitoring a kontrola programového 

rozpočtu výdavkov mesta, vrátane merateľných 
ukazovateľov, zámerov a cieľov,

•	zostavenie monitorovacej a  hodnotiacej správy 
k programovému rozpočtu,

•	na úseku účtovníctva je hlavnou úlohou oddelenia 
správne a  včasné zaúčtovanie všetkých príjmov 
a  výdavkov podľa položiek platnej rozpočtovej 
klasifikácie,

•	spracovanie mzdovej agendy,
•	vyúčtovanie cestovných náhrad zamestnancov pri 

pracovných cestách v SR a zahraničí,
•	zabezpečenie platobného styku, zriaďovanie úč-

tov v bankách, prenos bankových výpisov pros-
tredníctvom elektronickej banky do účtovníctva, 
v súčasnosti z dvadsiatich bankových účtov, den-
ná kontrola stavov na bežných účtoch,

•	zabezpečenie tvorby a čerpania fondových účtov, 
mesto má zriadený bankový účet sociálneho fon-
du, rezervného fondu a fondu prevádzky, údržby 
a opráv,

•	realizácia všetkých úhrad dodávateľom a klientom 
mesta,

•	zabezpečenie pokladničnej agendy, v  roku 2017 
navštívilo pokladnicu MsÚ 32 707 klientov, ktorí 
zaplatili v hotovosti alebo cez terminál dane a po-
platky v objeme 1 308 tis. eur,

•	ďalšou činnosťou je sledovanie a evidencia pohľa-
dávok mesta voči dlžníkom,

•	evidencia platiteľov nájomného za prenájom bytov 
a nebytových priestorov,

•	vedenie evidencie došlých a  odoslaných faktúr, 
zaúčtovanie predpisu, sledovanie úhrad, obeh do-
kladov, v roku 2017 bolo zaevidovaných 2 957 do-
dávateľských faktúr a 420 odberateľských faktúr,

•	spracovanie účtovných dokladov a  iných odbor-
ných prác súvisiacich s čerpaním finančných pro-
striedkov z EÚ a iných verejných zdrojov,

•	vyúčtovanie prijatých a  poskytnutých grantov 
a  transferov, vrátane prijatých transferov na pre-
nesený výkon štátnej správy,

•	výkon osobitného príjemcu, v roku 2017 boli vy-
platené dávky mesačne v priemere 118-tim klien-
tom v celkovom objeme 234 tis. eur,

•	vedenie úverovej agendy, príprava podkladov 
k získavaniu úverov, realizácia splátok istín úverov 
a úrokov, sledovanie zadlženosti mesta,

•	sledovanie a  kontrola vlastných príjmov rozpoč-
tových organizácií, vrátane školských jedální, 
úhrada transferov na originálne a prenesené kom-
petencie škôl, školských zariadení a domova dô-
chodcov,

•	komplexné zabezpečenie prác pri konsolidácii sú-
hrnného celku a  v  rámci konsolidovaného celku 
mesta, do ktorého patrí 11 rozpočtových orga-
nizácií, 3 príspevkové organizácie a 4 obchodné 
spoločnosti, ktorých zakladateľom je mesto,

•	štatistika a zabezpečenie výkazníctva, spracova-
nie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závier-
ky a jej následné predloženie MF SR cez rozpoč-
tový informačný systém samospráv,

•	tvorba výročnej správy mesta,
•	spracovanie daňového priznania,
•	zabezpečenie overenia účtovnej závierky exter-

ným audítorom, príprava podkladov k  výkonu 
auditu,

•	spracovanie informačných prehľadov,  tabuliek 
a analýz, ako odborných podkladov na rokovanie 
MsZ a k zverejneniu na webovom sídle mesta.
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PRIMÁTOR MESTA APELUJE NA VEDENIE KSK
V polovici mája vedenie mesta písomne požiadalo predsedu Košického samosprávneho kraja o zabez-
pečenie nevyhnutnej údržby vlečkového priecestia do areálu MPC CESSI, a. s., na Mlynskej ul. v Spiš-
skej Novej Vsi, ktoré sa nachádza na ceste III/536 v pôsobnosti Sc KSK.
„Hoci je nám známe, že dané priecestie nie je vlastníctvom KSK, a teda jeho údržba nespadá do kom-
petencií SC KSK, v dôsledku zanedbávania jeho údržby spoločnosťou, ktorej patrí, dochádza neustále 
k znehodnoteniu asfaltu na telese cesty patriacej kSk a k prehlbovaniu vytvorených výtlkov do rozme-
rov spôsobujúcich absolútnu neschodnosť a neprejazdnosť daného úseku. Podľa zák. č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, správcovia diaľnic, ciest a miestnych ko-
munikácií zodpovedajú za závady v zjazdnosti, medzi ktoré nepochybne patria ojedinelé výtlky, výmole 
a hrbole v  inak bezchybnom povrchu súvislého úseku vozovky. Vzhľadom na neudržateľný stav tejto 
vozovky (v oblasti je totiž zvýšený počet vozidiel v dôsledku tam sa nachádzajúceho obchodného centra), 
sme už v mesiaci február urgovali Sc kSk v Spišskej novej vsi, za účelom urýchleného zabezpe-
čenia nevyhnutných opráv výtlkov. Žiaľ, ubehli ani nie tri mesiace a situácia sa opäť zopakovala, no na 
ceste sa nenachádza ani jedno upozornenie na nevhodný stav vozovky a na zvýšenú opatrnosť vodičov 
v danom úseku. Nakoľko v súčasnosti dochádza v zvýšenej miere k sťažnostiam vodičov a k hrozbám 
uplatňovania si škôd spôsobených na motorových vozidlách prejazdom cez daný úsek vozovky, žiadame 
Vás o prehodnotenie možnosti opravy vlečkového priecestia a na neho nadväzujúcu komunikáciu tak, 
aby bol zabezpečený lepší a bezpečnejší prejazd týmto problémovým úsekom,“ uvádza sa v liste podpí-
sanom primátorom a poslancom KSK Jánom Volným.
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oznaMY, pozvánKY

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. Rozší-
renie zberu sa týka občanov bývajúcich v rodinných do-
moch v lokalitách MsV č. 6 ‑ staré mesto (juh) ‑ ulice: 
Kalinčiaka, A. Mickiewicza, Stojan, Malá, j. bottu, 
Kukučínova, Obrancov mieru, borovského, Tajov-
ského, M. Gorkého, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská, 
Tehelná, letecká, S. chalupku, j. Wolkera (rodinné 
domy), T. Vansovej, Slobody, j. Čajaka, V. Nezvala,  
j. Fándlyho, Šestnástka, za Šestnástkou, hurbanova, 
j. Kostru, záborského a MsV č. 7 ‑ staré mesto (vý-
chod) ‑ ulice: Mlynská, brusník, drevárska, j. hanulu, 
Čsl. armády, Ing. O. Kožucha, I. Krasku, Škultétyho, 
zábojského, zvonárska, Rybárska, pod Tepličkou.
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-

ných uliciach, ktorí doteraz nemali možnosť BIO odpad 
triediť, sa môžu do zberu zapojiť vyplnením návratky, 
ktorú odovzdajú v  podateľni Mestského úradu, Šte-
fánikovo námestie  1. Uzávierka žiadaniek je 15. júna 
2018. Záujemcom bude pridelená samostatná hnedá 
zberová nádoba o objeme 240 l.
Rozvoz nádob v  zmysle doručených žiadaniek pre 
uvedenú lokalitu budeme realizovať 19. júna 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 zbe-
rovú nádobu vyzdvihnúť v areáli Regionálneho centra zhod-
nocovania 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 jed-
notlivých MsV. O termínoch budeme občanov informovať 
v nasledujúcich číslach Informátora.

odd. komunálneho servisu, MsÚ

návratKa – zber bio - odpadu

Lokalita: 
MsV č. 6 - staré mesto juh,  
MsV č. 7 - staré mesto východ

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

...............................................................

...............................................................

Adresa:

...............................................................

...............................................................

Tel. kontakt:

...............................................................
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Soboty / 23. 6. * 21. 7. * 25. 8. * 22. 9. *  
27. 10. * 24. 11. * 22. 12.

Spišská burza  
starožitností  
a kuriozít 2018

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

❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃

od 8.00 do 15.00 hod na starom trhovisku oproti OC Sintra
Tel. č.: +421 910 149 926

zÁpIS NOVých pOSluchÁČOV NA ŠKOlSKý ROK 2018/2019
celoročné kurzy 4 hod./týždenne, popoludní

študenti SŠ a dospelí:

ANGLICKÝ, NEMECKÝ, FRANCÚZSKY, ŠPANIELSKY, 
TALIANSKY A RUSKÝ JAZYK (začiatočníci - pokročilí)

PRÍPRAVNÝ KURZ NA ŠTÁTNU JAZYKOVÚ 
SKÚŠKU - anglický a nemecký jazyk

KONVERZAČNÝ KURZ PRE MATURANTOV 
v anglickom a nemeckom jazyku

KONVERZAČNÝ KURZ anglického jazyka pre 
pokročilých a stredne pokročilých

žiaci zŠ od 11 rokov:

ANGLICKÝ, NEMECKÝ, ŠPANIELSKY, FRANCÚZSKY 
A TALIANSKY JAZYK 1. - 4. ročník

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

zápis nových poslucháčov sa uskutoční 
od 4. júna do 29. júna 2018

osobne v budove školy od 12.00 do 16.00 h, e-mailom: js@jssnv.sk, 
telefonicky: 0905 727 558, 053/381 01 88 

Viac informácií na www.jssnv.sk
UPOZORNENIE NA PRERUŠENIE  
dISTRIbúcIE ElEKTRINy
Oznamujeme, že pre uvedené odberné miesta bude  
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác 
na zariadení nízkeho / vysokého napätia v termínoch:

5. 6. 2018 / 7.40 - 18.00 h
Sadová: 4, 5, 10, 11, 11D, 15, 16, 573, 777

18. 6. 2018 / 7.30 - 13.00 h
Česká: 2; Moravská: 1 – 8; Slovenská: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

21. 6. 2018 / 7.00 - 17.30 h
dubová: 7, 8, 9, 10, 3839; javorová: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
lipová: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21

Nakoľko v čase uzávierky Informátora boli zverejnené len vyššie uvedené 
termíny prerušenia distribúcie elektriny, aktuálne informácie nájdete na 
portáli eVSD - www.vsds.sk v časti Plánované odstávky.

deň detí a Mládeže
Pozvánku nájdeš na str. 2 
program:
7.00 - 12.00 h GulÁŠ FEST 2018 – súťaž vo varení
10.00 h SlÁVNOSTNé OTVORENIE
10.00 - 10.25 h Prezentácia účastníkov na cyklopreteky detí od 3 do 14 r.
10.00 - 15.00 h detské atrakcie
10.00 - 14.00 h ukážky bojovej techniky * požiarnej techniky  
 * policajné zložky
10.30 h ŠTART cyklopretekov
11.00 h Kultúrne vystúpenie zuŠ Smižany
11.00 - 14.00 h LEZECKÁ VEžA - lezenie pre verejnosť
11.30 - 11.55 h Prezentácia účastníkov na olympijský beh  
 kat: 1.) do 6 r., 2.) do 10 r.
12.00 h ŠTART Olympijského behu
12.30 h Zoskok parašutistov
13.00 h Kultúrne vystúpenie zuŠ Spišská Nová Ves
14.00 h ukážka kynologického výcviku služobných plemien
14.30 h VyhlASOVANIE VýSlEdKOV
 dekorovanie víťazov * odovzdávanie cien

23. 6. 2018  |  KošiarnY briežoK
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KULTúRnO ‑SPOLOČEnSKÝ MESAČnÍK MESTA SPIŠSKÁ nOVÁ VES
oznaMY, pozvánKY

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7

ponúka v školskom roku 2018/2019 
nadstavbové štúdium:

6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽbÁCH

(2-ročné štúdium pre absolventov všetkých 
trojročných učebných odborov)

prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi školy 
30. júna 2018, uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysoké 

školy podávajú prihlášku do 25. augusta 2018.

Spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu vysvedčenia 
o záverečnej skúške a kópiu výučného listu.

Štúdium ponúkame v externej forme – večernou formou, týždenne 
v rozsahu 10 vyučovacích hodín (45 minútových) v dvoch blokoch. 

Štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou skúškou zo slovenského 
jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej časti 
odbornej zložky a praktickej časti odbornej zložky.

Štúdium je bezplatné.

Uplatnenie: absolvent počas štúdia získa teoretické i praktické 
vedomosti o založení a vedení malého a stredného podniku. 

Vie tvorivo využívať moderné marketingové techniky pri 
rešpektovaní podnikateľskej etiky. Je schopný viesť účtovnú 
evidenciu a vykonávať iné administratívne práce, stáva sa 

zručným pri využívaní výpočtovej techniky a jej uplatňovaní 
v praxi, pri prevádzkovaní vlastného súkromného podniku.

bližšie informácie: na tel. č. 053/442 42 46, 0902 904 810,  
resp. na www.sosdsnv.sk

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

7. 6. 2018
štvrtok

Kaviareň eLAra, Letná 34

Priestor pred Kníhkupectvom Jarka, Zimná 48

www.spisskanovaves.eu

čítaniečítanie
ZábavnéZábavné

10.00 h
MAŤ TAK 
O KOLIESKO 
VIAC
Čítanie z knihy Dávida 
a Ivana Popovičovcov spojené 
s tvorivým kreslením. 
Sprievodný program: Spišské divadlo: 
ukážka z hry Pán Tragáčik a templári 
a vystúpenia žiakov ZUŠ SNV

13.00 h
TAJOMSTVO 
„KUCHINE“ 
MIŠA BUZU
Sprievodný program: Ľudová 
hudba R. Barabasa a hosť 
ako prekvapenie

15.00 h
IDIOTI, 
DEMENTI 
A SOMÁRI
Čítanie a prezentácia kníh 
Jozefa Banáša. 
Sprievodný program: Ukážka 
z hry Divadla Kontra: Nenávidím 
a ukrajinský hudobník Yurii 
Baranovski

17.00 h - Autogramiáda:
JOZEF BANÁŠ, DÁVID A IVAN POPOVIČOVCI 

A MICHAL BUZA

8.-9.6.2018
PARK PRED REDUTOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES

www.spis.live
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predstavujeMe stredné šKolY

GYMNÁZIUM POD VEžOU
cirkevné gymnázium Štefana Mišíka vzniklo 
28. 9. 2004. Škola pripravuje žiakov predovšetkým 
na ďalšie vzdelávanie na všetkých typoch vyso-
kých škôl, no zároveň aj na uplatnenie v praxi a na 
osobný a  sociálny život. Vzdelávanie je zamerané 
na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný zá-
klad a kľúčové kompetencie (spôsobilosti). Pre za-
bezpečenie vzdelávacej a  výchovnej činnosti vyu-
žíva 4 kmeňové klasické učebne, odborné učebne 
a  laboratóriá, telocvičňu, knižnicu, multifunkčné 
miestnosti. K budovaniu priateľskej atmosféry me-
dzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi 
prispievajú rozličné mimovyučovacie aktivity ‑ 
výlety, exkurzie a  poznávacie zájazdy súvisiace 
s  vyučovacími predmetmi, športové aktivity v  tí-
moch, kultúrne a  spoločenské podujatia. Je rela-
tívne malou školou a  jej snahou je sústreďovať sa 
na jednotlivca v  duchu rodinnej atmosféry. Takáto 
atmosféra je vhodným prostredím pre zlepšenie 
motivácie žiakov cez možnosť sledovania ich rastu 
nielen po stránke intelektuálnej, ale aj osobnostnej.
Budova školy je situovaná v historickom centre, jej 
pamiatkovej zóne, medzi farským kostolom a Redu-
tou, v mestskom parku, pričom sama je vyhlásená 
za národnú kultúrnu pamiatku.
Každoročne sa zapájame do celoslovenských súťa-
ží Expert a Matematický klokan, v ktorých sa niektorí 
naši žiaci umiestňujú na popredných miestach. Me-
dzi žiakmi sa nájdu aj nadšenci v oblasti matemati-
ky, fyziky a dokonca aj astronómie, o čom svedčí aj 
tohtoročná účasť v krajských kolách matematickej 
a fyzikálnej olympiády a astronomickej súťaže „Čo 
vieš o hviezdach?“.
„Filozofia je láskyplné zaobchádzanie s  múd-
rosťou…“ Aj  preto sa zúčastňujeme Filozofickej 
olympiády na Katolíckej univerzite v  Ružomberku, 
ktorá žiakov vždy obohatí po vedomostnej i  du-

chovnej stránke. A keďže sa dobré myšlienky ťažko 
prezentujú, často sa zapájame do rôznych súťaží 
v písaní esejí či úvah, a  tak cibríme myseľ i  jazyk. 
Samozrejmosťou je Olympiáda ľudských práv, kto-
rej úspešnou riešiteľkou v rámci krajského kola bola 
tento rok Andrea pačnárová zo IV. A. A nechýba 
ani účasť na konferenciách alebo seminároch, na-
príklad tento školský rok sme boli v  Košiciach na 
konferencii s názvom: Demokracia si TY!, ktorá rea-
govala na udalosti zo 17. novembra 1989.
Do krajského kola s prácou o Kurdistane postúpil 
náš talentovaný žiak I.  A  triedy bruno jakubov, 
ktorý obsadil pekné 6. miesto.
Žiačka IV. A triedy Mária Reinerová sa zúčastnila 
krajského kola chemickej olympiády v najvyššej ka-
tegórii A v Košiciach ako jediná účastníčka nášho 
mesta.
Krajského kola medzinárodnej dejepisnej súťaže žia-
kov gymnázií ČR a SR sa zúčastnili žiaci III. A triedy 
Andrej Sopka, Richard Ruttkay a Roman Sane-
trik, ktorí sa umiestnili na 6. mieste.
V predmete slovenský jazyk a literatúra sa naši žia-
ci zúčastňujú rôznych súťaží, či už ide o umelecký 
prednes alebo rečnícky prejav. Pravidelne sa zú-
častňujeme súťaží Hviezdoslavov Kubín, Štúrov 
Zvolen, ale aj súťaže duchovnej poézie a  prózy 
…a  Slovo bolo u  Boha. Naši žiaci sa zúčastňu-
jú aj súťaže v  písaní argumentačných esejí  – SO-
FIA, ktorú organizuje Kolégium Antona Neuwirtha. 
V minulom školskom roku sa naša žiačka Katarína 
Valasová umiestnila na 3. mieste na krajskom kole 
Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore učebná 
pomôcka pre literatúru. Každoročne sa zúčastňu-
jeme Dní kresťanskej kultúry, ktoré sa konajú na 
Spišskej Kapitule, kde sa naši študenti môžu bližšie 
zoznámiť s kultúrou nielen literárnou, ale aj výtvar-
nou vyjadrenou v umeleckých dielach duchovného 
charakteru.
Žiaci našej školy získali výnimočné ocenenie -  
1. miesto na celoslovenskom kole súťaže jazy-
kový kvet (Language flower) v máji 2017 za vytvo-
renie a  zinscenovanie scénky v  anglickom jazyku. 
Týmto spôsobom ukázali svoju tvorivosť znameni-
tým spôsobom i  schopnosť výborne komunikovať 
v anglickom jazyku. Sme na nich veľmi hrdí.
Výsledky maturitných skúšok zo slovenského jazy-
ka a  literatúry a  anglického jazyka sú každoročne 
nad celoštátnym priemerom.
V uplynulom školskom roku sa žiaci našej školy zú-
častňovali rôznych športových súťaží. Najviac sa im 
darilo na okresných majstrovstvách v  cezpoľnom 

behu a  v  bedmintone. V  januári naši žiaci absol-
vovali lyžiarsky výcvikový kurz v  stredisku Vyšné 
Ružbachy. V mesiaci máj naša škola uviedla do pre-
vádzky umelú horolezeckú stenu, účelom ktorej je 
zatraktívniť výučbu hodín telesnej výchovy. Na me-
siac jún je naplánovaný pobytový letný výcvikový 
kurz, ktorého súčasťou bude cykloturistika, rafting 
a rôzne teambuildingové aktivity a hry.
V rámci grantového programu INOVEum, ktorý or-
ganizuje Nadácia Embraco a Nadácia Pontis, naši 
žiaci Andrej Sopka, Michael blaško, dominik 
Krupa postúpili s dvoma podnikateľskými projekt-
mi All in Sale - vyhľadávač najvýhodnejších cien pre 
pravidelné nákupy a iCOCHA - skladateľné slnečné 
okuliare, ktoré menia farbu do finálovej osmičky.
I tento rok sme sa zapojili do medzinárodnej súťaže 
Best in English, v ktorej sme mali možnosť preveriť 
znalosti z anglického jazyka. Do tejto súťaže bolo za-
pojených viac ako 17-tisíc žiakov z 29 krajín v Európe.
Keď vymeníme školské lavice za reálne prostredie 
v rámci medzipredmetových vzťahov, uskutočňuje-
me zážitkové vyučovanie v Tatranskej Lomnici, Ru-
žomberku, Košiciach, Starej Ľubovni.

KONTAKTNé údAjE:
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
Radničné námestie 271/8
052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 417 37 02, 0915 930 494
e-mail: gym.misika@gmail.com
web: www.gymmisika.sk

KONTAKTNÁ OSObA:
PaedDr. Mária Macková, riaditeľka školy

VýSlEdKy TESTOVANIA 9 ‑ 2018
21. marca 2018 sa žiaci 9. ročníka mestských základných škôl zapojili do celoslovenského testovania vedomostí z matematiky a vyučovacieho jazyka. V Spiš-
skej Novej Vsi sa testovania zúčastnilo 380 deviatakov z 8 základných škôl. Test z matematiky zvládli novoveskí žiaci s priemerným počtom bodov 13,5 a 
s priemernou úspešnosťou 67,60 %. Celoslovenská priemerná úspešnosť bola 55,90 % a priemerný počet bodov v SR 11,2. zo slovenského jazyka a litera-
túry dosiahli žiaci nášho mesta úspešnosť 66,00 % a priemerný počet bodov 16,5. Úspešnosť v rámci Slovenska bola 63,00 % a priemerný počet bodov 15,7. 
V obidvoch testovaných predmetoch dosiahli 100 %‑nú úspešnosť 2 žiaci – Peter čuj (ZŠ, Nad Medzou 1) a Adam Oravec (ZŠ, Komenského 2). Plný počet 
bodov z matematiky alebo zo slovenského jazyka a literatúry získalo ešte 29 žiakov. 

Z matematiky: Peter červený, Marek hamráček, Kristián hausvirth, Marek Macejko zo ZŠ, Nad Medzou 1; Šimon Javorský, Marko Tomčík, Michal Viti-
káč zo ZŠ, Lipová 13; boris búza, Soňa lešková, Martina papcunová zo ZŠ, Levočská 11; dominika habasová, Ivana Martinková zo ZŠ, Z. Nejedlého 2; 
dominika bigošová, Ester bigošová, jolana hradiská, Samuel Kačenga, Miloš Neuvirth zo ZŠ, Ing. O. Kožucha 11; Tatiana jakubeková, Peter Miklas zo 
ZŠ, Komenského 2; Adam broško, Simona Walterová zo ZŠ, Hutnícka 16; daniela Morihladková a Adam Vodilka zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda.
Zo slovenského jazyka a literatúry: Matej Lauko, Karolína Maguláková zo ZŠ, Nad Medzou 1; Tatiana Marušinská zo ZŠ, Lipová 13; lucia baková, Soňa 
Kačurová a Martina Rusnačková zo ZŠ, Hutnícka 16.
11 deviatakov zo ZŠ, Komenského 2 sa dozvedelo výsledky okamžite po ukončení práce, lebo sa zapojili do e-Testovania. 
V porovnaní s celoslovenskou priemernou úspešnosťou dosiahli žiaci novoveských škôl lepšie výsledky v obidvoch testovaných predmetoch.

d. kováčová, odd. školstva, MsÚ
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pozvánKa

7. 6. 2018, ŠTVRTOK
CENTRAL PARK - priestor pri Evanjelickom kostole, Radničné námestie
10.00, 11.00  Scooter by ExtremeGang
a 12.00  Akrobatickí kolobežkári
10.00 - 15.00 Vlajka s galerijným svišťom
  Tvorivá dielňa Galérie umelcov Spiša 
10.00 - 13.00 Chillout zóna Klubu mladých a prezentácia stredných škôl 
13.00 SPIŠ DANCE BATTLE - tanečná súťaž

PARK PRED REDUTOU, Radničné námestie 4
9.00 Teáter Komika: Silák Emil - interaktívna zábavná show 
10.00 Kúzelník Wolf a Sranda banda - komediálna show
11.00 Škola tanca s BDSKrew
12.00 Program detí záujmových útvarov Centra voľného času 
13.00 Hudba a tanec v podaní žiakov ZUŠ SNV
11.00 a 14.00 Tancujúce psy 
15.00  Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Cirkus Pinka - rozprávka

19.00 MAJK SPIRIT + DJ GRIMASO - koncert

Sprievodné programy: 
9.00 - 15.00  STILT CLOWNS TRIO  •  BRICK PEOPLE  •  CIRCUS CIRQUE 
  Prezentácia a tvorivé dielne  Spišského osvetového strediska, 
 Správy Národného parku Slovenský raj, Horskej záchrannej služby 
 Slovenský raj, Múzea Spiša, Galérie umelcov Spiša  
  Poznáš svoje mesto? - zábavná súťaž o ceny pre žiakov ZŠ 
  Atrakcie a XL-HRY 
10.00 - 14.00 Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Bábky v parku

KAVIAREŇ ELARA, Letná 34
10.00  Mať tak o koliesko viac
 Čítanie z knihy Dávida a Ivana Popovičovcov spojené s tvorivým kreslením
 Sprievodný program: Spišské divadlo: ukážka z hry Pán Tragáčik a templári 
 a vystúpenia žiakov ZUŠ SNV
13.00  Tajomstvo „kuchine" Miša Buzu 
 Sprievodný program: Ľudová hudba R. Barabasa a hosť ako prekvapenie 
15.00  Idioti, Dementi a Somári
 Čítanie a prezentácia kníh Jozefa Banáša
 Sprievodný program: Ukážka z hry Divadla Kontra: Nenávidím 
 a ukrajinský hudobník Yurii Baranovski

PRIESTOR PRED KNÍHKUPECTVOM JARKA, Zimná 48 
17.00 Autogramiáda: Jozef Banáš, Dávid a Ivan Popovičovci a Michal Buza

8. 6. 2018, PIATOK
PARK PRI EVANJELICKOM KOSTOLE, Radničné námestie
14.00 - 18.00  Huncút   
  Tvorivá dielňa Galérie umelcov Spiša - výroba žartovného panáčika 
14.00 - 18.00 Chillout zóna Klubu mladých

KONCERTNÁ SIEŇ REDUTY, Radničné námestie 4
15.00 Nahrávka rozhlasového Úsmevníka Rádia Regina Východ s hosťom 
 Adriánom Ondovom, víťazom súťaže Košický zlatý poklad, vstup voľný

KAVIAREŇ ELARA, Letná 34
17.00  23. Spišský salón kresleného humoru: Miroslav Barták 
 Vernisáž výstavy

DIVADLO KONTRA, Zimná 68 - Dom Matice slovenskej 
17.00 Ron Hutchinson: Mesiac a magnólie alebo ako získať 10 Oscarov
  Dokonalé obsadenie, duchaplný humor, briskné dialógy, závratné tempo 
 a neskutočná zábava. Vstupné 5 €.

DIVADLO NA OPÄTKOCH, Zimná 68 - Dom Matice slovenskej 
18.30 To je ohromné, miláčik
  Komédia na motívy divadelnej hry od Geraldine Aron: Môj skvelý rozvod

SPIŠSKÉ DIVADLO, Predstavenie sa uskutoční v DK Mier na Šafárikovom námestí!
18.00 Brandon Thomas/Emil Spišák: Charleyho teta
  Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias. Komické situácie 
 plné humoru, pesničiek, príbeh plný zvratov. Zábava od začiatku 
 až do konca. Vstupné 8 €.

PARK PRED REDUTOU, Radničné námestie 4
16.00 Bábkové divadlo spod Spišského hradu: O Katarínke - rozprávka
17.00  Teáter Komika: Klaun kúzelníkom - klauniáda klauna Adyna 
 
19.30 Show Kyselich Krastafcov - humorne ladené žonglérske vystúpenie
21.00 Duchoňovci - koncert muzikantov s pozitívnym vzťahom k tvorbe 
 Karola Duchoňa

Sprievodné programy:
16.00 - 19.00 Múzeum v kufri - hádankovo aj pre dospelých, načo naši predkovia 
 používali zaujímavé a pekné historické predmety
17.00 - 19.00 Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Bábky v parku
18.00  Teáter Komika: Traja veselí chodúliari

16.00 - 23.00 VILLA NOVA WINE FEST 
  Jedinečná možnosť ochutnať kvalitné vína na jednom mieste

9. 6. 2018, SOBOTA
PARK PRI EVANJELICKOM KOSTOLE, Radničné námestie
10.00 - 14.00 Chillout zóna Klubu mladých

PARK PRED REDUTOU, Radničné námestie 4
16.00  Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Rozprávkový bicykel - rozprávka
17.00 CLOWNS CIRQUE SHOW - objavte svet klaunov a ich priateľov
19.30 Veselá ohňová show 

21.00 Koncert Mariána Čekovského so skupinou Čeky band

Sprievodné programy: 
14.00 - 18.00 Múzeum v kufri - hádankovo aj pre dospelých, načo naši predkovia 
 používali zaujímavé a pekné historické predmety
17.00 - 19.00 Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Bábky v parku

16.00 - 23.00 VILLA NOVA WINE FEST 
  Jedinečná možnosť ochutnať kvalitné vína na jednom mieste

DIVADLO KONTRA, Zimná 68 - Dom Matice slovenskej 
19.30 Marie Jones: Kamene vo vreckách
  Jedna z najlepších svetových komédií posledných rokov. 
  2 herci - 13 postáv! Keď Hollywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr 
 je neodvratný a neodvratne zábavný... Vstupné 5 €.

SPIŠSKÉ DIVADLO, Predstavenie sa uskutoční v DK Mier na Šafárikovom námestí!
18.00 Michal Babiak: Až tri v taňcu na Vidermaňcu
  Ľúbostný trojuholník zo Sepešoviec poprepletaný humornými dialógmi 
 v spišskom nárečí. Vstupné 8 €.
 

ZĽAVNENÁ TURISTICKÁ PONUKA POČAS PODUJATIA 
Bezplatný výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska
7. 6. 2018 o 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
8. 6. 2018 o 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
9. 6. 2018 o 10.00, 12.00, 16.00, 17.00, 18.00

Galéria umelcov Spiša
Akciové vstupné 0,10 € na prehliadky aktuálnych a stálych výstav
7. 6. 2018: 9.00 – 16.30 
8. 6. 2018: 9.00 – 19.00

7. _ 9. 6. 2018
Spišská Nová Ves

www.spisskanovaves.eu

PODPORUJEME KVALITNÉ SLOVENSKÉ VINÁRSTVA
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Kultúra, oznaM

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.

Zvieratká
na adopciu

PAťKA
Ročná sučka k nám prišla z Gel-
nice. 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.

AJKA
Prišla k nám zo Smižian. Prvé 
dni prekonávala so strachom, 
ale teraz je z nej vyrovnaná, mla-
dá sučka. Vek cca 1 rok. Vhodná 
na voľný výbeh okolo domčeka.
EDY
Krásny biely psík,  cca 1,5-ročný.  
Je bezproblémový vo vzťahu ku 
zvieratám aj ľuďom. Bude dob-
rým spoločníkom.

WENDY
Cca 6-mesačné bezstarostné 
hravé šteniatko. V dospelosti 
bude menšieho vzrastu. Rado 
chodí na prechádzky.

Materské centrum ‑ DIETKA ‑ 
Spišská Nová Ves

KURZ MASÍROVANIA DETÍ 
OD 0 DO 3 ROKOV
v pondelok 18. 6. o 8.30 h  
vedený odborníkom z Profyzio. 
Určené pre rodičov s deťmi.  
Prineste si deku alebo podložku  
pre dieťa a detský krém.
Prihlášku: min. deň vopred 
t. č. 0903 493 922, z kapacitných 
dôvodov je potrebné sa vopred 
nahlásiť. príspevok: 4 €/rodiča

KURZ NOSENIA DETÍ 
A VIAZANIA BABYŠATIEK 
(ZáKlADNý)
v utorok 12. 6. o 15.30 h 
Ako správne dieťatko nosiť, ako 
šatku jednoducho a správne uviazať 
a manipulovať ňou. Ak je potrebné, 
šatku požičiame.
Prihlasovanie: najneskôr deň vopred 
na t. č. 0948 480 510
príspevok: 12 €/rodinu

CVIČENIE TABATA
Pár kíl navyše od pôrodu? Alebo by 
to chcelo spevniť niektoré partie? 
V kolektíve to ide ľahšie. V pondelky 
o 17‑tej s účasťou detičiek. Cvičí 
sa s vlastnou váhou, občas vám 
pribudne aj pár kilogramov, keď na 
vás vylezie váš drobec. 
Prihlasovanie sms‑kou najneskôr 
deň vopred u inštruktorky Marcely  
na t. č. 0915 937 167 
príspevok: 4 €/osobu (mamku)

TVORIVÉ DIElNE PRE DETI 4+
Utorky od 17.00 do 18.45 h 
popustíme uzdu fantázii pri tvorbe 
umeleckých výtvorov (pre deti od 
4 rokov bez účasti rodičov) pod 
vedením Mgr. Art. Amálky.

Prihlášku: min. deň vopred na 
t. č. 0908 269 914
príspevok: 5 €/ dieťa

ADAPTAČNÉ DOPOlUDNIE
v stredy od 8.30 do 12.00 h - 
pobyt bez prítomnosti rodičov 
pod vedením 2 pracovníčok ‑ 
predpríprava pred nástupom  
do škôlky. Deti majú zabezpečený 
pitný režim a ovocie. Mamky,  
zabaľte im desiatu.
Prihlášku: min. deň vopred na 
t. č. 0908 631 969
príspevok: 7 €/ dieťa

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

JA SI VYSKOČÍM,  
JA SI POSKOČÍM  
A AJ SA ZATOČÍM
po novom 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

PODVEČER PRE MAMKU
piatky od 18.00 h ‑ relax pri 
maľovaní, art terapia, tvorenie 
maličkostí, možnosť naučiť sa 
háčkovať, štrikovať, vyšívať. Ak máte 
svojich drobcov radi na očiach, 
nemáte ich komu zveriť, príďte 
s nimi. Určite sa nebudú nudiť.
Prihlášku: min. deň vopred 
t. č. 0903 493 922 
príspevok: 3 €/osobu (mamku)

STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY NOSIACICH 
RODIČOV
v pondelok 4. a 25. 6. o 9.30 h
Stretnutie rodičov nosiacich svoje 
ratolesti v šatkách a ergonomických 
nosičoch. Prihlášku: najneskôr deň 
vopred na t. č. 0910 554 177
Pod vedením kvalifikovaných 
poradkýň: B. Vajová, V. Smiková  
a J. Novotná
príspevok: 3 €/osoba

HERŇA DIETKA
každý utorok a štvrtok od 9.00  
do 12.00 h, v piatok od 16.00  
do 17.30 h
Možnosť komunikovať anglicky,  
vo štvrtok nemecky.
príspevok za jednorazový 
vstup: 1,50 €/rodina

STRáŽENIE DETÍ
Info: t. č. 0903 493 922

DETSKá NARODENINOVá 
OSlAVA (SOBOTA, NEDEľA)
Objednávky: t. č. 0903 493 922
príspevok: 10 €/2 h (možnosť 
doobjednania animátorských aktivít, 
maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

PORADENSTVO  
PRI DOJČENÍ
PhDr. Júlia Novotná ‑ 0902 221 295 
Anna Ogurčáková ‑ 0903 740 739 
Silvia Pramuková ‑ 0948 040 203
 
PORADENSTVO  
V NOSENÍ DETÍ
Mgr. Barbora Vajová ‑ 0948 480 510 
alebo barbora.vajova@gmail.com, 
MUDr. Veronika Smiková –  0910 554 177 
alebo veronika.smikova01@gmail.com.

PROgRAM MATERSKÉHO
CENTRA DIETKA
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prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, šafárikovo nám. 3

pOhOTOVOSTNé 
SluŽby

Voda a kúrenie
SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.
POLYTOP SNV, s. r. o.
0905 215 732

porucha na Verejnom osVetlení
BRANTNER NOVA, s. r. o.
0903 628 845 - Ing. I. Starinský
e-mail: ivan.starinsky@brantner.com

tepelné hospodárstVo mesta
EMKOBEL, a. s.
dispečing: 0917 949 656
e-mail: tu@emkobel.sk
 
VÝťAHY • VODA, ÚK • ELEKTRO
BYTOVÉ DRUŽSTVO
dispečing: 053/416 65 04, mob. 0905 499 881
Plynové zariadenia: nepárne týždne - 
0905 534 800; párne týždne - 0905 241 080

Základná 
umelecká škola
J. Fabiniho 1, Sp. Nová Ves

pozýva na

tanečný 
koncert

6. 6. 2018 o 16.30 h
Kultúrny dom Mier 

Vstupné: 2 €

Vstupenky si môžete zakúpiť 
v kancelárii ZUŠ alebo 

30 min. pred koncertom 
priamo na mieste

www.zussnv.sk 
FB: ZUŠ Spišská Nová Ves

absolventské podujatia Zuš
J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

i. absolventský 
koncert

13. 6. 2018 o 17.00 h  
Koncertná sála ZUŠ

vernisáž absolventov 
vo + ii. absolventský 

koncert
14. 6. 2018 o 16.30 h 

Dardanely Markušovce

Záverečný koncert 
absolventov

15. 6. 2018 o 16.00 h 
Koncertná sieň Reduta
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KNIŽNÉ
NOVINKY

Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

Centrálna budova, letná 28 
053/415 03 01

PRE DETI

Peter KARPINSKý:  
Teta Agáta a jej mačacia sedmička
Nová kniha z pera obľúbeného detského autora 
prináša rozprávanie plné dobrodružstiev, ktoré 
zažíva milá a  láskavá teta so svojimi mačacími 
miláčikmi.

Peter WOHllEBEN:  
Počuješ rozprávať stromy?
Ak ste pripravení dozvedieť sa veľa zaujímavostí 
o stromoch a  lesných obyvateľoch, autor knihy 
vám na tejto pochôdzke porozpráva, čo zaují-
mavé pri jeho dlhoročnom pozorovaní zistil.

Joe SCHREIBER:  
lenny Cyrus: Školský vírus
Hlavný hrdina knihy, štrnásťročný chlapec, má 
prístup k výsledkom bádania svojich rodičov. Za 
pomoci zmenšenej molekuly sa dostane do or-
ganizmu svojej zbožňovanej spolužiačky.

PRE DOSPElýCH – beletria

Alica EŠTOKOVá: Parížske slnko
O  mladú ženu majú vážny záujem dvaja muži 
a každý z nich je iný – národnosťou, vierovyzna-
ním a čiastočne aj farbou pleti.

gard SVEEN: Rozbúrená krv
3. zväzok série Tommy Bergmann. Pri pátraní po 
nezvestnej tínedžerke musí vycestovať za hrani-
ce Nórska.

Tina VAN DER HOllAND:  
Tajomstvo zlatého pokladu
Dômyselne zosnovaný príbeh, v  ktorom vystu-
pujú fiktívne aj skutočné historické postavy.

PRE DOSPElýCH – náučná literatúra

OSHO: Intuícia
Osho v knihe vysvetľuje, čo intuícia je a ako ju 
rozpoznať v sebe aj v iných.

Pavel BARIČáK „HIRAx“: Indonézia
Cestopis po indonézskych ostrovoch Bali, Lom-
bok, Flores, Komodo, Rinco…

Andrew NAgORSKI: lovci nacistov
Nagorski zaznamenáva dramatické príbehy 
slávnych lovcov nacistov – Simona Wiesenthala 
a Beate a Sergea Klarsfeldovcov – spolu s tými, 
ktorí neboli natoľko známi verejnosti.
Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7 
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk

PRE DETI

Terézia lAMPARTOVá: Úlohy na 
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 
žiakov 3. ročníka ZŠ
Autorka pripravila pre žiakov úlohy, ktoré rozví-
jajú pozornosť, logické myslenie, kreativitu a vý-
tvarné schopnosti.

Ivana HAVRANOVá: 
Veselé víly a trpaslíci
Tíško, no veľmi veselo si nažívajú v každej záhra-
de drobné stvorenia s vláskami až po zem a ich 
kamaráti trpaslíci.

PRE DOSPElýCH – beletria

T. R. RICHMOND: Čo po nej zostalo
Román prináša znepokojujúci príbeh o záhadnej 
smrti dvadsaťpäťročnej novinárky Alice Salmo-
novej.

herné pondelky - v júni si zahráme jednu z najobľúbenejších 
čajovňových hier, Carcassone.
7. 6. (štvrtok) o 19.00 h - pozývame vás na dúšok 
argentínskeho maté a cestopisné rozprávanie o putovaní po 
Patagónii. Ukážeme si pár fotiek a povieme, ako vyzerajú 

najjužnejšie mestá našej planéty.
9. 6. (sobota) o 19.00 h ‑ Kinedok: Nič nebude ako predtým. Majú 19 rokov a vedú normálny 
teenegaerský život a navštevujú rovnakú školu v českom pohraničnom mestečku. Film zobrazuje 
štyroch mladých ľudí, ktorých ranná dospelosť začína vrhať tieň na ich bezstarostný stredoškolský 
život. (CZ, 2017, 92 min.)
23. 6. (sobota) o 18.00 h ‑ KVÍzovanie v Alchýmke. Zábavné kvízové súťaženie v tímoch 
(2 - 4 hráči) v štyroch kolách - obrázkové, hudobné, tipovacie a vedomostné. Víťazi si odnesú milé 
malé ceny. Účastnícky poplatok: 1 €/osoba. Príďte sa zabaviť i zmúdrieť .
27. 6. (streda) o 17.00 h ‑ vernisáž Alexandry papcunovej

Letná 63
SNV
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20. 6. 2018 (streda) o 16.30 a 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)

jún
SLÁVnOSTnÁ AKADÉMIA 

a ŠKOLA ROKA
6. 6. 2018 od 9.00 h ‑ koncertná sieň Reduty
vyhodnotenie úspešných riešiteľov okresných 
predmetových olympiád  a športových súťaží 

v školskom roku 2017/2018

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

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

uvádza

to je ohromné, miláčik
komédia

8. 6. 2018 o 19.00 h

v podkroví Domu matice slovenskej, Zimná 68, vstupné: 3 eur. rezervácie: divadlonaopatkoch@gmail.com
0904 254 930

karavana rýb
divadlo poézie z tvorby autoriek spišského regiónu

15. 6. 2018 o 19.00 h

Multifunkčné energetické a banícke centrum,
Nábrežie hornádu 14, Spišská Nová Ves

T.: 053/429 75 46, e-mail:
dana.rosova@gmail.com

Vstupné do expozície, na výstavu:
dospelí 2 €; žiaci, študenti a dôchodcovia 1 €; 
deti do 6 r. a dôchodcovia nad 70 r. zdarma

Akceptujeme kultúrne poukazy.
pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h 

prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00 h 
voľný vstup.

Na vernisáže a prednášky v popoludňajších 
hodinách vstup voľný.

S t á l e  v ý s t a v y
• histÓria baníctva na spiši

• zbierKa nerastov
• odKrYtá Krása v KaMeni  

v tvorbe tibora gurina

V ý s t a v y

do 30. 6. 2018
v ModroM

Autorská výstava fotografa Miloša Fiľu

p r e d n á š k a

12. 6. 2018 o 16.00 h
Krása uKrYtá v KaMeni 

výzdoba starých štôlní
Prednášajúci: Viktor Daniel

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

6. 6. (streda) | Turistická vychádzka Olšavica‑podproč
Odchod autobusom o 7.10 h, smer Levoča - Olšavica, ved. - L. Lučivjanský

13. 6. (streda) | hrabovo – Čutkovská dolina
Odchod vlakom o 7.05 h, smer Ružomberok, ved. - M. Ivanovová

19. 6. (utorok) | Turistická vychádzka Olcnava ‑ za horou
Odchod vlakom 9.11 h, prihlásiť sa do 14. 6., poplatok 3 € za guláš, ved. - Z. Barillová

27. 6. (streda) | Autobusový zájazd Szszawnica (poľsko), poplatok 8 €
Prihlásiť sa do 21. 6., odchod o 7.00 h z parkoviska oproti okresnému súdu, ved. L. Lučivjanský

V mesiaci jún je potrebné zaplatiť za pobyt v bratislave. Platí sa za celý pobyt naraz. 
Účastníci pobytu v piešťanoch zakúpiť si cestovné lístky do Piešťan – dátum 23. 6.  

na rýchlik s odchodom o 9.05 h
Účastníci pobytu v Turčianskych Tepliciach zakúpiť si lístok na 1. 7. na rýchlik s odchodom o 7.05 h

Klub dôchodcov lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves
8. 6.  Športové dopoludnie na Detskom dopravnom ihrisku o 10.00 h 

Guláš - prihlásiť a zaplatiť 2,50 € do 4. 6. Každý účastník si prinesie lyžicu a pohár.
15. 6.  Turistická vychádzka na Odoricu 

Odchod z aut. stanice linkou smer Levoča o 9.00 h
20. 6. Slávnostné stretnutie jubilantov na osobné pozvanie o 10.00 h v klube

Oznam členom, ktorí sa prihlásili do lúčiek: 25. 6. - odchod rýchlikom  
o 7.05 h - cieľová stanica Ružomberok. Cestovné lístky si zakúpi každý sám.

Klub dôchodcov bude od 25. 6. do 29. 6. 2018 zatvorený.

Miešaný spevácky zbor CANTUS VILLA NOVA vás srdečne pozýva na 

beneFičný koncert, 
ktorý sa uskutoční 7. 6. 2018 (štvrtok) o 17.00 h

v koncertnej sieni Reduty
Hostia koncertu: ANETA hOllÁ - soprán, júlIA GREjTÁKOVÁ - klavír

Výbor základnej organizácie 
Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov v Spišskej Novej Vsi

realizuje projekt
„po stopách oslobodzovacích 

bojov v II. svetovej vojne“. 
27. júna 2018 bude od 7.45 do 8.00 h 

pred detskou poliklinikou pristavený 
autobus do liptovského Mikuláša 

na vojnový cintorín hájnicovo. 

Na túto akciu pozývame členov, sympatizantov 
a podporovateľov SZPB. Prihlásiť sa môžete  

u p. Kuchára - 0910 375 635,  
p. Holecovej - 0904 210 921  

a p. Repčiaka - 0915 908 535.
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Kultúra

Stále expozície
•	záhrada umenia
•	JozeF hanula (od 18. 6.)

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 bieder-
meieru 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 me-
tafory abstrakcie uvádza siedmich umelcov 
nastupujúcej generácie.

Soody ShariFi: 
maxiatÚry / moslimské tínedžerky
Fotografické projekty o súčasnosti a minu-
losti 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
do 31. 10. 2018
Banerová výstava vybraných 19-tich diel.

peter Smik: kraBice
do 31. 10. 2018
Z fundusu galérie – keramické krabice 
v Galérii pri Dufarte.

proGramy / dielne 
pre vereJnoSŤ
1. 6. 2018, 10.00 - 16.00
Gotika trochu inak
V rámci Víkendu otvorených parkov a záhrad. 
Projekt v spolupráci s mestom Spišská Nová 
Ves. Vstup voľný. Na tvorivú dielňu je potreb-
né sa vopred objednať.

Tvorivá dielňa zameraná na výtvarné „puto-
vanie“ po gotickej ceste Spiša. Vytváranie 
vedút formou výtvarnej techniky koláže.

7. a 8. 6. 2018
dni humoru na SpiŠi
Program vhodný pre rodiny s deťmi a školské 
skupiny. Park pri evanjelickom kostole.

7. 6. 2018, 10.00 - 15.00
vlaJka S GaleriJným SviŠŤom
Tvorba vlajky s motívom budovy galérie 
s detským sprievodcom, galerijným  
maskotom – svišťom.
K 750. výročiu 1. písomnej zmienky o meste.

8. 6. 2018, 16.00 – 19.00 / vstupné: 0,10 €/os.
GaleriJný piatok
9.00 - 19.00 / Prehliadky aktuálnych a stá-
lych výstav
14.00 - 18.00 / HUNCÚT
Jednoduchá výroba žartovného panáčika 
z papiera a iných materiálov.

15. 6. 2018, 16.00 – 19.00 / vstupné: 3 €/os.
GaleriJný piatok
Ženy on line 6 / eco dyeinG
NOVINKA = ekologické farbenie  rastlinami 
podľa tradície prírodných národov: ručná 
výroba originálnych odtlačkov rastlín na tex-
tilný podklad s možnosťou aplikácie na rôzne 
predmety - tašky, podušky a šály.

20. 6. 2018, 17.00 – 18.30 / vstup voľný
GaleriJná Streda
orBiS pictuS / rozhovory o umení: 
SÚČaSná maĽBa a aBStrakcia ako 
metaFora
Hostia: Štefan Balázs, Gabriela Garlatyová, 
Simona Štulerová, Rita Koszorús.
Komentovaná prehliadka a beseda k aktuál-
nej výstave Bienále maľby VI.? Abstrakcia  
Metóda a metafora s kurátorom projektu 
doc. Štefanom Balázsom, ArtD., akad. mal. 
z Akadémie umení v Banskej Bystrici.

20. 6. 2018, 19.00 – 20.30 / vstupné: 3 €/os.
GaleriJná Streda
koncert: kehan zhanG & niklaS 
JohanSen
Hudobné vystúpenie v rámci 7. ročníka Let-
ného hudobného festivalu Hevhetia s neob-
vyklou dramaturgiou albumu huslistu Kehana 
Zhanga a gitaristu Niklasa Johansena tvoria 
diela Niccola Paganiniho a Astora Piazzollu.

detSkÉ proGramy / 
dielne pre Školy: 
mŠ, zŠ a zuŠ
2. – 29. 6. 2018, pondelok – piatok, 9.00 - 16.00
Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma; 
v cene: prehliadka výstavy a výtvarný materiál.  
Doba trvania: cca 60 – 90 min. Na tvorivú 
dielňu je potrebné sa deň vopred objednať.

dekoratívna tapeta
Geometria v oBraze
maxiatÚry

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

otváracie hodiny: 
utorok – piatok 9.00 ‑ 16.30 
nedeľa 11.00 ‑ 16.00 

T.: 053/417 46 21, 0948 882 718 
E‑mail: sekretariat@gus.sk 
FB: Galéria umelcov Spiša, www.gus.sk

do 17. 9., Kaštieľ, Výstava

sloVenský ornament 
majstra kostelníčka

2. 6. (sobota), o 15.00 h,  
Areál Tj Slovan Smižany

deŇ detí
Galaprogram Kreatívne bubnovanie pre každého 

Atrakcie a zábava pre deti 
17.00 - bAby bANd z produkcie 

FÍhA TRAlAlA 
Koncerty: Veronika Rabada,  

Rusín Čendeš Orchestra, drišľak
XIII. jARMOK ĽudOVých REMESIEl

3. 6. (nedeľa), o 15.00 h, 
Areál Tj Slovan Smižany

XXVii. smiŽianske 
FolklÓrne sláVnosti
Xiii. jarmok ĽudoVých 

remesiel
Účinkujú: Fsk Jadlovec z Margecian,  

Fsk Poráčan z Poráča, Fsk Porubjan z Poruby 
pod Vihorlatom, SpSk Šafolka - ZUŠ Smižany, 

Nina Maniaková zo Smižian, Jakub Hanzely  
zo SNV, DFS Oriešok zo Smižian,  

Fsk Smižančanka zo Smižian,  
škola tanca s divákmi, tvorivé dielne.

Hosť programu: FS Urpín z Banskej Bystrice

16. 6. (sobota) o 14.00 h,  
areál Tj Slovan Smižany

ŠportoVo ZábaVné 
popoludnie pre rodinY

29. 6. (sobota), Spoločenská sála Kd

tWentY FiVe eXpres partY 
s julom VirŠíkom

Vstupné: 5 €

www.okcsmizany.sk

Klub dôchodcov 
KoMensKý
pozýva pedagogických pracovníkov 
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční  
14. 6. 2018 (štvrtok) 
o 10.00 h  
v Klube dôchodcov  
na Levočskej ul.

Tešíme sa na vás.
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Kultúra

FIlMOVý KlUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúka-
me vám možnosť zakúpiť si nový člen-
ský 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 neobmedze-
ný. 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. – 3. 6. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
BEllA A SEBASTIáN 3:  
NAVŽDY PRIATEľMI
FRA., rodinný, slov. dabing, 91 min., MP.
1. 6. o 19.00, vstupné: 4,50 €
DEADPOOl 2
USA, akčná kom., titulky, 112 min., MP‑15.
ROZPRáVKA - SlOVENSKý DABINg
2. 6. o 15.30, vstupné: 4,50 €
NEUVERITEľNý PRÍBEH 
O OBROVSKEJ HRUŠKE
Dánsko, 80 min., MP.
2. 6. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,5 €
VEZMI SI MA KáMOŠ
FRA., český dabing, 92 min., MP‑12.
ROZPRáVKA - SlOVENSKý DABINg  
DEŇ DETÍ V KINE MIER
3. 6. o 15.00, vstupné: 3,50 €
FERDINAND
USA, anim. rozprávka, 99 min., MP.

3. – 4. 6. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
DáMSKY KlUB
USA, komédia, 102 min., titulky, MP‑15.
FIlMOVý KlUB
5. 6. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
PSÍ OSTROV
USA, čes. tit, anim. komédia, 101 min.
6. 6. o 19.00, vstupné: 2 €
FESTIVAl ZlATý ŽOBRáK
Mix víťazných filmov
7.6. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
gHOST STORIES
VB, 98 min., MP‑15, titulky,
8. 6. o 9.00, 11.00 a 13.00
FESTIVAl ZlATý ŽOBRáK

8. – 9. 6. Kino MIER nepremieta
ROZPRáVKA - SlOVENSKý DABINg
10. 6. o 15.30, vstupné: 3 €
VČIElKA MAJA 2: SlADKÉ SNY
10. 6. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
BEllA A SEBASTIáN 3:  
NAVŽDY PRIATEľMI
10. – 11. 6. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
DEBBINA 8
USA, krim. komédia, 110 min., titulky.
FIlMOVý KlUB
12. 6. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
lEKCIA
FRA., 113 min., titulky, MP‑15.
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FIlMU
13. 6. o 19.00, vstupné: 4 €
VEZMI SI MA KáMOŠ
14. 6. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
TAgUJ!
15. 6. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
BEllA A SEBASTIáN 3:  
NAVŽDY PRIATEľMI
15. 6. o 19.00, vstupné: 1 €
FATIMA - POSOlSTVO  
STálE AKTUálNE
2017, PL, slov. dab., 71 minút + beseda

ROZPRáVKA - SlOVENSKý DABINg
16. – 17. 6. o 15.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
lUIS A UFÓNI
ART FIlM FEST 2018 V SNV
16. – 17. 6. vstupné: 3,50 €
Na premietanie neplatia CINEPASSY.
16. 6. o 17.00
POD JEDNýM STROMOM
Dráma, Island/DAN/POL/NEM, 89 min., 
islandčina s českými titulkami, MP‑15.
16. 6. o 19.30
NINA
dráma, SK/ČR, 86 min., MP‑15. 
Slávnostné otvorenie za účasti tvorcov.
17. 6. o 17.00
MEČIAR
Dokument, SK/ČR, 89 min., MP‑15. 
Premietanie za účasti tvorcov.
17. 6. o 19.00
KINCSEM - STáVKA NA POMSTU
Dráma, Maďarsko, 121 min., český 
dabing, MP‑15.
18. 6. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
TAgUJ!
USA, komédia, titulky, 93 min., MP‑12.
FIlMOVý KlUB
19. 6. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
PABlO ESCOBAR  
NENáVIDENý A MIlOVANý
ŠPA., české titulky, triler/ dráma/ živo-
topisný, 123 min., MP‑15.
20. 6. o 16.30 a 19.30, vstupné: 16 €
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADlO

21. 6. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
JURSKý SVET: ZáNIK RÍŠE
USA, dobrodružný/akčný, 130 min., 
slovenský dabing, MP‑12.
22. 6. Kino MIER nepremieta
ROZPRáVKA - SlOVENSKý DABINg
23. 6 o 15.30, vstupné: 4,50 €
PAT & MAT ZNOVU V AKCII

ROZPRáVKA - SlOVENSKý DABINg
23. 6. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
lUIS A UFÓNI
NEM., anim. rod. komédia, 90 min.
23. 6. o 19.00, vstupné: 6 € / 5,50 €, 3d
JURSKý SVET: ZáNIK RÍŠE
24. 6. Kino MIER nepremieta
25. 6. o 18:00 UPRE: SKUTOČNE 
RÓMSKE ODPOVEDE
Mišo Hudák, 2017, SK, 42 min, MP‑12.  
Film je pod záštitou prezidenta A. Kisku.
FIlMOVý KlUB
26. 6. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
ERIC ClAPTON
VB, s čes. titulkami, 135 min., MP‑12.
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FIlMU
27. 6. o 17.00, vstupné: 4 €
BEllA A SEBASTIáN 3:  
NAVŽDY PRIATEľMI
27. 6. o 19.00, vstupné: 6 € / 5,50 €, 3d
JURSKý SVET: ZáNIK RÍŠE
28. 6. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
PSÍ DETEKTÍV
USA, rod. komédia, slov. dabing, 92 min.
28. – 29. 6. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
SICARIO 2: SOlDATO
USA, 122 min., titulky, MP‑15.
ROZPRáVKA - SlOVENSKý DABINg
30. 6. – 1. 7. o 15.30, vstupné: 4,50 €
PAT & MAT ZNOVU V AKCII
ROZPRáVKA - SlOVENSKý DABINg
30. 6. – 2. 7. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
JIM gOMBIČKA, lUKáŠ 
A lOKOMOTÍVA EMA
NEM., 105 min., dobr., fantazijný, MP‑7.
30. 6. – 2. 7. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
PSÍ DETEKTÍV
ZMENA PROgRAMU VYHRADENá!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia 
Kina MIER  
finančne podporil

plán premiér

7. 6. Ghost Stories; Debbina 8

14. 6.
Ja, Šimon; Luis a Uffóni;

Pablo Escobar milovaný aj 
nenávidený; TAG

21. 6.
Láska bez bariér;

Jurský svet - Zánik ríše;
Pam a Mat znovu v akcii

26. 6.
Jim gombička Lukáš  

a lokomotíva Ema

28. 6.
Sicario 2: Soldato; 

Som sexi; Psí detektív

FEBRuáR 2018
  Program Spišského osvetového strediska

13. 2. 2018 o 16.30 h
liQuid acrYlic

Tvorivá dielňa zameraná na výtvarnú techniku - liquid acrylic, kde si môže každý účastník 
vytvoriť vlastné dielo na plátne, ktoré si odnesie domov. Technika je vhodná pre dospelých 

a vďaka svojej efektívnosti si nachádza stále viac nadšencov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
na osveta6@osvetasnv.sk do 5. 2. 2018. Maximálny počet tvorivých účastníkov: 16 osôb

Lektorka: Zdenka Koštialová. Vstupné: 15 €/osoba
do 18. 2. 2018

Štetec VerZus objektíV
Výstava 80 fotografií a 32 výtvarných diel z plenérov, ktoré sa uskutočnili v septembri 2017. 

Vstup voľný.
20. 2. – 20. 3. 2018

Vesmír očami detí
Vernisáž s odovzdaním cien - 20. 2. o 10.00 h. Regionálna výtvarná súťažná výstava  

pre MŠ, ZŠ, ZUŠ. Vstup voľný.
20. 2. 2018 o 16.30 h  |  Galéria umelcov Spiša

cineama
Regionálna súťažná prehliadka neprofesionálnej filmovej tvorby. Vstup voľný.

jún 2018

  Program Spišského osvetového strediska

5. 6. 2018 o 16.30 h  |  výstavná miestnosť  |  vstup voľný

umenie ZblíZka
Vzdelávací seminár v rámci projektu „Homo Universalis“ určený  

pre neprofesionálnych výtvarníkov.

12. 6. 2018 o 16.30 h  |  Multifunkčné energetické a banícke centrum  |  vstup voľný

amFo 2018
Vernisáž krajského kola celoštátnej súťaže pre neprofesionálnych fotografov. Do 15. 7. 2018.

19. 6. 2018 o 10.00 h  |  foyer  |  Vstup voľný

ekoVýkres, ekoplagát 2018
Vernisáž regionálnej súťažnej výstavy výtvarných prác detí MŠ, ZŠ a ZUŠ. Do 22. 7. 2018.

23. – 24. 6. 2018 o 10.00 h  |  Spišský salaš, Spišské Podhradie

46. SPIŠSKé FOLKLóRNE SLÁVNOSTI
Nadregionálny folklórny festival, na ktorom sa prezentuje tradičná ľudová  
kultúra z regiónu Spiša a Slovenska vo všetkých formách a podobách. 

Festival je známy svojou atmosférou v prostredí Spišského salaša.

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
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4. 6. (pondelok) Kd Mier o 9.30 h Vstupné: 3 €
PETER PALIK:

KRÁSKA A nETVOR
Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary. od 6 rokov, 70 min.
7. 6. (štvrtok) Kd Mier o 10.00 h Vstupné: 3 €
LADISLAV FARKAŠ:

TRI PRASIATKA A VLK
Rozprávka o troch prasiatkach nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. 60 min.
8. 6. (piatok) Kd Mier o 18.00 h / 25. REpRÍzA Vstupné: 8 €
BRANDON THOMAS / EMIL SPIŠÁK: v predstavení sa fajčí

CHARLEYHO TETA
Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias. od 15 rokov, 160 min.
9. 6. (sobota) Kd Mier o 18.00 h Vstupné: 8 €
MICHAL BABIAK:

AŽ TRI V TAŇCU nA VIDERMAŇCU
Ľúbostný trojuholník zo Sepešoviec poprepletaný humornými dialógmi v spiš-
skom nárečí s prekvapivým koncom. od 16 rokov, 120 min.
12. 6. (utorok) Kd Mier o 9.30 h Vstupné: 3 €
MILAN ŽITNÝ:

DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev  
a pesničiek. 70 min.
14. 6. (štvrtok) Kd Mier o 10.00 h | 30. REpRÍzA Vstupné: 3 €
FRANTIŠEK PAVLÍČEK:

TRI ZLATÉ VLASY DEDA VŠEVEDA
Rozprávka o dobrom Plavčíkovi, krutom kráľovi  
a o múdrom dedovi Vševedovi. 80 min.
18. 6. (pondelok) Kd Mier o 10.00 h Vstupné: 3 €
20. 6. (streda) Kd Mier o 9.00 a 10.30 h Vstupné: 3 €
HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK:

PALCULIEnKA
Poetická rozprávka o malej bytosti, ktorá si hľadá svoje miesto na svete. 70 min.
19. 6. (utorok) Kd Mier o 10.00 h Vstupné: 3 €
JOZEF MOKOŠ:

„jÁnOŠíK ALEBO PRAVDA jE LEn jEDnA“
Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina 
a národná legenda. 120 min.

23. 6. (sobota) Sd o 19.00 h | PREMIéRA Vstupné: 8 €
29. 6. (piatok) Kd Mier o 10.00 h | pre dôchodcov Vstupné: 4 €
MATJAŽ ZUPANČIČ:

MAnŽELSKÉ HRY
Každá palica má dva konce - aj palica manželskej nevery. 90 min. 
25. 6. (pondelok) dom Matice slovenskej o 10.00 h Vstupné: 3 €
F. M. DOSTOJEVSKIJ:

BIELE nOCI
Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre. 70 min.
27. 6. (streda) dom Matice slovenskej o 10.00 h Vstupné: 3 €
PETER PALIK / JÁN JENDRICHOVSKÝ:

STOROČIE PODĽA MÁRIE
Obraz človeka a krajiny maľovaný goralským temperamentom a folklórom. 60 min.
29. 6. (piatok) Sd o 19.00 h | PREMIéRA Vstupné: 8 €
30. 6. (sobota) Sd o 19.00 h | II. PREMIéRA Vstupné: 8 €
J. B. P. MOLIÈRE:

LEKÁROM PROTI SVOjEj VÔLI
Výborná francúzska komédia sršiaca vtipom, sarkazmom a skvelými dialógmi.

zmena programu vyhradená! program obsahuje iba predstavenia 
organizované Sd. z dôvodu zatopenia divadla sú v programe uvedené aj 
náhradné priestory, v ktorých Sd momentálne hrá.
predpredaj a rezervácie vstupeniek online: spisskedivadlo.sk
Informácie o predstaveniach: 053/417 32 75, 053/417 32 71, 0903 613 259, 
0948 194 643 alebo e-mailom na prevadzka@spisskedivadlo.sk

nová preMiéra v Kontre! 
vYniKajúca teraupeticKá KoMédia 

1., 2., 4., 5., 6. a 13. jún o 19.00 h
nick reed: liFe kouč

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!
Wendy potrebuje pomoc. Ale aj jej terapeut! Ten stojí pred veľkou úlohou - 

spraviť z mladej naivky, ktorej život je jedna veľká katastrofa, úspešnú ženu.
Vstupné: 8 €

dni huMoru na spiši
8. jún o 17.00 h

ron hutchinson: mesiac a magnÓlie
Komédia o zákulisí vzniku najúspešnejšieho filmu všetkých čias  

„Odviate vetrom”. Výborné obsadenie, duchaplný humor, briskné dialógy, 
závratné tempo a neskutočná zábava! Vstupné: 5 €

9. jún o 19.30 h
marie jones: kamene Vo Vreckách

Keď Hollywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr je neodvratný a neod-
vratne zábavný… Jedna z najlepších komédií z Broadway a West Endu, 

ktorá rozosmiala a dojala milióny divákov na celom svete. 
2 herci odohrajú 13 postáv! Vstupné: 5 €

Malé forMY - veľKé téMY - obrovsKý zásah 
ženY o ženách a pre (nielen) ženY…

24. jún o 19.30 h
Hosť divadla: nora badalian (arménsko): plus - mínus
Keď neexistuje včerajšok – plus - mínus. Keď neexistujú dni, keď máš 

päťdesiat – plus - mínus. Keď si prišla o meno a nemáš veľa času. 
Herecký koncert poprednej arménskej herečky! Vstupné: 3 €

26. jún o 19.30 h
Hosť divadla: lena dudYch (ukrajina): o rÓmeoVi a júlii

1990. Baku. Príbeh obrovskej sily lásky. Arménka Margarita 
a Azerbajdžanec Abulfaz. Predstavenie, ktoré ťa ohromí svojou silou  

a ešte pekne dlho Ti ostane v pamäti. Lena Dudych. 
Absolútna herecká extra trieda! Vstupné: 3 €

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

29. jún o 19.30 h
marek koterski: nenáVidím

Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža a zlostí? 
Ak áno, nie si sám! Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej 

každodennosti. Vstupné: 6 €

30. jún o 19.30 h
stephen mallatratt - susan hill: 

Žena V čiernom
Hit z West Endu, hraný v Londýne denne 27 rokov! Brilantný viktoriánsky 

thriller s atmosférou, ktorá postupne hustne, až sa bude dať krájať. 
Anglický vidiek, tajomné močiare, všadeprítomná hmla a dom, v ktorom 

by ste nechceli nocovať… Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta, 
ktorý prichádza do odľahlého sídla usporiadať pozostalosť po nebohej 

pani Drablowej… Vstupné: 7 €

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

DivaDlo
Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

jún 2018

Kultúra
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ciRkus pinka
Nazrime pod šapitó očami starej klaunky. Ukáže nám nielen pozlátko 

zábavy a smiechu, ale aj tvrdej driny akrobatky Pinky  
v čase, keď tam nie sú diváci

10. 6. 2018 o 16.00 h
Nezabudnite na vernostné kartičky. Budeme rozdávať odmeny.

www.babkovedivadlosnv.eu/rezervacie
Podkrovie Domu Matice slovenskej,

Zimná 68, Spišská Nová Ves

šport, oznaM, pozvánKY

stezSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves

letné kúpalisko T.: 053/416 63 53
Otvorenie letného kúpaliska od 9. 6. 2018

Otváracia doba 9.00 - 19.00 V prípade zlého počasia bude 
letné kúpalisko zatvorené!

krYtá plaVáreŇ T.: 053/416 63 53
Spišské športové hry 8. 6. piatok pre verejnosť od 14.00

Počas otvorenia letného kúpaliska bude parná sauna odstavená.

Ostatné dni podľa nasledovného rozpisu:
Ranné plávanie Školy Verejnosť

pondelok 6.30 - 7.45 15.00 - 20.00
utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
sobota 9.00 - 20.00
nedeľa 9.00 - 20.00

sauna a ceragem T.: 053/416 63 54
SAUNA 1 SAUNA 2 CERAGEM

pondelok sanitár sanitár sanitár
utorok 14.00 - 20.00 M 14.00 - 20.00 Ž 13.00 - 19.00
streda 14.00 - 20.00 Ž 14.00 - 20.00 M 13.00 - 19.00
štvrtok 14.00 - 20.00 M 14.00 - 20.00 Ž 13.00 - 19.00
piatok 14.00 - 20.00 Ž 14.00 - 20.00 M 13.00 - 19.00

sobota 7.30 - 12.00 M 7.30 - 12.00 Ž 8.00 - 19.0013.00 - 19.00 Ž 13.00 - 19.00 M

nedeľa 7.30 - 12.00 M 7.30 - 12.00 Ž 8.00 - 19.0013.00 - 19.00 Ž 13.00 - 19.00 M

masáŽe
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, 
lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, 
lávové kamene, chiropraxia, mäkké techniky.
utorok - piatok 14.00 - 20.00
sobota - nedeľa 9.00 - 20.00

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

ŠportoVá hala T.: 053/416 63 35
Cenník prenájmu: športová príprava

športová príprava pondelok - piatok 7.00 - 14.00 14 €/hod
14.00 - 22.00 28 €/hod

sobota - nedeľa 8.00 - 20.00 28 €/hod
podujatie nešportového charakteru 780 €/deň

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!

3. 6. nedeľa 9.00 
/19.00 basket Music Fest

8. 6. piatok 8.00 
/13.00 Spišské športové hry

30. 6. sobota 18.00 pit cage Fighting 2018

FutbaloVý ŠtadiÓn T.: 0903 405 466

umelá tráVa / Cenník prenájmu:

Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 36 €/hod
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 60 €/hod
½ hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/hod

Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.

  2. 6. sobota 10.00 
/12.15

FK NOVES U19/U17 - KAC Jednota Košice, 
II. dorastenecká liga

  3. 6. nedeľa 11.00 
/13.00

Starší žiaci FK NOVES U15/U14 - Dukla Banská 
Bystrica, I. liga

10. 6. nedeľa 10.00 
/11.30

Mladší žiaci FK NOVES U13/U12 - Slavoj Trebišov, 
I. liga

10. 6. nedeľa 10.30 FK NOVES - MFK Snina, 
II. liga Ženy

17. 6. sobota 9.00 SPIŠANKA CUP 
medzinárodný futbalový turnaj žien

kolkáreŇ T.: 0907 428 935
Cenník prenájmu: 16 €/hod./4 dráhy

tenisoVý areál T.: 0903 403 459

Otváracie hod.: po - ne 9.00 - 21.00

Cenník vstupu: tenisové kurty
10.00 - 14.00 4 €/hod./kurt
14.00 - 21.00 6 €/hod./kurt
permanentka 35 €/10 hodín

20. - 22. 6. streda - piatok Turnaj kategórie C - staršie žiactvo

Zimný ŠtadiÓn: T.: 053/446 10 86
zimný štadión v mesiacoch apríl ‑ júl mimo prevádzky!

10. 6. nedeľa 18.00 „ján pavol II.” Spomienka na 1. slovanského 
pápeža ‑ multimediálny koncert

www.stez.sk

ROzpIS pOhOTOVOSTNých SluŽIEb lEKÁRNÍ  
V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

1. – 3. 6. Lekáreň SLÁVKA, Poliklinika pri Hornáde,  
Chrapčiakova 2915/1, tel. 053/416 61 22

4. – 10. 6. Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39, tel. 0903 295 513

11. – 24. 6. Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland,  
Duklianska 19, tel. 0901 961 073

25. – 30. 6. Lekáreň TESCO Sp. Nová Ves, Medza 15
pohotovostná služba je do 20.00 h., v sobotu, nedeľu a sviatok od 8.00 do 20.00 h.
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VOlEjbAlOVý Klub 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Svoje Majstrovstvá SR odohrali staršie žiačky 18. – 20. 5. 2018 v Žiline.  
Spišiačky po kvalitných a bojovných zápasoch obsadili veľmi pekné 2. miesto.

Veľmi pekný úspech dosiahli naše dievčatá na tomto najvýznamnejšom podujatí, keď po bojovnom výkone 
vo finále prehrali, reálne treba priznať, s lepším družstvom VM Senica a obsadili celkove 2. miesto.

Finálový zápas: VK SNV - VM Senica 1 : 3 (25, -14, -21, -14)
Semifinále: VK SNV - VA Žilina 3 : 2 (-29, -15, 16, 23, 16)
zápasy v skupine:
1. zápas MVK Snina - VK SNV 1 : 3 (-23, -20, 23, -20)
2. zápas VK SNV - VK Junior 2012 Poprad 2 : 3 (21, 23, -19, - 22, -11)
3. zápas Slávia UK Dráčik Bratislava -VK SNV 3 : 2 (19, -21, -19, 24, 16)

základná zostava: Drabiščáková, Jakubeková, Slivošová, Tökölyová, Maťašovská, Vykoupilová libero - Su-
ľovská, striedali  – Valentová, Mori-
hladková, Masloviaková, Povecová, 
Suranovská

Konečné poradie M‑SR:
1. VM Senica - Majster SR
2. VK Spišská Nová Ves
3. Slávia UK Dráčik Bratislava
4. VA Žilina
5. ŠKM Liptovský Hrádok
6. MVK Snina
7. VK Junior 2012 Poprad
8. VK Schaeffler Skalica
Všetky výsledky sú na stránke: 
www.vksnv.sk.

Ľudovít švihla

beh

pOdVIhORlATSKý MARATóN - 29.  4.  2018,  
Michalovce; 42,2 km, muži 70 r. a st.: 3. J. Smolár, 
TJ Tatran SNV, 4:52:51.

pEČOVSKONOVOVESKý ŠĽApÁK - 1.  5.  2018,  
Pečovská Nová Ves, 18 km, muži 40 – 49 r.: 2. To-
máš Kamas, TJ Tatran SNV, 1:05:37.

SVERžOVSKÁ SEDMIčKA - 5. 5. 2018, Sveržov, 
okr. Bardejov, 7 km, muži 40 – 49 r.: 1. T. Kamas,  
TJ Tatran SNV, 0:27:58.

CITY TRAIL VYSOKé TATRY - 5. 5. 2018, Starý 
Smokovec, 8 km, ženy 40 – 49 r.: 13. I. Súľovská, 
SNV, 1:01:14, ženy 50 r. a  st: 3.  Z.  Kartusková, 
SNV, 49:44.

VEČERNý bEh pREŠOVOM - 8. 5. 2018, 8760 m, 
muži 40 – 49 r.: 1. T. Kamas, TJ Tatran SNV, 0:25:47.

STROPKOVSKÁ DVADSIATKA - 13.  5.  2018; 
21,1 km, muži 40  –  49 r.: 1.  T.  Kamas, TJ Tatran 
SNV, 1:21:06.

OLCNAVSKÁ OSMIčKA - 13. 5. 2018, dorasten-
ci (2,4 km): 2. Š.  Lörinz, SNV, 11:17, dorastenky 
(2,4 km): 2. L. Suľovská, SNV, 14:34, ženy 35 – 49 
r. (4,7 km): 1. L. Baronová, SNV, 24:14; 2. M. Tká-
čová, SNV, 24:39, ženy 50 r. a  st. (4,7 km): 
2.  E.  Berníková, ŠKP SNV, 29:15, muži 40  –  49 
r. (9,3 km): 2.  M.  Plačko, ŠK Iglovia SNV, 37:59; 
3.  Š.  Sumerling, Fitness sportSNV, 38:39, muži 
60 r. a st. (9,3 km): 1. P. Pavol, AŠK SNV, 46:45; 
2. O. Kozák, SNV, 49:37; 3. J. Tekely, TJ Tatran SNV, 
50:58.
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FuTbAlISTI V bOjI 
O dRuhOlIGOVú zÁchRANu
V predposlednom 29. kole 2. futbalovej ligy hostila 
Spišská Nová Ves v  poslednom domácom zápase 
(13.  5.  2018) súpera zo Serede. Pre oba tímy mal 
tento súboj špecifickú dôležitosť, ale aj diametrálnu 
odlišnosť. Kým súperovi zo západu Slovenska išlo 
o postup do najvyššej súťaže, pre Spišiakov to bol 
súboj o záchranu 2. ligy. Novovešťania cestovali do 
Žiliny, tam však prehrali s  rezervou MŠK rozdielom 
triedy 0 : 3 a strata na prvú nezostupovú priečku čini-
la pred súbojom so Sereďou dva body. Sereď delil od 
toho, aby postúpila do Fortuna ligy len malý krôčik.
Na veľké prekvapenie nabudených hostí sa pred 
brankára hostí dostal Zekucia a  nekompromisne 
zakončil. Z jednogólového vedenia sa domáci rado-
vali veľmi krátko, o minútu Lazarus nepochopiteľne 
poslal hlavou loptu do vlastnej siete. Od 33. minúty 
už hostia viedli zásluhou Ulricha a o päť minút pre 
nich dôležitý tretí gól strelil Richnák.
Po zmene strán si líder súťaže s prehľadom udržia-
val dvojgólový náskok a len sa čakalo na závereč-

ný hvizd hlavného rozhodcu. Po ňom nasledovalo 
na strane hostí strieľanie šampanského a  oslavy 
postupu do najvyššej súťaže. Opačná nálada bola 
na domácej strane, Spišská Nová Ves sa posunula 
na štrnástu priečku. Stále bola iskierka nádeje na 
záchranu, ale k tomu potrebovali Novovešťania ví-
ťazstvo v súboji s Lokomotívou Košice a zaváhanie 
Bardejova a Nového Mesta nad Váhom v posled-
nom kole.

jozef petruška

olympijský deň

Olympijský klub Spiš v spolupráci  
s mestom Spišská Nová Ves  

a klubom RTVŠ Mix 

pozýva rodičov s deťmi na

športový 
podvečer

4. 6. 2018 o 17.00 h 
v mestskom parku  

pred evanjelickým kostolom

Pripravili sme pre vás 
cvičenie rodičov s deťmi, ukážky 

z činnosti malých i veľkých gymnastov, 
zábavné súťažné hry, skoky na malej 

trampolíne a záujemcov naučíme  
i náročnejšie gymnastické cviky.

Svojou účasťou a zapojením sa  
do aktívneho športovania podporíte  
olympijské hodnoty v našom meste.

Pozývame priaznivcov elektrických 
bicyklov na prezentačný deň

9. 6. 2018 (sobota)
od 9.00 do 15.00 h 

pri Penzióne Banská klopačka, 
Hnilčík - Roztoky.

Bez poplatku si môžete vyskúšať jazdu  

na rôznych typoch elektrobicyklov. 

Tešíme sa na vás.

klub slovenských turistov prielom spišská nová ves  |  www.prielom.eu
pozýva všetkých priateľov turistiky na 13. ročník

prechod hrebeňom a roklinou 
prielomu hornádu / Ferrata kyseľ

16. 6. 2018 (sobota)
trasa 1 (náročná: 7 - 8 h):

Čingov - Tomášovský výhľad - Letanovský mlyn - Ihrík - Zelená hora - Hrdlo Hornádu - Kláštorská 
roklina (ústie) - Letanovský mlyn - Pod Tomášovským výhľadom - Biely potok - Lesnica (ústie) – Čingov

trasa 2 (stredná: 5 h):
Čingov - Tomášovský výhľad - Letanovský mlyn - Pod Tomášovským výhľadom - Biely potok 

(ústie) - Lesnica (ústie) – Čingov

trasa 3 (ľahká: 3 h):
Čingov - Tomášovský výhľad - Pod Tomášovským výhľadom - Biely potok - Lesnica (ústie) – Čingov

trasa 4 - ferrata kyseľ
Čingov - Biely potok (ústie) - Kyseľ (ústie) - Ferrata KYSEĽ - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Prie-

lom Hornádu - Biely potok (ústie) - Čingov

Prezentácia: 7.15 - 9.45 h - Čingov (horné parkovisko)
Odchod: trasa č. 1, č. 4 o 8.00 h * trasa č. 2, č. 3 o 9.45 h, resp. individuálne

Účastnícky poplatok: dospelí 1 €, študenti a deti do 15 r. zdarma
Upozornenie: „Ferrata KYSEĽ“ je spoplatnená, vstupenka 5 €, 

povinná výbava ferratový set, prilba 

Na každého prezentovaného účastníka čaká v cieli účastnícky list, pamätný odznak prechodu  
(vo forme magnetky) a malé občerstvenie. Upozornenie: Akcia sa uskutoční za každého 

počasia, výstroj účastníkov prispôsobiť podmienkam vysokohorskej turistiky (trasa č. 1, č. 2, 
č. 4). Za bezpečnosť detí do 15 r. zodpovedajú rodičia alebo vedúci TOM.

Tešíme sa na vašu účasť.

helicopter boogie

8. – 10. 6.
12. – 15. 7.
9. – 12. 8.
7. – 9. 9.

12. – 14. 10.
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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 slávnostné 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: 30. 6. 2018
Slávnostné prijatia jubilantov: 2. 6., 16. 6., 30. 6. 2018 kancelária primátora

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
8.  11.  2017 nás navždy opustila naša milovaná manželka,  
mamička, stará mama Katarína fARKAŠOVÁ, rod. Hajduová 
vo veku 75 rokov.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ju poznali.
Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie Pohrebnej službe 
S. Badziková za ústretovosť a prípravu dôstojnej rozlúčky.
S láskou a úctou manžel Štefan s rodinou.
Slnko zapadá ústupom do noci, kto raz púť dokonal, niet viac po-
moci… Dotĺklo milé srdiečko, zhasli oči a stíchol jeho radostný 
hlas. Odišiel náhle a smrť jeho nekonečne bolí nás. V srdci máme 
bolesť a v duši žiaľ, to najdrahšie nám osud náhle a nečakane vzal.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým 
kolegom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s milujúcim manželom, 
otcom, dedkom, svokrom, bratom jaroslavom dRObNýM, 
ktorý nás navždy opustil 17. 4. 2018 vo veku 67 rokov.
Zároveň ďakujeme MUDr. Mrázovej za jej príkladnú a láskavú 
starostlivosť.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Pozeráme do neba a myslíme s vďakou na Teba. Spi tichučko, 
cestou bolesti odišla si tam, kde je mier, pokoj a láska len.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary všetkým, 
ktorí sa prišli 18.  4.  2018 rozlúčiť s  našou mamou, babkou 
Katarínou OMASTOVOU.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková, NsP v Spiš-
skej Novej Vsi, Levoči a Košiciach.
S láskou a úctu dcéra Júlia s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Život je dar, smrť je zákon…
Ďakujeme všetkým priateľom a známym za prejavy sústrasti, 
tichú spomienku a  modlitbu nad odchodom nášho drahého 
manžela, otca, dedka, brata, švagra, strýca hynka Ignáca 
ŠTěpANÍKA, ktorý nás opustil 23. 4. 2018 vo veku 73 rokov.
Zároveň vyslovujeme poďakovanie ošetrujúcej lekárke 
MUDr.  K. Obertovej za jej ústretovosť a  obetavosť, hlavne  
počas posledných mesiacov jeho života.
Poďakovanie patrí tiež celému kolektívu Domova dôchodcov  
na Brezovej ul. v  SNV, hlavne odd. č.  1 za ľudský prístup  
a celkovú starostlivosť.
smútiaca rodina
Tam niekde medzi hviezdami máme niekoho, na koho nikdy  
nezabudneme.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všet-
kým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
24. 4. 2018 rozlúčiť s našou milovanou manželkou, babičkou, 
prababičkou, svokrou Oľgou lIpTÁKOVOu, ktorá nás navždy 
opustila vo veku nedožitých 83 rokov.
Ďakujeme pracovníkom Domova dôchodcov v SNV za príklad-
nú starostlivosť v posledných dňoch života. 
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Rím.-kat. farskému 
úradu vo Ferčekovciach a Pohrebnej službe S. Badziková.
S láskou a úctou manžel, vnúčatá, pravnúčatá.
Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spo-
mienkami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 25. 4. 2018 s naším milovaným otcom, 
manželom, dedkom, švagrom a  známym Jánom VARGOM, 
ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 83 rokov.
S láskou a úctou manželka Zita, syn Ján a dcéra Dana s rodi-
nami a dcéra Zita.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary 
všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa 3. 5. 2018 
prišli rozlúčiť s  našou mamkou, babkou, svokrou, ses-
trou, švagrinou, krstnou mamou, tetou a  príbuznou Vlastou 
VALKOŠÁKOVOU, ktorá nás navždy opustila 28. 4. 2018.
S úctou dcéra a synovia s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým 
spolupracovníkom a  známym, ktorí sa prišli 12. 5.  2018 roz-
lúčiť s  naším drahým otcom, dedkom, pradedkom, bratom, 
svokrom, švagrom, ujom a  známym Andrejom ŠEFČÍKOM, 
ktorý nás navždy opustil vo veku 96 rokov.
Naše poďakovanie patrí aj Farskému úradu v SNV a Pohrebnej 
službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S  láskou a  vďakou synovia Andrej, Juraj a  dcéry Ľudmila  
a Katarína s rodinami a brat Jozef.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké 
bolo predtým. Všade okolo chýba Tvoj hlas. Mal si rád život 
a všetkých nás. Už 13 rokov nie si medzi nami, ale v našich srd-
ciach žiješ s nami.
3. 6. 2018 si pripomíname nedožité 80. narodeniny nášho dra-
hého manžela, starostlivého otca a  láskavého dedka Antona 
JANOVCA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomína manželka Mária, dcéra Beáta 
s Nikou a syn Jaroslav s rodinou.
Odišiel si, nie si už medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spo-
mienkami.
13. 5. 2018 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia manžela, otca 
a dedka Ľubomíra hOlOTňÁKA.
S úctou a  láskou spomínajú manželka, dcéra, syn s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina.

Aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach 
žijete stále s nami.
14.  5.  2018 uplynulo 6 rokov, čo nás na-
vždy opustil môj syn, náš brat, otec Ing. Ján  
MELIORIS a  26.  8.  2018 uplynie 5 rokov,  
čo od nás navždy odišiel môj manžel, náš 
otec, starý otec Ján MELIORIS.

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na nich nezabudli.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť v srdci trvá a nedá 
zabudnúť.
15.  5.  2018 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho sta-
rostlivého otca, milujúceho dedka, krstného a priateľa Karola 
ONDREčKA.
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili poslednej roz-
lúčky s nebohým.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.
Tí, ktorí stratili toho, koho mali radi, vedia, čo je to žiaľ a bolesť.
26. 5. 2018 uplynulo 8 smutných rokov, čo nás opustil milovaný 
manžel, otec, syn a brat Radovan KREMpASKý.
S  láskou spomína manželka Zuzana, syn Boris, rodičia, brat 
Stanko a synovci Kamil a Braňo.

OZNAM
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Odišiel náhle, nie je medzi nami, ale žije v srdciach tých, ktorí 
ho milovali.
31. 5. 2018 sme si pripomenuli 10. výročie, odkedy nás neča-
kane opustil manžel, otec, syn a brat František bEluŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali a  mali radi, venujte mu spolu s  nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Už len kyticu z lásky Ti na hrob môžeme dať, za všetko krásne 
ďakovať a s láskou v srdci spomínať.
31. 5. 2018 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel 
Štefan bOSÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S  láskou v srdci na teba spomínajú manželka Mária, synovia 
Števo a Peter s rodinami a smútiaca rodina.
Minulosť sa, žiaľ, nedá vrátiť, ale pekné spomienky neukradne…
Koncom mája uplynulo šesť smutných rokov, čo do večnosti 
po nerovnom boji s ťažkou chorobou odišiel náš milovaný otec, 
dedko a svokor Štefan bREzOVAj.
S  pokorou si na príjemne prežité chvíle spomínajú synovia  
Patrik a Branislav s rodinami, dcéra Martina a ostatná smútiaca 
rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme tichú spomienku.
Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ 
spomienkami.
4. 6. 2018 si pripomíname 70. nedožité narodeniny a 25. 6. 2018 
2. výročie úmrtia môjho manžela, otca a  dedka Štefana  
jARAbEKA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu, prosíme, tichú 
spomienku.
manželka Agnesa, dcéry Tatiana a Zuzana, syn Števo s rodina-
mi a ostatná smútiaca rodina.
5. júna 2018 si pripomenieme smutné 1. výročie úmrtia našej 
mamky Alžbety KOpČÁROVEj.
S láskou spomínajú dcéry Angela, Eleonóra a syn Ivan s rodi-
nami.

Odišiel tíško, už nie je medzi nami, ale v našich srdciach žije 
spomienkami.
5. 6. 2018 uplynie 30 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil 
náš otec, dedko, pradedko Ing. Ján ŠIVEC.
S úctou spomínajú dcéra Monika, syn Vladimír s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť sa nedá. Mala si rada život, 
mala si rada smiech, verila si v život, milovala si svet. Odišla si 
navždy, hoci si túžila žiť, nebolo Ti dopriate s nami tu byť.
5. 6. 2018 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomenieme 6. vý-
ročie úmrtia našej milovanej manželky, sestry, mamičky, babky, 
prababky a Briežkarky jany ŠpIRKOVEj.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
smútiaca rodina
Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké 
bolo predtým. Všade okolo chýba aj po roku Tvoj hlas. Mal si 
rád život, my Teba a Ty nás.
6. 6. 2018 si pripomenieme 1. výročie úmrtia, kedy nás navždy 
opustil môj manžel, otec, švagor, dedko Jaroslav PROKEIN.
S  láskou spomínajú manželka Janka, syn Jaroslav, dcéry  
Mirka, Miška a  vnúčatá Samuel, Melanie, Lucián, Matias  
a ostatná smútiaca rodina.
Kde láska trvá, ani smrti niet!
9. 6. 2018 uplynie rok, keď si s láskou a neutíchajúcou boles-
ťou v  srdci spomíname na odchod nášho milovaného man-
žela, otca a  dedka ladislava dRAVEcKéhO do večnosti.  
Aj naďalej si súčasťou každého nášho dňa.
S láskou manželka Mária, dcéry Alenka a Adrianka s rodinami.

Zavrela si oči, stíchol Tvoj hlas, mala si rada život a všetkých 
nás.
9. 6. 2018 uplynie 10 rokov, čo nás opustila drahá manželka 
Mária ŠEfčIKOVÁ.
Kto ju poznal, spomenie si, kto ju mal rád, nezabudne.
S láskou a vďakou manžel Jozef a ostatná rodina.

Už len kyticu z lásky Ti na hrob môžeme dať, za všetko krásne 
ďakovať a s láskou v srdci spomínať.
10.  6.  2018 uplynie rok od úmrtia našej mamky jolany 
KOVÁčOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomínajú dcéry s rodinami.

Pracoval vždy do úmoru, kľudu si nedoprial. Srdce jeho zlaté 
bolo, každému len blaho prial. Nezomrel, ostáva večne živý, kto 
spravodlivý bol a dobrotivý.
11. 6. 2018 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko Michal TOMAlA, zároveň by 
sa 21. 7. 2018 dožil 80 rokov.
Za všetku lásku a starostlivosť Tvoju, čo s vďakou Ti môžeme 
dať, hrsť krásnych kvetov na pozdrav a potom už len spomínať.
manželka Anna, deti Pavol, Ľuba a Iveta s rodinami a ostatná 
rodina
Tí, ktorí ste ho mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smutné sú kroky k miestu, kde naša sestra spí, doznela pieseň 
jej života, ona sladko spí.
12. júna 2018 si pripomíname 2. smutný rok, čo navždy odišla 
naša sestra hanka hRIcOVÁ, rod. Košová.
Tí, ktorí ste ju mali radi a nezabudli, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína sestra Mária s rodinou.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
14. 6. 2018 uplynie 14 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil 
môj drahý otec, dedko, svokor a pradedko ján ŠTRAuch.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.

Aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach 
žijete stále.
14.  6.  2018 uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, dedko, pradedko Michal 
TEPLICA a  25.  4.  2018 uplynuli 4  roky, čo 
nás navždy opustila naša mamka, babka, 
prababka Veronika TEPLICOVÁ.

Na svojich rodičov s láskou a úctou spomínajú dcéra a synovia 
s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí im venujú tichú spomienku.
17. júna 2018 si pripomíname rok od úmrtia môjho milovaného 
manžela, otca, dedka Ing. Dušana ŠENKOCA.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti, vnúčatá.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, 
aké bolo predtým. Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, ale 
v našich srdciach zostávaš navždy s nami.
18.  6.  2018 si pripomíname 9. výročie, odkedy nás navždy 
opustil môj milovaný manžel, otec, svokor, dedko a pradedko 
františek KUPEC.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš 
navždy žiť.
19. júna 2018 uplynie rok, kedy nás navždy opustil môj manžel, 
otec, brat a dedko Peter LUčENIč.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Katka a dcéry s rodinami.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
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Čas ubieha a nevráti, čo vzal, na krídlach anjela vzlietol si v diaľ. 
Už necítiš bolesť, už necítiš žiaľ, trpkosť osudu, tá Ťa už nemu-
čí, našiel si pokoj v  nebeskom náručí. Posielame pozdrav do 
neba, ocko náš milý, manžel môj drahý, pre Teba. Spomienku 
dnes tichú poslať Ti chceme, objať Ťa a povedať, ako veľmi Ťa 
milujeme. Odišiel dobrý človek, každý ho mal rád. Osud je kru-
tý, nevráti, čo vzal. Zostali iba spomienky, v srdci žiaľ. Už niet 
návratu a ani nádeje, len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie. 
Kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať, spokojný spánok Ti priať 
a s úctou spomínať.
22. 6. 2018 si pripomenieme smutné 1. výročie, čo nás neča-
kane a navždy opustil môj drahý manžel a náš milovaný ocko 
Ing. jozef TLUŠčÁK.
3.  7.  2018 si zároveň pripomenieme jeho nedožité 59. naro-
deniny.
Spomína syn Matúš s priateľkou Mimkou, dcéra Patrícia s pria-
teľom Jankom a manželka Mária.

Prinášame biele ruže, majú biele lupienky, my 
sme do nich uložili všetky naše spomienky. 
Odišli ste, už nie ste medzi nami, no v našich 
srdciach stále žijete spomienkami.
21. 6. 2018 uplynie 25 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, dedko, pradedko a svokor 
pavol dudINSKý a 6. 7. 2018 uplynie 3. vý-
ročie, keď nás opustila naša mamka, bab-
ka, prababka a  svokra Alžbeta dudINSKÁ 
z Novoveskej Huty.

Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.
dcéry a syn s rodinami
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 moju milovanú manželku, 
mamku, babku a prababku boženu pEchOVú, ktorá nás ná-
hle opustila 22. 6. 2017 vo veku 68 rokov.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí 
ju milovali.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spo-
mienkami.
23. 6. 2018 uplynie 5 rokov, odkedy od nás navždy odišiel náš 
manžel, otec, svokor a dedko ján KAMENIcKý.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Odišiel, už nie je medzi nami. V našich srdciach ostávaš s nami. 
Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku 
sviečky s úctou spomínať.
25. 6. 2018 uplynie 5. výročie, odkedy nás opustil manžel, otec, 
dedko, syn, brat ladislav FERENc.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabúdate, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
manželka s rodinou
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plamienku sviečok 
na Teba myslíme. Tvoje srdiečko Ti nedoprialo s  nami dlhšie 
byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť.
28. 6. 2018 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil môj manžel, 
náš otec a dedko jozef FARKAŠOVSKý.
S  láskou v  srdci na Teba spomínajú manželka Mária, dcéra  
Andrea s  manželom, syn Marek a  vnúčatá Marko, Stela 
a Alžbetka.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Osud Ti nedoprial 
dlhšie s nami byť, ale v srdci našom budeš stále žiť.
Touto cestou sa chceme poďakovať za všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary 
tým, ktorí sa prišli rozlúčiť 23. 4. 2018 s naším ockom Jánom CVENGROŠOM 
z Markušoviec, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 89 rokov.
Veľká vďaka patrí celému kolektívu pracoviska OAMIS v SNV za profesionálny, 
ľudský a obetavý prístup pri liečbe a opatere nášho ocka a MUDr. M. Sakmáro-
vej z odd. všeob. a úraz. chirurgie.
Ďakujeme Spišskej katolíckej charite za poskytované služby a taktiež Pohrebnej 
službe R. Findura za prípravu dôstojnej rozlúčky.
dcéry zosnulého Danka, Ľudka, Marienka a Janka

inzercia, pozvánKY

zO č. 13  

Slovenského zväzu  

zdravotne postihnutých, 

levočská ul. 14

pozýva svojich členov na

guláš 16. 6. 2018 
(sobota) o 11.00 h

na detskom dopravnom ihrisku, 

J. Hanulu - vchod zboku.

poplatok: členovia - 3,50 €,  

nečlenovia - 4,50 €,  

deti do 15 r. - 2,50 €.

Tešíme sa na vás.
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relax

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júna na adresu 
redakcie s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. pRVý RIAdITEĽ, 2. TATÁRSKA pOhROMA, 3. KuMÁNSKA KRV.

osobnosti Mesta

KrížovKa

jOzEF VRAbEl (1911 – 1964)
Jozef Vrabel sa narodil 8. 3. 1911 v našom meste, kde aj absolvo-
val Učiteľský ústav. Po ukončení štúdia sa stal učiteľom v Plešivci 
a potom v Ústave pre nevidiacich v Levoči. Nevidiacim zasvätil 
celý svoj plodný život. Bol vynikajúcim pedagógom, vedel žiakov 
zaujať. Najväčšou mierou sa zaslúžil o založenie tlačiarne pre ne-
vidiacich, ktorá na Slovensku chýbala. Prvý slovenský časopis 
pre nevidiacich (1. tajnička) vytlačili v Prahe. J. Vrabel sa s touto 
situáciou nechcel zmieriť. Keďže nemohol knihy tlačiť a  ani ich 
inde objednávať, svojim žiakom veľmi rád a veľa čítal. Bol členom 
levočského ochotníckeho divadelného súboru a rovnakú činnosť 
podporoval aj u svojich chovancov. Po skončení vojnových uda-
lostí krátko viedol školu. 28.  11.  1946 sa datuje vznik tlačiarne 
pre nevidiacich v Levoči pod názvom Slovenská (2. tajnička). Ča-
sopis v Braillovom písme (1. taj.), neskôr pod názvom Náš život, 
začal vychádzať pod jeho vedením. Teraz už bolo možné tlačiť aj 
vlastné knihy. Bolo ich málo, ale každý výtlačok J. Vrabel odo-
vzdával slávnostne a žiaci ho prijali s nadšením, pretože niektorí 
sa mohli zúčastniť na práci v tlačiarni. Prvým produktom levočskej 
tlačiarne bol šlabikár (3. tajnička). Po ňom prišli na rad knihy – Gé-
niove stopy, Lovci mikróbov, Príbeh ozajstného človeka a iné. J. 
Vrabel bol tiež spoluautorom slovenského skratkopisu v Braillo-
vom písme. V roku 1959 nastupuje J. Vrabel ako druhý v poradí do 
funkcie riaditeľa učňovskej školy pre nevidiacich v Levoči. Vedenia 
tlačiarne sa pre nedostatok času vzdal. Zomrel 8. mája 1964 a je 
pochovaný v Levoči.
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Vstupenky v predaji

ToTo podujaTie sa realizuje vďaka podpore 
košického samosprávneho kraja

podujaTie sa koná v priesToroch invesTiČných  projekTov, kToré boli implemenTované 
v rámci opaTrenia 7. 1 prioriTnej osi „európske hlavné mesTo kulTúry košice 2013“ regio
nálneho operaČného programu a  sú spolufinancované európskou úniou vo výške 
85 % z európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo šTáTneho rozpoČTu 
slovenskej republiky. viac informácií nájdeTe na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a Tiež na 
www.culTure.gov.sk, erdf: invesTícia do vašej budúcnosTi.

www.artfilmfest.sk

16.—17. JÚn  2018

SpiŠSká Nová veS Kino Mier

Kontakt: 0903 900 661

Vyšná Hať 
nové bývanie

» » 

Predaj pozemkov 
„PRI VYŠNEJ HATI“

Voľné pozemky 
s inžinierskymi sieťami

ŠPORTOVÉ 
HVIEZDY 
DEŤOM POMÁHAME INÝM 

BENEFIČNÝ FUTBALOVÝ ZÁPAS

12.00  hod. začiatok akcie, atrakcie
14.30  hod. autogramiáda
15.00  hod. benefičný futbalový zápas
15.20  hod. dražba upomienkových 

predmetov
16.00  hod. tombola a vyhodnotenie akcie
17.00  hod. ukončenie akcie

Program:

dňa 17. 6. 2018 

(nedeľa)

v areáli futbalového štadióna 

FK NOVES Spišská Nová Ves
Kožuchova 10

s charitatívnym charakterom pod 

záštitou bratov Hudáčkovcov

www.shz.sk

slovenské 
hemofilické  združenie
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22. 6. 2018 (piatok) • 19.00 hod. • Spišské divadlo • Sp. Nová Ves

www.agenturastyl.sk 

2018

22. ročník

Michal Hudák
9 finalistiek
exkluzívna porota
a to najlepšie z Ukrajiny

Michal Hudák
9 finalistiek
exkluzívna porota
a to najlepšie z Ukrajiny

KEŽMAROKPOPRAD

HLAVNÍ PARTNERI:

GENERÁLNY PARTNER:

inzercia

DENNÉ LETNÉ TÁBORY 2018
V ALEX PARKU

Vyberte si z našich denných táborov 
a zažite s nami nezabudnuteľné prázdniny.

Rezervácie a bližšie informácie 
na telefónnom čísle: +421 905 320 321, 

e-mail: alexpark@alexpark.sk, 
     Alex Park

Zvonárska 2890/30 Spišská Nová Ves
www.alexpark.sk
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predáM / prenajMeM
 � Predáme 3-izb. byt s  balkónom v  pôvodnom stave na sídl. Tarča.  

T.: 0907 204 351.
 � Predám veľký, slnečný 4-izb. byt s balkónom na sídl. Východ v SNV, čiastoč-

ne zrekonštruovaný (plastové okná, podlahy, murovaná kúpeľňa). Cena doho-
dou, RA nevolať. Info na tel. č.: 0903 634 778.

 � Predám dvojgeneračný rodinný dom za výhodnú cenu v SNV, dobrá lokalita 
v časti Ferčekovce, Šarišská 25. Informácie na tel. č.: 0902 149 720.

 � Predáme chatku so záhradou na Červenom jarku. T.: 0903 261 962.
 � Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti Červený jarok. V  spodnej 

časti záhradkárskej osady preteká potok. T.: 0903 621 805, 0911 693 447.
 � Predám záhradu s  chatkou, v  chovateľskej osade Ferčekovce.  

T.: 0915 544 842.
 � Predám záhradku v oblasti Červený jarok. Chatka je drevená. Dobrý prístup 

autom. T.: 0915 610 100.
 � Ponúkam na predaj záhradku v  ZO na Iliašovskej ceste v  SNV o  rozlohe 

375 m2, svahovitý terén, vodovodná a elektrická prípojka. T.: 0944 684 258.
 � 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 novú krbovú pec. Bližšie informácie na tel. č.: 0950 717 055.
 � Predám ŠKODU Favorit. T.: 053/451 17 70.

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.

 � pIzzA bOMbA pRIjME do svojho kolektívu KuchÁRA, pIzzIARA. Vyu-
čenie nie je podmienkou, radi Ťa zaškolíme. T.: 0911 110 041.

rôzne
 � NEFuNGujE pOČÍTAČ? Štrajkuje internet a  je práve nedeľa? Rozbi-

tý displej? profesionálny servis pc a  kancelárskej techniky  u  vás doma 
24 h/7dní  v  týždni za prijateľné ceny. Inštalácia Windows! Opravy note-
bookov! Inštalácia a  nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či 
zmazaných dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ pRE-
hlIAdKA u  VÁS zA 1 €! Volajte: 0904  318  235. poradenstvo zdarma!  
E‑mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu

 � MASÁŽE MAŤKA / plAVÁREň ‑  SAuNA SNV ponúka 30 min. masáž 
chrbta a šije za 7 € ‑ cena platí aj za masáž na letnom kúpalisku. Na inter-
náte oproti hotelovej akadémii, Slovenská 56 ‑ peeling celé telo a masáž 
za 12 €. T.: 0904 325 343.

 � ponúkam kompletné stavebné práce: www.rekonstrukcie.eu /  
fb.rekonstrukcie.eu / T.: 0917 562 510.

 � TEpOVANIE bublINKA ‑ tepujem pROFESIONÁlNyM STROjOM (3 x 
procesy čistenia) hĺbkovým spôsobom ‑ sedačky, koberce, postele, mat-
race… + uMýVAM OKNÁ a upRATujEM dOMÁcNOSTI. T.: 0950 511 616.

 � ponúkame vám NATOČENIE a pROFI NAFOTENIE svadby vo Full hd 
KVAlITE. cENA od 250 €. urobíme Váš deň pre Vás nezabudnuteľným.  
Fb/Alfavideo. T.: 0944 684 303.

 � zAlOŽÍME S. R. O. zA VÁS. Kompletné založenie s.  r. o. za bezkon-
kurenčné ceny, akékoľvek zmeny v s.  r. o., založenie živnosti, zápis do-
pravcov do ORSR, predaj REAdy MAdE, s. r. o., zlúčenie spoločností, atď. 
spoločnostiSRO.sk, TIMId, s. r. o., Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra 
bankou), SNV. T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

 � NOVAVES,  s.  r.  o. STAVby A  REKONŠTRuKcIE. Naše referencie na 
www.nova‑ves.sk. T: 0948 681 133.

 � MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNých KRyTÍN za rozumnú cenu po-
núkajú klampiari a tesári z jamníka. Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť 
zákazníka zaručená. T.: 0905 539 419 ‑ Tomáš jančík.

 � AlTÁNKy, TERASy, pRÍSTREŠKy NA AuTÁ, klampiarske práce, zaria-
denia 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, pre-
plach. potrubia), rezanie do panelu ‑ búranie panelov, montáž pláv. podláh, 
sadrokartónu. T.: 0903 277 634.

 � MASÁŽE pIERKO ‑ dANIElA STuhlÁKOVÁ: ponúka klasické, relaxač-
né, aromatické, zoštíhľujúce masáže. Tkáčska 1, SNV. prvých 10 zákazní-
kov ‑ zĽAVA 3 € na ďalšie 3 masáže. T.: 0911 234 848.

 � „Ste zlatý“ ‑ tak mi hovoria. SluŽby pRE dOMÁcNOSŤ * čiste-
nie kobercov, sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 100  % mikrovlnná 
likvidácia húb, plesní, červotočov * mikrovlnné sušenie muriva a  iné.  
Viac: www.spisskanovaves.eu/Inzercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.

 � Elektrofyzikálne VySúŠANIE a trvalá hydROIzOlÁcIA VlhKéhO Mu-
RIVA so zárukou ‑ bez zásahu do stavby. T.: 0904 865 262.

 � MAĽujEME byTOVé A NEbyTOVé pRIESTORy ‑ interiéry a exteriéry. 
Máme dlhoročné skúsenosti. zameriavame sa na detaily a čistotu preve-
denej práce. T.: 0948 823 223.

 � AKcIA na mesiac júN 2018 ‑ MASÁŽE, Šafárikovo nám. 3, sídl. Mier, 
SNV ‑ pri zakúpení permanentky v  hodnote 20 € cena klasickej 25‑min.  
masáže len 4 €. Objednávky: 0918 272 005, www.masazesnv.sk

 � ElEKTROINŠTAlAČNé pRÁcE V  NOVOSTAVbÁch * rekonštrukcia 
starých elektrických rozvodov * výmena ističových skríň vrátane dodávky 
elektroinštalačného materiálu. pre ďalšie info nás, prosíme, kontaktujte na 
0950 425 945.

 � lETNý TÁbOR PRE DETI 7 ‑ 13 r. * 5  dNÍ plNých ANGlIČTINy od 
9.00 do 16.00 h len za 129 € (v cene obed, komunikácia v Aj, ovocné ob-
čerstvenie, vstupné na výlety). Tábor vedie rodený hovoriaci! * 23. – 27. 7.  
a  * 20.  –  24.  8.  2018. jazyková škola VISTA, levočská 1, SNV.  
T.: 0902 961 150, vistasnv@vista.sk

 � Vzdelávajte sa s VISTOu aj počas leta! prihláste sa na lETNý KuRz 
Aj a  Nj len za 89 €. zápis v  jazykovej škole VISTA, levočská 1, SNV.  
T.: 0902 961 150, vistasnv@vista.sk

 � 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.

 � V júni skončila škola, dovolenka volá. upraceme pred odchodom alebo 
hneď po príchode? záleží to na dohode. Okná, koberce či celý byt, v lete 
sa má predsa žiť. pROFESIONÁlNy upRATOVAcÍ SERVIS – 053/444 01 19, 
0903 100 508, 0903 661 891.

 � Milé, slečny a dámy. pokiaľ máte záujem o GElOVé NEchTy, urobím 
vám ich lacno a som tu pre vás, kedy budete potrebovať. Viac info a termín na  
t. č.: 0948 284 944 alebo e‑mail: havranova26@gmail.com

 � pORAdENSTVO V OblASTI SEbAROzVOjA. T.: 0950 717 055.

drobná inzercia, inzercia
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skoda-auto.sk

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

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

 A    trojramenný multifunkčný volant 
s�ovládaním telefónu a rádia

 A   štýlové 16“ disky EVORA
 A   tempomat 
 A   a�oveľa viac

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

BONUS EXTRA

1 700 € 
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA RAPID EXTRA: 

4,0 – 4,9 l/100 km, 103 – 115 g/km. Ilustračné foto.

ŠKODA RAPID 
  V EDÍCII EXTRA 
   MÁ VŠETKO

Kto by ju nemiloval.

extra 210x297 dealer rapid.indd   1 19/01/2018   17:12

skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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


