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zvýšenie kapacity sociálnych lôžok
Mesto Sp. Nová Ves plánuje zvýšiť lôžkovú kapacitu sociálnych zariadení pre dôchodcov v meste.

Domov dôchodcov v Sp. Novej Vsi je jediné sociálne zariadenie s poskytovaním 
dvoch druhov sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrova-
teľskej služby. Momentálne je tam umiestnených 193 prijímateľov sociálnych slu-
žieb. Táto kapacita však ani zďaleka nestačí pokryť aktuálny dopyt o umiestnenie 
v tomto zariadení. „Na stole máme aktuálne dve štúdie veľkej kúpy alebo menšej 
výstavby. Uvidíme, či sa nám podarí získať nejaké externé zdroje. Ak nie, pripúš-
ťam možnosť čerpania úveru, pretože na umiestnenie v domove dôchodcov čaká 
ďalších 149 ľudí. Polovica sa možno ani nedožije umiestnenia v tomto zariadení. 
Uvidíme, ako to celé nastavíme, či sa s  tým stotožnia poslanci,“ uviedol v  tejto 
súvislosti primátor mesta Pavol Bečarik.
Vedenie mesta zvažuje aj výstavbu novej budovy v záhrade terajšieho domova dô-
chodcov ako núdzový variant. Celý proces by sa mal naštartovať už na budúci 
rok, pričom projekt by mal byť hotový o dva roky. Súčasný model financovania je 
stanovený zákonom o sociálnych službách z viacerých zdrojov. Ministerstvo práce, 
so ciálnych vecí a rodiny SR prispieva finančným príspevkom podľa stupňa odká-
zanosti na jedného klienta od 216 do 504 €. Na úhrade ďalšej časti sa podieľajú 

klienti, t. j. prijímatelia soc. služieb podľa VZN č. 1/2019 a zvyšná suma je uhrádza-
ná z rozpočtu mesta a zo získaných darov – viď tabuľka. „V budúcnosti bude po-
trebné zvážiť aj model financovania tohto zariadenia. Už dnes vieme, že parametre 
nie sú dobre nastavené, pretože z mestského rozpočtu dofinancujeme na jedného 
klienta približne 152 € mesačne,“ vysvetlil P. Bečarik.

Edita Gondová

nemocnica má nový ct prístroj
Vedenia spoločnosti Svet zdravia a  Nemocnice Svet 
zdravia v Spišskej Novej Vsi 11. septembra 2019 sláv-
nostne predstavili nové pracovisko počítačovej tomo-
grafie (CT). Ako uviedla riaditeľka nemocnice Renáta 
Šuláková, rádiológovia tak majú k dispozícii techno-
lógiu s presnejším a  rýchlejším zobrazovaním, ktoré 
zlepší možnosti diagnostiky ochorení ciev, mozgovej 
príhody a vyšetrení hrubého čreva. Projekt v hodnote 
400-tis. eur je prvou časťou veľkej modernizácie me-
dicínskeho vybavenia. Vďaka nenávratnému príspev-
ku z eurofondov vo výške takmer 2,5 mil. eur tak po-
stupne našu nemocnicu modernizujú. Okrem novinky 
v podobe CT prístroja (ktorého „krstným otcom“ je 
herec Divadla Kontra Peter Čižmár) pribudla nová re-
cepcia na rádiodiagnostickom oddelení.
Nové CT pracovisko, ktoré je priamo prepojené s ur-
gentným príjmom a oddelením anestéziológie a mul-
tiodborovej intenzívnej medicíny, získalo významnú 
technologickú novinku. Počítačový tomo-
graf vďaka 128‑vrstvovému zobrazovaniu 
zrýchľuje vyšetrenia a lekárom poskytuje 
oveľa presnejšie výstupy pre diagnos-
tiku. To, čo pri pôvodnom desaťročnom 
16‑vrstvovom prístroji trvalo desiatky se-
kúnd, zaberie dnes už iba sekundy. „Naj-
viac však oceňujem zníženie radiačnej záťa-
že pre pacienta o viac ako 50 %. Pre zdravie 
každého človeka je to veľmi dobrá správa,“ 
zdôraznila Zuzana Wolfová, primárka rádio-
diagnostického oddelenia Nemocnice Svet 
zdravia Spišská Nová Ves.
„Prvý projekt modernizácie si vyžiadal ná-
klady takmer 400-tisíc eur. Tento rok máme 
ešte naplánovanú dodávku 64 elektricky po-
lohovateľných lôžok, ktoré budú určené pre 
intenzivistické oddelenia a  pre chirurgické 
odbory. Najväčšia časť z  celkovo schvále-
ného objemu takmer 2,5 milióna eur bude 
dodaná v priebehu budúceho roka,“ doplnila 
Renáta Šuláková.
V  nemocnici majú pribudnúť nové anesté-
ziologické prístroje, digitálny röntgen a  ul-
trazvuk, operačné stoly,  svetlá a artrosko-
pická veža.
„Pomôže nám to rozšíriť aktuálne veľmi žia-

danú miniinvazívnu chirurgiu, ktorá prispieva k  zní-
ženiu trvania nutnej rekonvalescencie pacienta a ku 
skráteniu dĺžky hospitalizácie,“ podotkla R. Šuláková. 
Nové prístrojové vybavenie dostanú aj detské a  no-
vorodenecké oddelenie vrátane jednotiek intenzívnej 
starostlivosti. Pribudnú tak napr. monitory vitálnych 
funkcií, výhrevné a  intenzivistické lôžka či inkubá-
tory. „Ročne sa na Slovensku rodí čoraz väčší počet 
patologických novorodencov, najmä detí s  nízkou 
pôrodnou hmotnosťou a predčasne narodených detí. 
Špeciálne prístrojové vybavenie pomáha novoroden-
com lepšie zvládnuť náročný proces adaptácie,“ zdô-
vodnila riaditeľka.
Podiel vlastných financií siete nemocníc Svet zdravia 
na eurofondových projektoch predstavuje minimálne 
10 % a súkromný prevádzkovateľ pokrýva aj všetky 
potrebné náklady na stavebnú prípravu.
Pri príležitosti otvorenia nového CT pracoviska ne-

mocnica predstavila ešte jednu významnú novinku. 
V spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera vybu-
dovala novú recepciu na rádiologickom oddelení.
„Pacienti sa museli doteraz registrovať a objednávať 
pri neosobnom okienku, čo z nášho pohľadu už dnes 
nepredstavovalo požadovanú úroveň služieb nemoc-
nice. Za  finančnej pomoci nášho partnera spúšťame 
na tomto frekventovanom oddelení recepciu, ktorej 
celkový prístup bude pre návštevníkov osobnejší 
a  príjemnejší. V  našej nemocnici máme odskúšané, 
že kultúrnejšie prostredie pozitívne vplýva na celko-
vú atmosféru a rovnako aj vzťahy medzi zdravotníkmi 
a pacientami,“ uzavrela riaditeľka nemocnice. Celkové 
náklady si v tomto prípade vyžiadali vyše 12-tisíc eur.

Zdroj: https://www.procare.sk/nemocnica-v-spisskej- 
novej-vsi-predstavila-novy-pocitacovy-tomograf/

Text a foto: Tomáš Repčiak

Mesačné výdavky na 1 klienta za mesiac – štruktúra podľa zdrojov:

Zdroj financovania Suma v eurách %

Finančný príspevok štátu 407 44

Zriaďovateľ – mesto Spišská Nová Ves 152 17

Klient 345 38

Dary, ostatné príjmy 15 1

Spolu 919 100

Slávnostné prestrihnutie pásky sa konalo 11. 9. 2019 za účasti Vladimíra Dvorového, generálneho riaditeľa siete polikliník 
ProCare a siete nemocníc Svet zdravia, Renáty Šulákovej, riaditeľky Nemocnice Svet zdravia v SNV, Petra Čižmára, herca 
Divadla Kontra a Pavla Bečarika, primátora Spišskej Novej Vsi.
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vaných 3 875 uchádzačov o zamestnanie. V rámci 
uvedeného mesiaca ich pribudlo 211 a ubudlo 346. 
Miera nezamestnanosti na základe celkového 
počtu uchádzačov tak činila 8,51 %. Pre porovna-
nie v gelnickom okrese to bolo 8,93 %, v okrese 
Levoča 8,53 % a v Poprade 5,09 %.

Bratia Pallotíni v  auguste zorganizovali v  poradí 
už štvrtú týždňovú pešiu púť z  Michaloviec do 
svätyne Božieho milosrdenstva v  Sp. Novej Vsi  – 
Smižanoch. Tri desiatky veriacich vyrazili 10.  8. 
zdolať trasu dlhú 145 kilometrov.

Už po siedmykrát vystúpilo 18. 8. na Spiši hudobné 
zoskupenie Il Cuore Barocco. V Gréckokatolíckom 
kostole Premenenia Pána predstavilo barokovú 
hudbu z Neapola.

Pri Sp. Novej Vsi v lese so štvrtým stupňom ochra-
ny 19.  8. vypukol požiar, ktorý zasiahol plochu 
200‑krát 100 m. Na mieste zasahovali hasiči zo 
Sp. Novej Vsi, Dobšinej, Rožňavy a dobrovoľní ha-
siči z Mníška nad Hnilcom. Keďže im prácu kom-
plikoval ťažko dostupný terén, oheň sa podarilo 
uhasiť až nasledujúci deň.

Obľúbené podujatie Dni mesta 23. – 24. 8. opäť 
ponúklo návštevníkom bohatý kultúrny program. 
Jeho súčasťou bol aj 24. ročník Trhu ľudových 
remesiel, na ktorom sa predstavilo viac ako sto 
remeselníkov.

Už po štvrtýkrát zaplavila centrum mesta ružová 
farba. Občianske združenie Venus tu totiž 23.  8. 
pod záštitou mesta Sp. Nová Ves zorganizovalo 
Ružový pochod za zdravé ženy 2019. Uvedená 
charitatívna akcia prebiehala počas Dní mesta a jej 
cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o  rakovine 
prsníka. Výťažok z podujatia bol tento rok venova-
ný Občianskemu združeniu Amazonky.

Spišské osvetové stredisko otvorilo 27. 8. vernisá-
žou už 6. ročník výstavy Fajna folklórna fotka. 
V rámci nej odborná porota vybrala najlepšie foto-
grafie, ktoré boli ocenené. Cieľom súťaže je foto-
graficky zdokumentovať slovenský folklór, ľudové 
zvyky a tradície.

Celé Slovensko si veľkolepými oslavami v  Banskej 
Bystrici pripomenulo 75. výročie Slovenského ná-
rodného povstania. Pri tejto príležitosti sa 28.  8. 
v našom meste konala spomienková slávnosť spojená 
s kladením vencov pred Pamätníkom osloboditeľov.

Občianske združenie Mladí ľudia a život sa s let-
nými prázdninami rozlúčili podujatím s  názvom 
Lepšejší deň. V posledné oddychové dni preto 
obsadili ihriská na sídl. Západ (29.  8.), sídl. Mier 
(31. 8.) a na Sídl. gen. Svobodu (Tarča) (1. 9.).

Návštevníci obchodného centra v  Sp. Novej Vsi 
mohli 31. 8. obdivovať desiatky historických vozi-
diel rôznych značiek. Spišský veterán klub v spolu-
práci s obcou Šuňava tu totiž usporiadal v poradí už 
5. ročník Zrazu historických vozidiel.

V septembri 2016 bol verejnosti sprístupnený Mar-
kušovský hrad. Pamiatku, ktorá kedysi chátrala, 
za pomoci dobrovoľníkov postupne obnovujú. V so-
botu 31. 8. sa tu konala hradná slávnosť, ktorej 
cieľom bolo osláviť ich prácu a zároveň dostať hrad 
do povedomia verejnosti.

Občianske združenie Cyklo Zvolen každoročne 
usporadúva športové podujatie pod názvom Cyk-
lojazda histórie, ktoré je tradičnou predzvesťou 
výstupu na Pustý hrad vo Zvolene. Jeho cieľom 
je propagácia našich kultúrnych historických pa-
miatok. Trasa tohtoročného 18. ročníka bola dlhá 
264 km, ktoré účastníci prešli v  priebehu 3  dní. 
Novinkou bol prechod cez Slovenský raj. Jednou zo 
zastávok bola 6. 9. už tradične aj Sp. Nová Ves, kde 
účastníkov privítal primátor mesta Pavol Bečarik 
a jeho zástupca Ján Volný.

po desaťročiach máme 
vynovenú železničnú stanicu
Rekonštrukciou prijímacej budovy železničnej stanice 
a budovy dopravnej kancelárie sa zlepšili podmienky 
cestovania, ale aj práce zamestnancov ŽSR a  ZSSK. 
Stanica dostáva krajšiu podobu, je bezpečnejšia a prí-
stupnejšia pre hendikepovaných cestujúcich.
Primátor mesta Pavol Bečarik sa oboznámil s mož-
nosťami parkovania v blízkosti stanice: „Som rád, že 
sa skvalitnila úroveň parkovania pred stanicou, obča-
nia nášho mesta a okolia majú vyhradené parkovacie 
miesta na dočasné státie pre nástup a výstup cestu-
júcich. Takisto sme vedenie stanice informovali o na-
šich predstavách, čo sa týka možností vybudovania 
parkovacích miest v blízkosti stanice a vypočuli sme si 
ich názor. Železničná stanica je kľúčovým bodom pre 
rozvoj cestovného ruchu v našom meste a záleží nám 
na tom, aby táto vstupná brána bola dôstojná a hodná 
metropoly Spiša.“
Rekonštrukcia sa týkala zateplenia objektu, výmeny 
strešnej krytiny, žľabov, zvodov, výmeny zostávajú-
cich okien, dverí vonkajších a  vnútorných so  zárub-
ňami, odizolovania celého objektu, výmeny rozvodov 
vody, kanalizácie a úpravy všetkých vnútorných stien 
a stropov novou omietkou a výmeny všetkých podláh 
v objekte. V rámci elektroinštalácie kompletne vyme-
nili rozvody a zariadenia, ako aj bleskozvod na streche. 
Vymenili aj jestvujúce vykurovacie rozvody a vykuro-
vacie telesá ústredného kúrenia. V budove dopravnej 

kancelárie je vybudovaná nová plynová kotolňa a pre-
behli aj stavebné úpravy CO krytu. Súčasťou prestav-
by je rekonštrukcia sociálno-hygienických priestorov 
pre  zamestnancov ŽSR a  ZSSK Slovensko. Na  peró-
novom prístrešku vymenili plechovú skorodovanú 
krytinu, drevené prvky, zábradlie, dlažbu a náter dre-
vených a  klampiarskych konštrukcií. Cestujúci majú 
k dispozícii informačný systém pre  informácie o prí-
chodoch/odchodoch vlakov, príp. meškaniach (HAVIS). 
V  rámci prestavby zrekonštruovali spevnené plochy 
pred a okolo stanice. Vzhľadom na pripravovaný návrh 
reali zácie nových parkovacích plôch, prestavba rieši aj 
prekrytie výsypných jám medzi 7. a 9. koľajou, ktoré 
sa nachádzajú v blízkosti pohybu osôb ku pripravova-
nému parkovisku.
Stavba je financovaná z vlastných zdrojov ŽSR dodá-
vateľským spôsobom v  objeme 2 863 400 €. Stavba 
začala odovzdaním staveniska zhotoviteľovi 9.  au-
gusta 2018  a  dokončili ju v  septembri 2019.  Práce 
na  všetkých objektoch realizovali za plnej prevádzky 
stanice, došlo iba k minimálnym lokálnym uzáverám 
niektorých častí a priestorov.

Zdroj: https://www.zsr.sk/pre-media/vyjadrenie-me-
dia/2019/jul-2019/rekonstrukcia-zeleznicnej-stani-
ce-spisskej-novej-vsi.html

Text a foto: Tomáš Repčiak

rekonštrukcia chodníkov
Počas mesiacov august a  september pre-
biehala na Duklianskej ul. rekonštrukcia 
chodníka. Celkovo bol opravený úsek v dĺžke 
370 m vedúci od spoločnosti eurobus,  a.  s., 
až po Autoves, s. r. o. Uvedená rekonštrukcia 
bola financovaná z  rozpočtu mesta. Vyčle-
nených na ňu bolo 47‑tis. €. Okrem toho sa 
v meste realizovali aj menšie lokálne opravy 
chodníkov na sídliskách Mier a gen. Svo-
bodu (Tarča). Tie si z rozpočtu mesta vyžia-
dali sumu 15‑tis. €.

Edita Gondová, foto: OVaD, MsÚ

Myslelo sa aj na krátkodobé parkovanie pred objektom železničnej stanice, tak aby Spišskonovovešťania mali 
priestor na krátkodobý výstup a nástup do áut.
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Tento rok sa Múzeum Spiša rozlúčilo s  letnou tu-
ristickou sezónou 7.  9. v  markušovskom kaštieli 
podujatím pod názvom Leto u  Mariássyovcov. 
V rámci neho pripravilo pestrý program pre rodiny 
s deťmi.

Od februára 2017 je multifunkčný areál v Schuler-
lochu k dispozícii aj pre verejnosť. Klub spišských 
strelcov tu 7. 9. usporiadal Deň otvorených dverí. 
V  rámci neho si návštevníci mohli vyskúšať svoje 
športové zručnosti a dozvedeli sa základné infor-
mácie o športoch, ktoré sú tu vykonávané.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa prvej pomo-
ci (14. 9.) pracovníci polície v spolupráci so Sloven-
ským Červeným krížom usporiadali dopravno-pre-
ventívnu akciu zameranú na zisťovanie vedomostí 
vodičov v poskytnutí prvej pomoci. V rámci nej poli-
cajti kontrolovali autolekárničky, ktoré patria k po-
vinnej výbave vozidiel.

16. 9. si priatelia poézie v Spišskej knižnici vypo-
čuli 19 básní z bohatej tvorby Mikuláša Kováča. 
Život a  dielo básnika predstavila videoprojekcia. 
O  zaujímavú spomienku sa podelila poslucháčka 
podujatia K. Hybenová, ktorá ako študentka stre-
távala ešte neznámeho autora pri návštevách Báb-
kového divadla v Banskej Bystrici.

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Technic-
kou akadémiou 20. – 22. 9. realizovalo prvú časť 
workshopu Spiš Sight Spot. Ten je zameraný na 
podporu neprofesionálneho filmu v prostredí stre-
doškolskej mládeže. Cieľom je vytvoriť niekoľko 
krátkych popularizačno-dokumentárnych spotov 
o technických pamiatkach Spiša. Filmármi sú štu-
denti akadémie, ktorí takto rozvíjajú svoj filmársky 
talent pod dohľadom lektora Antona Szomolányi-
ho. Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore 
Košického samosprávneho kraja a programu Terra 
Incognita.

Divadlo Kontra usporiadalo v  septembri divadel-
ný Festival Adaptácie, ktorý ponúkol jedinečnú 
možnosť uvidieť zahraničných umelcov. Domáce-
mu publiku sa predstavila litovská herečka Birute 
Mar s monodrámou Antigona, anglický herec Mat 
Panesh s  autorským predstavením Greyhound 
a  poľská herečka Malgorzata Bogdaňska s  mo-
nodrámou Nemám vás rada, pán Fellini. V  rámci 
festivalu divadlo uviedlo aj svoje najúspešnejšie 
predstavenia. Špeciálnym hosťom bol Marek Ko-
terski, autor úspešnej hry Nenávidím.

Záchranári Horskej záchrannej služby pomá-
hali v Slovenskom raji v priebehu mesiacov august 
a  september viacerým zraneným turistom. Ošet-
rovať museli 2 zranené české turistky, slovenskú 
či  izraelskú turistku. Závažnejšie poranenia utrpel 
pretekár MTB maratónu, ktorý si pri páde z bicykla 
pravdepodobne zlomil kľúčnu kosť. V  uvedených 
mesiacoch došlo tiež k  viacerým dopravným 
nehodám. Za Novoveskou Hutou v  smere na 
Hnilčík sa zrazili dve osobné autá, pričom v  jed-
nom z nich sa nachádzali aj deti. K ďalšej nehode 
v dôsledku nedobrzdenia došlo na Duklianskej ul. 
Medzi Harichovcami a Sp. Novou Vsou zase šmyk 
zapríčinil čelnú zrážku vozidiel. Ani jeden zo spomí-
naných prípadov si, našťastie okrem materiálnych 
škôd, nevyžiadal žiadnu obeť. Zranené osoby boli 
prevezené na urgentný príjem do nemocnice.
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súťaž amatérskych filmov 
železničiarov
28. – 30. augusta 2019 prebiehala v Sp. Novej Vsi medzinárodná súťaž amatérskych filmov 
železničiarov Film a video FISAIC 2019.

V rámci súťaže svoje amatérske filmové snímky predsta-
vili železničiari z Belgicka, Nemecka, Francúzska, Česka 
a Slovenska. „Spolu bolo do súťaže prihlásených 75 fil-
mov, ktoré porota zaradila do siedmich kategórií, a to že-
lezničné filmy, reportáže a cestopisy, filmy podľa scenára, 
minútové filmy, animované filmy, filmy s voľnou temati-
kou a filmy autorov do 25 rokov. Najviac filmov, spolu 29, 
bolo prihlásených do kategórie reportáže a  cestopisy,“ 
informovala v tejto súvislosti Soňa Kubincová z odboru 
riadenia ľudských zdrojov generálneho riaditeľstva ŽSR.
Premietanie filmových snímok prebiehalo v  jednot-
livých blokoch v Kine Mier. Šesťčlenná porota z nich 
následne vybrala a  ocenila tie najlepšie. Filmári zo 
Slovenska získali celkom 5 medailí. Zlatú medailu 
udelili Miroslavovi Kalachovi za film, ktorý predsta-
vil cestu okolo Slovenska vlakom za dva dni. Ocenený 
zlatou medailou bol aj krátky minútový film s vtipnou 

zápletkou Emila Chlebničana. Obidvaja reprezento-
vali klub zvolenských filmárov ŽSR. „Slovenskí filmári 
získali aj ďalších deväť diplomov. Spolu s francúzsky-
mi filmármi patrili k najúspešnejším účastníkom tohto-
ročnej súťaže,“ doplnila ďalej S. Kubincová.
Pri tejto príležitosti sa na radnici konalo slávnostné 
prijatie účastníkov súťaže primátorom mesta P. Beča-
rikom. Okrem toho stihli tiež spoznávať krásy nášho 
regiónu. Navštívili Kaštieľ v  Markušovciach, Spišský 
hrad, Spišskú Kapitulu a pozreli si jedinečný oltár Maj-
stra Pavla v Levoči.
FISAIC je európska federácia železničiarov, ktorá 
podporuje aktívne využívanie voľného času. Združu-
je železničiarov z celej Európy a snaží sa podporovať 
kultúrne a umelecké aktivity železničiarov organizo-
vaním spoločných súťaží, festivalov a prehliadok.

Edita Gondová, foto: ŽSR

nové námestie
V Sp. Novej Vsi vzniká nová obytná štvrť s názvom Iglovia. Svoj nový domov tu zatiaľ našlo 
približne 300 obyvateľov.

To, že ide o  areál bývalých vojenských kasární, by 
dnes asi nikto netipoval. Od začiatku minulého roka 
tu vzniká námestie s  rovnakým názvom. Ako infor-
moval vedúci oddelenia územného plánovania a sta-
vebného poriadku mestského úradu Teodor Štubňa, 
k 15. augustu 2019 tu bolo skolaudovaných 104 bytov 
v  bytových domoch a  6 bytov v  rodinných domoch 
v  radovej zástavbe. Okrem toho sa tu nachádza aj 
detské centrum s kaviarňou a reštauráciou a rovnako 
tiež plochy vymedzené na výstavbu detského a multi-
funkčného ihriska. V areáli by mali pribudnúť aj ďal-
šie byty a  domy. „Stavebné povolenia v  lokalite má 
v  súčasnosti celkovo 142 bytov v  bytových domoch 
a 39 bytov v rodinných domoch. Sedemnásť bytov je 
povolených v  radovej zástavbe domov, ktoré vznikli 
obnovou pôvodných priemyselných objektov. Ďalších 
22  rodinných domov predstavujú novostavby samo-
statne stojacích objektov,“ informoval ďalej T. Štubňa.
Na prízemí bytových domov sa uvažuje aj s občianskou 

vybavenosťou. Zatiaľ však nie je bližšie špicifikovaná.
V  súčasnosti sa o  územné rozhodnutie uchádzajú aj 
dva zámery na výstavbu rodinných domov na ze-
lenej lúke. V  rámci nich developeri uvažujú nad vý-
stavbou v  severozápadnej časti mesta, v  lokalite pri 
sídlisku Západ. V úvodnej etape tu plánujú postaviť 
88 rodinných domov. Druhé územie sa nachádza 
v juhozápadnej časti mesta. Ide o lokalitu pri sídlisku 
Mier a rieke Hornád. Plánovaná je tu výstavba 34 ro-
dinných domov a  troch polyfunkčných objektov. 
Okrem toho má mesto potenciál aj pre výraznejšiu 
podporu rozšírenia obytných zón v  zmysle platného 
územného plánu. V  tejto súvislosti je pripravených 
250 hektárov na bývanie s občianskou vybavenos-
ťou. V priebehu nasledujúcich rokov by sa tak počet 
obyvateľov v  našom meste mohol navýšiť z  37-tisíc 
až na 53-tisíc v prípade priaznivého vývoja všetkých 
rozvojových odvetví.

Edita Gondová
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z činnosti or pz v snv
Poverený príslušník OO PZ SNV 17.  8.  2019 za-
čal trestné stíhanie za poškodzovanie cudzej veci 
spáchané formou spolupáchateľstva. Na základe 
zistených skutočností páchateľ 16.  8.  2019 po-
čas presne nezistenej doby do 21.00 hod. pod 
vplyvom alkoholu spoločne s ďalšími tromi dopo-
siaľ nestotožnenými osobami postriekal čiernou 
a  striebornou farbou bielu plastovú lamelovú ga-
rážovú bránu, ktorá sa nachádza na Gorazdovej ul. 
Poškodenému spôsobili škodu v predbežnej výške 
200 €. V danom prípade bol zadržaný M. R., ktorý 
bol umiestnený v  cele predbežného zaistenia na 
OO PZ SNV.

23. 8. 2019 bolo začaté trestné stíhanie za prečin 
porušovanie domovej slobody. Doposiaľ nezná-
my páchateľ v  dobe od začiatku mesiaca august 
do 23. 8. 2019 do 15.30 hod. bez predchádzajú-
ceho súhlasu vnikol do chatky nachádzajúcej sa 
v  SNV, časť Novoveská Huta, v  smere na Rybní-
ky, za použi tia násilia. Svojím konaním majiteľovi 
J. T. spôsobil škodu na rozbitom okne vo výške 
cca 10 €.

27. 8. 2019 poverený príslušník OO PZ SNV začal 
trestné stíhanie za prečin krádeže, ktorého sa do-
pustili doposiaľ neznámi páchatelia 27.  8.  2019 
v  čase okolo 4.10 hod. vlámaním do elektro pre-
dajne na Duklianskej ul. v SNV, kde rozbili sklenené 
dvierka a  poličky na 4 vitrínach, odkiaľ následne 
ukradli rôzne kusy elektroniky. Poškodenej spoloč-
nosti spôsobili škodu krádežou vo výške 8 834,24 € 
a škodu poškodením predbežne vo výške 536 €.

z činnosti msp v snv
10. 8. o 23.15 hod. na základe telefonického ozná-
menia občanov riešila hliadka MsP na Ul. Fr. Kráľa 
zistené priestupky proti verejnému poriadku, kto-
rých sa dopustili viaceré osoby, ktoré rušili nočný 
pokoj hlasnou hudobnou produkciu a  krikom pod 
oknami bytových domov. Náprava bola zjednaná na 
mieste, priestupky boli riešené v kompetencii MsP.

12. 8. o 22.15 hod. hliadka MsP pri kontrole objektu 
pri bare na Ul. Tr. 1. mája riešila zistené priestup-
ky proti verejnému poriadku, ktorých sa dopustili 
P. M., P. M. a H. M. Menovaní konzumovali alko-
holické nápoje na verejnom priestranstve. Násled-
ne boli z miesta vykázaní. Priestupky boli riešené 
v kompetencii MsP.

14. 8. o 7.15 hod. hliadka MsP riešila na Hviezdo-
slavovej ul. zistený priestupok, ktorého sa dopustil 
Ž. P. Menovaný nemal dostatočne zabezpeče-
ných dvoch psov, voľne sa pohybujúcich po ulici. 
Priestupok bol riešený v kompetencii MsP.

18.  8. o  22.00 hod. hliadka MsP pri kontrole na 
Rázusovej ul. zistila porušenie zákona o  ochrane 
pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorého 
sa dopustil mladistvý P. M. Menovaný sa z dôvodu 
podozrenia z požitia alkoholických nápojov podro-
bil na útvare MsP dychovej skúške s  výsledkom 
0,06 mg/L - 0,13  ‰. Vec oznámená zákonnému 
zástupcovi.

Hliadka MsP bola 29. 8. o 17.15 hod. na základe po-
žiadania pribuzných, že sa už 3 dni nevedia skon-
taktovať so svojou matkou, vyslaná na adresu jej 
trvalého pobytu. Na základe zistenia, že ani suse-
dia túto pani už viac dní nevideli a z obavy o jej život 
a zdravie, boli na miesto privolaní prísl. HaZZ, ktorí 
byt následne otvorili. V byte bola nájdená mŕtvola 
ženy. Po zabezpečení miesta bola vec odovzdaná 
prislušníkom PZ SR k ďalšej realizácii. Na mieste 
bol zistený pes poškodenej, ktorý bol umiestnený 
do Stanice pre odchyt túlavých zvierat (SPOTZ).

p
o

li
c

a
jn

é
 o

k
ie

n
k

o stačí prepnúť myšlienkový 
gombík v hlave
Na svet prišiel ďalší album kapely Karavana a my sme sa opýtali jej protagonistu Jána Buggi 
Bugoša na to, ako sa známemu hudobnému telesu zo Spišskej Novej Vsi darí.

Fanúšikovia reggae zaregistrovali, že koncom 
augus ta prišiel na svet nový album skupiny Kara-
vana a jeho názov je Bla bla bla. Pre médiá ste sa 
už stihli vyjadriť, že je to reakcia na večné sťažo-
vanie sa ľudí, na „kecy“ v médiách a súčasný svet. 
Ako ste k tomuto bľabotaniu prišli?
Áno, 23. augusta sme na koncerte oficiálne „pokrstili“ 
naše nové CD s názvom Bla bla bla. Tento názov som 
nosil v hlave už dávnejšie, a časom sa mi potvrdzovalo, 
že má opodstatnenie. Pri debatách s ľuďmi a pozera-
ní správ som zistil, aké ľahké je sa na všetko sťažovať, 
nadávať, komentovať len negatívne, ale  vzoprieť sa 
tomu všetkému, hmm... Stačí len prepnúť myšlienkový 
gombík v hlave a verte, že všetko bude fajn. Ale na to 
treba mať chuť to spraviť.

Karavana je asi najdlhšie nepretržite fungujúcou 
kapelou v našom meste, skôr ide o veľkú rodinu 
hudobníkov. Niektorí tvrdia, že v Karavane sa vy-
striedali všetci dobrí hudobníci z nášho mesta. Pô-
sobenie v Karavane je takmer povinnou jazdou pre 
našich muzikantov. Ako vnímate obnovu kolektívu 
počas tých dvoch dekád?
V Karavane sa vystriedalo už toľko muzikantov, že sme 
to už prestali počítať. Boli to fajn muzikanti, ktorých 
si vážim, no tak, ako to už pri viacčlenných kapelách 
býva, aj u nás sa menili hudobníci, a to nás bolo aj je-
denásť ľudí na pódiu. Ukočírovať takú veľkú partiu nie 
je jednoduché. Dnešná zostava je úplne super a, hlav-
ne, sme partia na úplnú parádu,  to je pre kapelu to 
naj. Touto cestou ďakujem všetkým, čo s nami za tých 
22 rokov hrali, domácim alebo ľuďom z Čadce, Žiaru 
nad Hronom či Ostravy.

Ste autorom textov, ktoré sa neskrývajú za frázy 
a nič nehovoriace strofy o tínedžerskej láske. Vaše 
piesne sú plné energie, vitality a doslova „smrdia“ 
životom. Čo vás po tých rokoch v  reggae napĺňa 
a k čomu sa stále máte chuť vyjadrovať?
Po rokoch v  reggae muzike ma stále ten  „smrad“ 
napĺňa, aby som sa vyjadroval o tom, čo je a  čo sa 

deje okolo nás, či už v dobrom alebo v zlom zmysle. 
Moje texty vznikajú bleskom myšlienky, ktorá sa zrodí 
v mojej hlave a každým krokom sa dopĺňa. Reagujem 
v nich na videné momenty, situácie, postrehy a zážit-
ky, či už moje alebo mojich známych. Sú to spontánne 
veci, ktoré život denne prináša, veselé alebo smutné.

Ako vznikla Karavana? Dnes ju počúvajú aj deti va-
šich prvých fanúšikov. Na akej ceste je Karavana, 
aké korenie, drahé kamene a látky preváža dnes?
Karavana vznikla koncom roka 1997. Po rozpade ka-
pely Čo koho do toho som mal jasno, že chcem hrať, 
a  preto som po Spišskej rozhodil siete, že idem dá-
vať dokopy kapelu. Mal som jasno v tom, že to bude 
rytmus reggae a ska. Prvý ma oslovil môj spoluhráč 
bubeník Slavo Zgodava, ktorý je so mnou dodnes, 
a dnes už nebohý Majo Jančura. Po pár týždňoch bola 
kapela hotová, začalo sa skúšať, texty aj hudbu som 
mal pripravené. Prišli prvé koncerty, festivaly a dodnes 
to šľape, a to je hlavné. Karavana kráča po ceste, ktorá 
zatiaľ nemá stopku, prevážame so sebou iba jedinú 
nákazlivú látku a tou je pozitívna energia.

Ste jeden zo známejších Spišskonovovešťanov. Čo 
by nášmu mestu pomohlo v oblasti kultúry a hud-
by? Čo by ste v Spišskej Novej Vsi chceli vidieť?
Ak by bolo na mne, tak by som, hlavne v lete, obno-
vil amfiteáter v  Madaras parku, ktorý úplne prestal 
fungovať a  je to úžasný priestor na kultúrne podu-
jatia, hudobné, divadelné, folklórne atď. Spravil by 
som tam napr. majáles, kde by sa predstavili domáci 
účinkujúci rôznych žánrov. Alebo by sme mohli pri-
lákať na spišskonovoveské akcie zvučnejšie mená, 
aby nemuseli domáci odchádzať za kultúrou do iných 
miest a  dedín, kde je program bohatší. Chodím na 
mestské akcie a vidím, že ľudia majú záujem na ne 
chodiť. Treba to len využiť. Držme si navzájom palce 
a verím, že sa budeme stretávať na kvalitných podu-
jatiach v hojnom počte.
Ďakujeme za rozhovor.

Tomáš Repčiak
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23. 9. Nález finančnej hotovosti na ulici 
Duklianskej. IC 1223/2019

21. 9. v čase okolo 11.00 h bola v bankomate 
VÚB na Šafárikovom nám. nájdená finančná 
hotovosť. PC IC1211/2019 

Koncom augusta sa našla pri ZOO v SNV zlatá 
retiazka. Bližšie informácie podá J. Dzuriková 
‑ riaditeľka ZOO.

28.  8. Nález zväzku kľúčov s  kovovým prí-
veskom – nájdené pri Radničnom námestí po 
akcii Dni mesta 2019. IC 1113/2019

23. 8. Večer pri Redute bol nájdený kľúč od mo-
torového vozidla ŠKODA spolu s dvoma malými 
kľúčmi. IC 1095/2019

11. 8. Nález zväzku 5 ks kľúčov nájdeného na 
Svätoplukovej ul. IC 1403/2019

7.  8. Nález kľúča od motorového vozidla Mit-
subishi s  kovovým štítkom s  číslom na sídl. 
Východ. IC 1026/2019

1.  8. Na Komenského ul. pri kotolni nájde-
ný zväzok troch kľúčov  – od vozidla Suzuki. 
IC 1001/2019

28. 7. Nález zväzku 2 ks kľúčov, z  toho jeden 
má značkovač fialovej farby. Nález na Hviezdo-
slavovej ul. pri bývalom ZIU. IC 982/2019

21.  7. Hliadka MsP našla na Elektráren-
skej ul. kľúč od motorového vozidla ŠKODA. 
IC 956/2019

16. 7. Na Slovenskej ul. pri cintoríne bol nájde-
ný zväzok 5‑tich kľúčov s okrúhlym kovovým 
príveskom. IC 937/2019

3. 7. Nájdený zväzok kľúčov v počte 9 ks FAB 
zámok, z toho 2 ks s plastovým farebným kry-
tom, 1 ks kľúč od schránky, 1 ks bezpečnostný 
kľúč od bytu, 1 ks čip. IC899/2019

19. 6. Nález zväzku kľúčov (15 ks + kovový prí-
vesok) na Topoľovej 9. IC 796/2019

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.

straty a nálezy
MESTSKá POLÍciA v SNvúspešné múzeum spiša

Múzeum Spiša v Sp. Novej Vsi bolo v tomto roku mimoriadne úspešné v hľadaní finančných 
zdrojov. Na rôzne projekty sa mu podarilo získať finančné prostriedky v celkovej výške 127‑tis. €.

V  tomto roku z Fondu na podporu umenia získalo 
múzeum príspevok vo výške 50 200 € na zabezpe-
čenie 9 projektov. Zamerané sú na reštaurovanie 
a akvizíciu zbierok, inštaláciu vlastných výstav či pub-
likačnú činnosť. Košický samosprávny kraj v rámci 
internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie programu 
Terra Incognita poskytol múzeu sumu 20‑tis. € na 
projekt Provincia XVI spišských miest – malá Eu-
rópska únia. Verejnosti bude predstavený už 4. no-
vembra. Významnú finančnú čiastku vo výške 50‑
tis. € poskytla múzeu Nadácia VÚB, pomocou ktorej 
dovŕši Reštaurovanie zbierky portrétov richtárov 
XVI spiš ských miest. „Vďaka tejto podpore bude-
me môcť prezentovať už ucelený jedinečný historic-
ko-umelecký súbor,“ uviedla v tejto súvislosti riaditeľ-
ka múzea Zuzana Krempaská.

Múzeum bolo tiež úspešné s  projektom zameraným 
na archeologický výskum v  polohe Hozelec Du-
bina. V  rámci neho od Ministerstva kultúry SR zís-
kalo príspevok vo výške 6 800 €. To ale nie je všetko. 
„Podpora, samozrejme, prichádza aj zo strany mesta 
Spišská Nová Ves a Lesov mesta, kde sa zapájame aj 
do realizácie spoločných projektov a podujatí. Múzeum 
Spiša je tak neoddeliteľnou súčasťou mesta už takmer 
sedem desaťročí. Spravuje zbierkový fond až 140-tisíc 
zbierok z rôznych odborov. Vďaka všetkým pracovníkom 
múzea  – ich kompetentnosti, odbornosti, zanietenosti 
a vrelému vzťahu k mestu, regiónu ale i k  ich obyva-
teľom  – našim návštevníkom, sa nám darí neustále 
zvyšovať úroveň poskytovaných služieb i odbornej mu-
zeálnej práce,“ dodala na záver Z. Krempaská.

Edita Gondová

poetický spiš
„… Láskavé slovo lieči, keď sa riekne. Je ako dážď na smädnú záhradu. 
Prijmi ho a vedz: i v jeseni je pekne. A v zime priadky najviac napradú…“ (M. Rúfus)

KO JDS Košického kraja v spolupráci s OO JDS Spišská Nová Ves 6. 9. 2019 uskutočnili v Galérii umelcov Spiša 
1. ročník prehliadky jej členov v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby. Slnečné lúče v opare hmly vítali členov 
OO JDS Michalovce, Košice-okolie, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Košice a Trebišov. Scénu koncertnej sály 
krášlil portrét M. Rúfusa a na plátne bežal dej života a diela autora, ktorému bolo podujatie pri 10. výročí jeho 
odchodu z tohto sveta venované.
Koncertná sála zaplnená do posledného miesta s viac ako 105 poslucháčmi si vypočula 19 prezentácií, z ktorých 
bolo 6 vystúpení s vlast-
nou tvorbou, dvaja autori 
boli prezentovaní inými 
prednášateľmi. Je pote-
šujúce, že úroveň, podľa 
hodnotenia pozorova-
teľov, bola veľmi, veľ-
mi dobrá. Zaujímavým 
vstupom bolo aj využitie 
ústnej harmoniky pre 
zdramatizovanie deja. 
V prestávke si 25 členov 
pozrelo komentovanú 
prehliadku stálej expo-
zície venovanú maliaro-
vi Jozefovi Hanulovi.

Mgr. J. Prochotská

Klub dôchodcov 
KomensKý
pozýva pedagogických 
pracovníkov,  
dôchodcov na stretnutie, 
ktoré sa uskutoční aj  
z príležitosti Úcty k starším

10. 10. 2019 
o 10.00 h
v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. 1

vianočný trh 
13. - 15. 12. 2019

TEšiť SA MôžETE Aj NA 
zAbÍjAČKOvé šPEciALiTy

archív Múzea Spiša
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problém s neporiadkom 
na tehelnej ulici sa konečne 
podarilo vyriešiť
Už niekoľko mesiacov sa intenzívne sťažujú obyvatelia 
rodinných domov na Tehelnej ulici na neporiadok, kto-
rý po sebe nechávajú deti a dospelí z rómskej osady 
Viľčurňa. Hlavne v doobedňajších hodinách, keď deti 
prechádzajú po ulici do školy a potom v popoludňaj-
ších, keď „nastupujú“ rodičia a zanechávajú za sebou 
prázdne fľaše od piva, plastové fľaše, obaly z nanukov, 
keksov a  pod. Namiesto toho, aby tieto zahodili do 
smetného koša, hodia ich vedľa alebo potom cestou 
do osady.

Dvakrát sme tento problém riešili za prítomnosti nie-
ktorých obyvateľov Tehelnej ulice na úrovni i nielen 
kancelárie úradu splnomocnenca pre rómske komu-
nity, ale aj zástupcov spoločnosti MPC, a.  s., ktorej 
obchod s potravinami patrí a mesta Spišská Nová Ves, 
vedúcim oddelenia komunálneho servisu. Spolu sme 
prijali návrh, že vyčlenia skupinku dvoch – troch ľudí 
pracujúcich na aktivačných prácach, ktorí budú upra-
tovať daný úsek ráno, aj v  popoludňajších hodinách 
počas pracovných dní.

To sa aj stalo. Problém bol však s  (ne)čisto-
tou počas víkendov, hlavne v sobotu, keď sa 
zatvoril obchod a tiež v nedeľu. Mnohí budete 
prekvapení, ale iniciatívy sa chytili rómske 
deti. Tie, pod dohľadom jednej z matiek, ktorá 
je členkou nedávno založeného klubu VilaRo-
ma, s rukavicami na rukách a igelitovými vre-
cami v soboty po 11.00 hod., kedy sa obchod 
s  potravinami  zatvára, upracú celý priestor 
pred obchodom a  tiež chodník a  cestu do 
osady. Ide o deti vo veku 9 – 11 rokov, kto-
ré to robia dobrovoľne, bez odmeny, niekedy 
len za cukríky. Veríme, že snahu týchto detí 
ocenia hlavne majitelia rodinných domov na 
Tehelnej ulici.

Kvetoslava Kucharovičová
Úrad splnomocnenca vlády SR 

pre rómske komunity
Kancelária Spišská Nová Ves

nový športový areál
Na Technickej akadémii (TA) vznikol nový športový  
are ál. Ako uviedol riaditeľ  Technickej akadémie  La-
dislav  Ruttkay, na doposiaľ nevyužitej ploche za 
dielňami pribudne dvestometrový bežecký okruh 
a multifunkčné ihriská (futbalové, hádzanárske, dve 
volejbalové a  basketbalové i  samostatné florbalové 
ihrisko). Bežeckú dráhu naprojektovali s ohľadom na 
tu rastúce stromy, bežecký povrch vedie pomedzi ne. 

Celkovo stála výstavba areálu 180-tisíc eur, väčšinu 
125-tisíc financoval Košický samosprávny kraj, 15-ti-
síc eur poskytlo mesto Spišská Nová Ves a 10-tisíc 
eur prispelo Rodičovské združenie TA SNV. V budúc-
nosti bude areál k dispozícii nielen žiakom Technickej 
akadémie, ale i záujemcom z radov verejnosti. Žiadosti 
o využitie jednotlivcami či skupinami je potrebné sme-
rovať vedeniu školy. Text a foto: Tomáš Repčiak
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„Na Šafárikovom nám. pri veterinárnej ambulancii 
zaberá parkovacie miesto auto zn. Audi s prepich-
nutou pneumatikou. Je tam dlhodobo odstavené. 
Má neplatnú EK a STK.“

Veronika, 18. 8. 2019, odkazprestarostu.sk

Hliadka zistila majiteľa vozidla. Vozidlo má poruchu 

motora, ale nie je odhlásené z prevádzky. Majiteľ 

bol vyzvaný, aby vozidlo z verejného priestranstva 

odstránil. Vykonáme opätovnú kontrolu a  ak ma-

jiteľ vozidlo z  verejného priestranstva neodstráni, 

budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy.

Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP

„Chcem upozorniť na zeminu, ktorá ostala pri vý-
stavbe nového parkoviska na Západe I. Chceli by 
sme vedieť, prečo mesto súhlasilo, že tá zemina 
s veľkými kameňmi zostane ako ihrisko pre deti, 
keď firma, ktorá stavia parkovisko, sama túto ze-
minu preosieva, aby s tou čistou zeminou zakryla 
nedostatky okolo parkoviska. Ďakujeme, ale sme-
tisko nechceme! Chceme lavičky.“

Marek, 2. 9. 2019, odkazprestarostu.sk

Výkopová zemina sa preosieva, aby bola použitá 

v  čo najlepšom stave na sypanie k  obrubníkom 

a terénne úpravy okolia parkoviska, nie na zakrytie 

nedostatkov.

O  využití prebytočnej zeminy sa rozhodneme po 

stanovisku mestského výboru, nakoľko je pred-

stava vykonania terénnej úpravy – zriadenie kop-

čeka na šmýkanie sa pre deti v  zimnom období. 

V prípade, že by sa táto myšlienka neujala, mesto 

zabezpečí jej odvoz.

Súčasťou stavby je aj výsadba stromov. Požiadav-

ku na osadenie lavičiek s  určením konkrétneho 

umiestnenia prosíme adresovať na oddelenie ko-

munálneho servisu MsÚ.

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

Touto cestou ďakujem vedeniu mesta, kompetent-

ným zamestnancom MsÚ a mestskej polícii za rie-

šenie problémového parkovania na ulici Odborárov 

v Spišskej Novej Vsi. Odkedy boli umiestnené do-

pravné značky o maximálnej dobe parkovania, a to 

30 minút, situácia sa značne vylepšila. Parkovacie 

miesta zaberali hlavne občania, ktorí prichádzali 

do zamestnania na ulici Odborárov a susediacich 

uliciach a ich parkovanie bolo odvodené od dĺžky 

ich pracovnej doby. Umiestnenie značiek privítali aj 

občania so zníženou mobilitou.

Doporučujem podobne riešiť aj iné problémové 

ulice. 

J. S., 18. 9. 2019 Riaditeľ Technickej akadémie Ladislav Ruttkay predstavil nový športový areál nachádzajúci sa v zadnej časti 
areálu školy.
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bilancia letnej turistickej sezóny
Hlavná letná turistická sezóna sa začiatkom nového školského roka skončila. My sme sa pozreli bližšie na to, aká bola z pohľadu návštevnosti.

Tento rok počas mesiacov jún, júl a  august Turistic-
ké informačné centrum v našom meste navštívilo 
spolu 8 865 ľudí, čo oproti minuloročnej návštevnosti 
8 800 ľudí prestavuje mierny nárast. Z pohľadu národ-
nostnej skladby medzi turistami už tradične prevlá-
dali Slováci (70 %) a Česi (16 %). Zvyšnú časť tvorili 
Američania (4  %), Poliaci (3,4  %), Nemci (3,4  %), 
Maďari (0,9 %) a Angličania (0,7 %). Jednopercent-
né zastúpenie mali návštevníci z Francúzska, Ruska, 
Bieloruska, Španielska, Holandska a Izraela. Turis-
ti z  iných krajín (napr. Austrália, Nový Zéland, Čína, 
Japonsko, Taiwan, JAR atď.) tvorili 4 % z celkového 
počtu návštevníkov. „Tohtoročná návštevnosť v letných 
mesiacoch je porovnateľná s predošlým rokom. Mno-
hí turisti sú milo prekvapení, keď sem prvýkrát prídu, 
veľkosťou námestia, čistotou, parkom, množstvom ze-
lene či príjemnou atmosférou na námestí,“ informovala 
v tejto súvislosti Jana Barbuščáková z referátu ces-
tovného ruchu a zahraničných vzťahov MsÚ.
Medzi jednu z najvyhľadávanejších atrakcií v našom 
meste patrí kostolná veža. Tento rok tu absolvovalo 
výstup 2 337 ľudí, čo je o 12 % viac ako v minu-
lom roku (2 091). K  jej atraktivite prispel aj fakt, že 
vybrané výstupy do veže sú spestrené o večerné pre-
hliadky so sprievodcom v dobovom oblečení. Okrem 
toho láka návštevníkov do nášho mesta aj pestrý 
kultúrny program. „Sú to podujatia, ako napríklad 
festival Živé sochy, Spišský trh či Dni mesta a  Trh 
ľudových remesiel, ktoré v posledných rokoch lákajú 
do nášho mesta. Veľakrát si ľudia plánujú dovolenky 
v  Slovenskom raji práve podľa 
termínov týchto podujatí. Medzi 
dovolenkármi sú vyhľadávané aj 
pobytové balíky, ktoré ponúka 
Turistické informačné centrum 
v spolupráci s ubytovacími zaria-
deniami v meste,“ doplnila ďalej 
Jana Barbuščáková.
Počas horúcich letných dní hľadá 
veľa ľudí možnosť ochladenia vo 
vode. Letné kúpalisko tento rok 
otvorilo svoje brány pre verejnosť 
28. júna. Od tohto dátumu až 
do 1. septembra ho navštívilo 
20 065 ľudí. V  porovnaní s  mi-
nulým rokom ich bolo o približne 
3 800 menej. „Tohtoročnú sezónu 
hodnotíme ako neúspešnú. Musí-
me však zobrať do úvahy objek-
tívne príčiny, ktoré nedokážeme 

ovplyvniť, a to počasie. Tento rok nám veľmi neprialo 
v  porovnaní s  inými rokmi,“ zhodnotil riaditeľ STEZ 
Vladimír Hovaňák.
Ako ďalej uviedol, snahou STEZ  je do  budúcna zvy-
šovať úroveň letného kúpaliska. Plánovaná je rekon-
štrukcia dvoch neplaveckých bazénov a tiež technoló-
gie úpravy a ohrevu vody.
Medzi obľúbené a  rodinami s  deťmi vyhľadávané 
atrakcie v našom meste patrí aj Zoologická záhrada. 
Jej brány do konca augusta prekročilo 108 325 náv-
števníkov, čo je o 3 258 viac ako za rovnaké obdo-
bie v minulom roku.
Okrem toho tu do konca augusta pripravili 9 kul-
túrnych podujatí a  77 vzdelávacích programov, 
do ktorých sa zapojilo celkom 2 414 detí. „V  tomto 
roku sme vymysleli tiež nový vzdelávací projekt ,Malí  
zoológovia‘, určený na poobedné voľnočasové aktivity. 
S deťmi sme pracovali jedenkrát mesačne. V mesia-
coch júl  – august sme opäť privítali deti na Letnom 
ZOO krúžku,“ informovala riaditeľka Jana Dzuriková.
Zoologická záhrada sa v  tomto roku môže popýšiť aj 
17 novými prírastkami (kengura červenokrká, ta-
marín pinčí, koza domáca, koza kamerunská, rácka 
hortobágyská, emu hnedý, kačka pižmová). Navyše 
tu bolo zrealizovaných aj niekoľko noviniek. „Pri 
pavilóne Aquaterra sme vybudovali nový výbeh s prí-
streškom pre emu hnedé. Maštaľ pre kopytníky sme 
presunuli k hospodárskemu dvoru a na tomto mieste 
sme vybudovali nové parkovisko, čo ocenili naši náv-
števníci. Dobudovali sme novú voliéru pre ary mod-

rožlté, vybudovali sme výbeh pre mary stepné, ktoré 
sú novinkou tohto roku spolu so zebrou Chapmanovou, 
orlom stepným, rosničkami pruhovanými a bažantami 
Hamiltonovými. Časť bažantnice sme prerobili na vo-
liéry pre sovy,“ vymenovala J. Dzuriková.
S  letnou sezónou sa v  zoologickej záhrade rozlúčia 
tradičným podujatím pod názvom Strašidelná noc 
v ZOO, ktoré bude prebiehať 20. 10. 2019 od 16.00 h. 
„Každý, kto príde v strašidelnom kostýme alebo bude 
mať so sebou lampión či tekvicu, ktorú bude vydlabá-
vať, bude mať vstup po 16-tej hodine do ZOO voľný. 
V rámci programu bude tradične lampiónový sprievod 
a losovanie tombolových lístkov, ktoré získajú tí, kto-
rí budú v  strašidelných kostýmoch, resp. budú mať 
vydlabanú tekvicu,“ doplnila J. Dzuriková. (Pozvánka 
nájdete na str. 20).
Sp. Nová Ves je považovaná za bránu do Slovenského 
raja, ktorý patrí medzi najvyhľadávanejšie lokality na 
Slovensku. Správa Národného parku Slovenský raj 
tu vývoj návštevnosti sleduje už od r. 1992. Každo-
ročne preto vykonáva v  zimnom aj v  letnom období 
sčítavanie návštevníkov. „Sleduje sa návštevnosť na 
17-tich turistických chodníkoch, ktorými sa vstupuje 
do Národného parku Slovenský raj a  Dobšinskej ľa-
dovej jaskyne. Do sčítania nie je zahrnutý počet náv-
števníkov v  stravovacích a  ubytovacích zariadeniach 
a v lyžiarskych strediskách. Tí len sekundárne súvisia 
s územnou zaťaženosťou národného parku,“ vysvetlila 
Katarína Škorvanková zo Správy Národného parku 
Slovenský raj.

Tento rok tu bola v lete zaznamena-
ná denná návštevnosť 5 409 ľudí. 
V porovnaní s predošlým rokom, kedy 
Slov. raj navštívilo 4 248 turistov, tak 
ide o nárast. Už tradične najviac náv-
števníkov bolo slovenskej (41,1  %) 
a  českej národnosti (18,1  %). Boli 
však medzi nimi aj Poliaci (16,8 %), 
Nemci (3,3  %), Maďari (11,1  %) či 
Izraelčania (5,4  %). Ostatné národ-
nosti tvorili 5,4  % návštevníkov. Na 
základe novej metodiky výpočtu, kto-
rá vychádza z letnej a zimnej dennej 
návštevnosti, bola vypočítaná ročná 
návštevnosť Slov. raja. Podľa nej ná-
rodný park v  tomto roku navštívilo 
733 903 ľudí. V minulom roku ich bolo 
569 300, ide teda o nárast o viac ako 
164-tis. návštevníkov.

Edita Gondová

Oznamujeme chOvateľOm psOv a mačiek, že
hrOmadné OčkOvanie uvedených zvierat prOti besnOte

sa uskutoční v nasledovných termínoch:
* 4. októbra 2019 od 8.00 do 16.00 h vo Veterinárnej nemocnici SNV, Duklianska 46 (pred sídliskom Západ I).

* 12. októbra 2019 od 8.00 do 10.00 h v Novoveskej Hute pred pohostinstvom.

Za očkovanie proti besnote sa bude účtovať poplatok vo výške 7 €.
Od 1. 9. 2019 je povinné čipovanie psov. čipovanie budeme vykonávať za 10 € a evidenciu do crsz za 5 € (spolu 15 €). 

kvôli zápisu do crsz je potrebné aj u čipovaných psov pri očkovaní nahlásiť rodné číslo majiteľa psa 
a pri adrese uviesť popisné číslo domu (uvedené údaje sú v občianskom preukaze).

Upozorňujeme chovateľov, že očkovanie proti besnote, nakoľko sa jedná o nebezpečnú nákazu so smrteľným priebehom, 
je povinné. Nesplnením si tejto povinnosti sa vystavujú riziku postihu.

t.: 053/446 26 23, 0905 506 126

Oneskorené otvorenie letného kúpaliska bolo spôsobené prípravou plochy pre nové detské 
atrakcie, ktoré mali k dispozícii malí návštevníci.
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Študenti SOŠ ekonomickej sa budú na hodinách 
anglického jazyka stretávať s asistentkou anglické-
ho jazyka Grace Ann Pawluszka, ktorá k nám pri-
cestovala z amerického Michiganu v rámci progra-
mu Fulbright. Komisia J. W. Fulbrighta sa zaoberá 
vzdelávacími výmenami medzi Slovenskou republi-
kou a Spojenými štátmi americkými. Cieľom tohto 
programu je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi 
ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín. Fulbrightov 
program je jeden z najväčších a najrôznorodejších 
výmenných programov na svete a v súčasnosti sa 
uskutočňuje v 140 krajinách.
Možnosť ponúknuť študentom lektora, ktorý je 
(tzv.) „native speaker“ prispeje k zlepšeniu schop-
nosti porozumieť hovorenému prejavu v  cudzom 
jazyku a  vzhľadom na postavenie angličtiny ako 
internacionálneho jazyka v  obchode, cestovnom 
ruchu, vede či kultúre, je ponuka inej novej formy 
osvojovania a upevňovania si učiva veľkou devízou 
pre školu a jej žiakov.

október 2019
Horúce letné dni vystriedala pestrofarebná jeseň, 
padajúce listy zo stromov a citeľne chladnejšie rána. 
Slnko 23. 10. 2019 vstupuje do znamenia Škorpión. 
Na nočnej oblohe sa objavujú jesenné súhvezdia 
Andromeda, Pegas, Ryby, Vodnár. Tieto súhvezdia 
sú chudobnejšie na jasné hviezdy. To si môžeme 
vynahradiť pozorovaním nočnej oblohy voľným okom 
galaxiou Mliečna cesta, ktorá je plná žiarivých hviezd 
a tiahne sa od jedného obzoru k druhému. Na po-
zorovanie Mliečnej cesty budeme potrebovať tmavé 
miesto, dobré počasie, bezmesačnú noc a bude sa 
na čo pozerať. Rôzne fantastické útvary, ktoré žia-
ria rozmanitými farbami, prekvapia nekonečnosťou 
vesmírneho priestoru. To všetko nájdete v  galaxii 
Mliečna cesta, možno aj niečo viac, záleží aj na va-
šej fantázii. Na večernej oblohe je stále Jupiter so 
Saturnom. V  októbri sa pozorovateľnosť Jupitera 
zmenšuje, zapadá o 1.00 h po zotmení. 3. 10. 2019 
môžeme pozorovať Jupiter s Mesiacom v zoskupe-
ní nad juhozápadným obzorom. Saturn pozorujeme 
v súhvezdí Strelec, zapadá po 22.00 h, pozorovať ho 
môžeme v zoskupení s Mesiacom 5. 10. 2019 nad ju-
hozápadným obzorom. Koncom mesiaca ráno, nízko 
nad východom, sa vynorí Mars. Väčšinu októbra je 
Mars nepozorovateľný na dennej oblohe, ako aj os-
tatné planéty Venuša a Merkúr. Ak ste premeškali  
augustové Perzeidy, tak to môžete napraviť 
pozorovaním meteorického roja – Orionidy. Ma-
terským telesom Orioníd je Halleyova kométa. 
Interval aktivity tohto roja je od 2. októbra do 
7.  novembra. Maximum aktivity sa tento rok 
predpokladá na 21. októbra s  priemernou pro-
dukciou asi 20 meteorov za hodinu. Najlepšie 
podmienky na jeho pozorovanie budú po 23.00 h 
a nad ránom. Radiant (zdanlivé miesto vychádzania 
meteorov) sa nachádza v blízkosti súhvezdia Orion. 
Tohtoročné pozorovanie Orioníd výrazne sťaží Me-
siac, ktorý sa vo fáze posledná štvrť bude nachádzať 
v súhvezdí Raka a Leva - naľavo od súhviezdia Orion. 
V nedeľu v noci 27. 10. 2019 sa začína zimný čas. 
Ručičky hodiniek si o 3.00 h vrátime spať na 2.00 h 
a pospíme si tak o hodinu dlhšie.
Pozn.: všetky časové údaje sú LSEČ/SEČ

F. Sejut, MO SZA Sp. Nová Ves

európsky týždeň mobility
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), 
rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostre-
dia Slovenskej republiky, na Slovensku koordinuje 
program kampane Európsky Týždeň Mobility (ETM) 
na národnej úrovni. ETM prebieha každý rok od 16. do 
22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskú-
šať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivo-
vaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby 
dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia 
chôdza či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, 
zlepšiť kvalitu ovzdušia a  urobiť z  mestských častí 
príjemnejšie miesta pre život a prácu.
Témou ročníka 2019 bola bezpečná chôdza a cyklistika 
so sloganom Prejdime sa spolu! Po vzájomnej dohode 
štatutárnych zástupcov mesta Spišská Nová Ves, obce 
Smižany a spoločnosti eurobus mali cestujúci v piatok 
20.  9.  2019 možnosť cestovať bezplatne. Využilo ju 
spolu 8 776 cestujúcich, v porovnaní s predchádzajú-
cimi piatkami ich bolo v priemere o 2 184 viac. „Chceli 
sme takto podporiť obyvateľov mesta pri cestovaní do 
práce a školy prostredníctvom MHD, pešo alebo na bi-
cykli. Sám som sa rozhodol prísť v piatok do práce na 
bicykli,“ uviedol primátor mesta Pavol Bečarik.
Mestská hromadná doprava v  Spišskej Novej Vsi 
prostredníctvom vyjadrenia čísiel znamená 15 liniek 
a 374 spojov (Linka č. 4 je financovaná obcou Smižany, 
linky 10 a 11 financuje mesto a obec Smižany v rovna-
kom podiele). V roku 2018 bolo prostredníctvom MHD 
prepravených 1,556 mil. cestujúcich (SNV), spojenie 
mesta a obce Smižany využilo 0,443 mil. cestujúcich. 
Autobusy prejazdili 558-tis. km v  rámci mesta SNV, 
141-tis. km na trase SNV – Smižany a späť. Na území 
Spišskej Novej Vsi jazdí 22 vodičov na 17 autobusoch, 
prepravu do a zo Smižian zabezpečujú ďalší štyria na 
štyroch autobusoch.

Náklady na prevádzku mestskej hromadnej dopravy 
v rámci mesta a obce Smižany v roku 2018 predstavo-
vali čiastku 1 482 000 €, výnosy z cestovného boli vo 
výške 424 000 €. To znamená, že stratu dofinancovali 
mesto Spišská Nová Ves v objeme 862 000 € a obec 
Smižany v objeme 196 000 €.
Tento rok mesto realizovalo racionalizačné opatrenia 
(napr. zavedenie linky č. 12 – obsluhujúcej víkendové 
spojenie Nov. Huty a Ferčekoviec). „Na druhej strane 
sme občanom priniesli potrebné spojenie medzi 
Nemocnicou Svet zdravia s Poliklinikou pri Horná-
de. Mestská hromadná doprava a jej rozvíjanie ostáva 
jednou z priorít v našich plánoch, ako premeniť naše 
mesto na mesto 21. storočia. Zvažujeme aj možnosť 
bezplatného cestovania v  celom meste. Viacerými 
projektmi sa však uchádzame aj o získanie prostried-
kov na vybudovanie a obnovu cyklotrás v meste, napr. 
na prepojenie Ferčekoviec a  Novoveskej Huty alebo 
na obnovu cyklochodníka vedúceho po nábreží Hor-
nádu za bývalými kasárňami,“ skonštatoval primátor 
P. Bečarik. Tomáš Repčiak

školy počas prázdnin 
nezaháľali
Sú zapojené do projektu odborných učební. Opráv sa dočkali športoviská, interiéry aj školské jedálne.

Každé leto počas prázdnin letná údržba prebieha vždy 
na všetkých školách. Jedná sa o pravidelné maľovanie 
školských jedální, maľovanie priestorov na vyučovanie, 
údržbu podľa aktuálnej potreby. ZŠ Nad Medzou začala 
s realizáciou I. etapy rekonštrukcie teplovodov. ZŠ na Li-
povej ulici čaká ešte oprava tartanovej bežeckej dráhy.
Začiatok školského roka využil aj primátor mesta 
Pavol  Bečarik na to, aby navštívil tri základné školy 
v rôznych častiach mesta. Na ZŠ Ing. O. Kožucha vy-
menili podlahovú krytinu na vedľajšej veľkej chodbe 
na prízemí, rekonštruovali kotolňu (výmena zásobníka 
TUV s rozvodmi), pribudla klietka na odkladanie bicyk-
lov pre učiteľov (žiaci už majú), vymenili osvetlenie vo 
veľkej telocvični, zakúpili 2 sady stolov a stoličiek do 
tried a nastavili všetky veľké okná na škole. „V súvis-
losti s výstavbou nového sídliska v bývalých kasárňach 
budeme riešiť v  tejto základnej škole nový prístup 
a parkovanie. Sme radi, že tunajší žiaci dosahujú veľmi 
dobré výsledky v gymnastike a mesto preto realizuje 
projekt na ich podporu, na nákup pomôcok pre gym-
nastov,“ hovorí Pavol Bečarik.
Základná škola Z. Nejedlého si do sumáru opráv za-
píše výmenu svietidiel v  8-mich triedach, následnú 
opravu omietok stropu a maľovanie, ďalej opravy po 
vytopení časti prízemia, hygienický náter a  opravu 

podlahy v  školskej jedálni, odizolovanie predelo-
vej priečky s  výdajným okienkom a  nový keramický 
obklad v  tunajšej kuchyni. V bazéne opravili rozvody 
kúrenia, vyčistili a namaľovali radiátory a kryty. Došlo 
k  odstráneniu opadanej a  osekaniu poškodenej bri-
zolitovej omietky nad vchodom do vonkajšieho átria 
a realizovala sa nová omietka. „Na tejto škole chceme 
vymeniť povrch na multifunkčnom ihrisku, zapojíme 
sa do projektu, ktorý nám prinesie finančné prostried-
ky. V budúcnosti je potrebné vyriešiť tunajšiu bežeckú 
dráhu a doskočisko a tiež výmenu teplovodov v škole,“ 
konštatuje primátor mesta.
Ani na ZŠ Hutnícka ul. nezaháľali. Rekonštruovali so-
ciálne zariadenia a elektrické osvetlenie v telocvič-
nom trakte, vymenili asfalt pri zadnom vchode školy 
a opravili schodisko pri únikovom východe – blok B. 
Upravili aj tunajší tenisový kurt, v  školskej kuchyni 
pribudol hygienický náter. „V základnej škole na síd-
lisku Západ budeme pokračovať v úprave exteriéru, 
upravíme hlavný vchod a  oplotenie. V  budúcnosti 
bude potrebná rekonštrukcia atletického oválu, do-
skočiska aj basketbalového ihriska. Všetky tri školy 
sú zapojené do projektu budovania odborných učeb-
ní, čakáme na začiatok jeho realizácie,“ dodal P. Be-
čarik. Tomáš Repčiak
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mestská organizácia jednoty dôchodcov na slovensku, snv
pozýva svojich členov na tieto aktivity:

4. 10. 2019 (piatok)
návšteva muzikmúzea v spišskom hrhove

Odchod z AS o 8.40 h do Sp. Hrhova

9. 10. 2019 (streda)
autobusový zájazd do bojníc

Bojnický zámok, vyhliadková veža a okolie
Poplatok 8 €. Odchod z parkoviska oproti OS o 6.00 h.

16. 10. 2019 (streda)
turistická vychádzka závadka, poráč

Odchod z AS o 6.30 h do Závadky

17. 10. 2019 (štvrtok)
tvorivé dielne v Galérii umelcov spiša 10.00 do 12.00 h
Výroba zaujímavého výrobku. Prihlásiť sa na t. č. 0911 814 895.

22. 10. 2019 (utorok)
spoločenské posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Reštaurácia Hotela Preveza o 16.00 h. Poplatok 12 €.
Prihlásiť sa do 17. 10. v KD na Levočskej ul.

Aktivity sú pre členov MO JDS.
Na turistické vychádzky ide každý účastník na svoju vlastnú 

zodpovednosť. Dbá na svoju bezpečnosť a správanie.

Festival Divadelný Spiš 2019
22. 10. (utorok) o 19.00 h vstupné: prízemie 10 €, lóže 12 €, balkón 8 €
Václav Havel Slovenské komorné divadlo, Martin

ŽOBRÁCKA OPERA
Komédia o vládcovi londýnskeho podsvetia a ženských sŕdc, v ktorej má morálka dvojité dno.

23. 10. (streda) o 19.00 h vstupné: prízemie 10 €, lóže 12 €, balkón 8 €
Martin Čičvák Štátne divadlo, Košice

URNA NA PRÁZDNOM JAVISKU
Slovenská premiéra pôvodnej čiernej komédie o zákutiach hereckej duše a zmysle divadla.

24. 10. (štvrtok) o 19.00 h vstupné: prízemie 10 €, lóže 12 €, balkón 8 €
J. Borgeson, A. Long, D. Singer Divadlo Jána Palárika, Trnava

KOMPLETNÝ SHAKESPEARE
Vtipný koncentrát tragédií, komédií, historických hier a romancí najznámejšieho sveto-
vého dramatika všetkých čias.

25. 10. (piatok) o 19.00 h vstupné: prízemie 10 €, lóže 12 €, balkón 8 €
Michael Cooney Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

NÁJEMNÍCI
Brilantná komédia plná omylov a bizarných náhod.

26. 10. (sobota) o 19.00 h vstupné: prízemie 10 €, lóže 12 €, balkón 8 €
Niccolo Machiavelli Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen

MANDRAGORA
Nový pohľad na uznávanú renesančnú komédiu o oklamanom paroháčovi.

27. 10. (nedeľa) o 19.00 h vstupné: 8 €
Vinko Möderndorfer Spišské divadlo, Spišská Nová Ves

KRÁSNE JE V TATRÁCH
Keď sa v Tatrách náhodou stretnú mafiáni s ministrom vnútra, vzniká komédia omylov.

28. 10. (pondelok) o 17.00 h, Štúdio SD vstupné: 6 €
Ingmar Villqist Slovenské divadlo Vertigo, Budapešť

HELVEROVA NOC
Komorná dráma jednej rodiny. Do bezpečia kuchyne preniká hrozba zvonku.

29. 10. (utorok) o 19.00 h vstupné: prízemie 10 €, lóže 12 €, balkón 8 €
Nikolaj Vasilievič Gogoľ Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

REVÍZOR
Komický činoherný koncert pre jedného hochštaplera a osem obálok.

30. 10. (streda) o 19.00 h vstupné: prízemie 10 €, lóže 12 €, balkón 8 €
Matthieu Delaporte Divadlo Andreja Bagara, Nitra
Alexandre de la Pateliére
MENO
Brilantná francúzska konverzačná komédia z pera etablovanej autorskej dvojice.

Zmena programu vyhradená!
Predpredaj a rezervácie vstupeniek online: www.spisskedivadlo.sk
Informácie o predstaveniach na tel. čísle: 053/417 32 75, 053/417 32 71, 
0903 613 259, 0948 194 643 alebo e-mailom na: prevadzka@spisskedivadlo.sk

3. 10. (štvrtok) o 10.00 h vstupné: 4 €
4. 10. (piatok) o 19.00 h vstupné: 8 €
VINKO MÖDERNDORFER

KRÁSNE JE V TATRÁCH
Keď sa v Tatrách náhodou stretnú mafiáni s ministrom vnútra, vzniká komédia omylov.

5. 10. (sobota) o 19.00 h vstupné: 8 €
J. B. P. MOLIĒRE 80 min.

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

6. 10. (nedeľa) o 16.00 h vstupné: 3 €
29. 10. (utorok) o 9.30 h vstupné: 3 €
LADISLAV FARKAŠ 60 min.

TRI PRASIATKA A VLK
Rozprávka o troch prasiatkach nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.

17. 10. (štvrtok) o 10.00 h vstupné: 3 €
PETER PALIK od 6 rokov, 70 min.

KRÁSKA A NETVOR
Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.

18. 10. (piatok) o 19.00 h vstupné: 8 €
MATJAŽ ZUPANČIČ od 16 rokov, 90 min.

MANŽELSKÉ HRY
Každá palica má dva konce – aj palica manželskej nevery. V predstavení sa fajčí.

20. 10. (nedeľa) o 16.00 h vstupné: 3 €
HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK 70. repríza, 70 min.

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

21. 10. (pondelok) o 10.00 h vstupné: 4 €
JÁN KALINČIAK / VLADIMÍR HURBAN VLADIMÍROV od 15 rokov, 150 min.

REŠTAVRÁCIA
Brilantná komédia o tom, že aj vo voľbách na konci bič plieska. V predstavení sa fajčí.

22. 10. (utorok) o 10.00 h vstupné: 3 €
23. 10. (streda) o 10.00 h vstupné: 3 €
28. 10. (pondelok) o 9.30 h
ĽUBOMÍR FELDEK od 6 rokov, 80 min.

PERINBABA
Nesmrteľný príbeh o Perinbabe, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť.

Štúdio SD

9. 10. (streda) o 19.00 h vstupné: 4 €
VLADIMÍR HURBAN VLADIMÍROV premiéra

BOJ
Napínavá dráma o tom, že aj v navonok harmonických rodinách sa často ukrýva ťaživé 
tajomstvo - ktoré občas nevyjde najavo.

16. 10. (streda) o 19.00 h vstupné: 4 €
PATRICK HAMILTON Slovenská premiéra, 70 min. 

PLYNOVÁ LAMPA
Kriminálny príbeh plný napätia a manipulácie s nečakaným rozuzlením.

Zmena programu vyhradená!
Predpredaj a rezervácie vstupeniek online: www.spisskedivadlo.sk
Informácie o predstaveniach na tel. čísle: 053/417 32 75, 053/417 32 71, 
0903 613 259, 0948 194 643 alebo e-mailom na: prevadzka@spisskedivadlo.sk

OZ KLUB KAKTUSÁROV SNV
vás pozýva na prednášku

NezvyčajNé metódy 
vrúbľovaNia

15. 10. 2019 o 16.00 h
v Multifunkčnom energeticko-baníckom 

centre, Nábrežie Hornádu 14
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o k t ó b e r
6. 10. 2019 (nedeľa) o 18.00 h | Koncertná sieň Reduty

XXiv. medzinárodný hudobný festival 
musica nobilis

JANA BOUŠKOVÁ harfa, TOMÁŠ JANOŠÍK flauta
C. Saint-Saëns, G. Fauré, C. Debussy, E. Parish Alvars, G. Bizet / F. F. de Borne

Vstupné: dospelí - 5 €, deti do 15 r. - 3 €

13. 10. 2019 (nedeľa) o 16.00 h | Dom kultúry Mier

paci pac a kamaráti
…je názov jesenného turné obľúbenej dvojice Paci a Pac, ktorí sa hlásia s úplne 
novou show, plnou chytľavých pesničiek, veselých postavičiek a krásnych kulís, 
ktoré vás zoberú do rozprávkového sveta. S Pánom Trampolínim si zaskáčete 
na trampolíne, Levík Leo vás naučí, že nie každý lev musí byť len mäsožravý 

a vysvetlíme si, prečo je Mliečko pre deti také zdravé! Vstupné: 7 €

19. 10. 2019 (sobota) o 17.00 a 19.00 h | Dom kultúry Mier

taste of brass orchestra
koncert v rámci Mesiaca úcty k starším

Organizované podujatie.

p r i p r a v u j e m e :
9. 11. 2019 (sobota) o 14.30 a 17.00 h | Dom kultúry Mier

5. výročie smejko a tanculienka: 
všetko najlepšie!

Piate výročie populárnej dvojice Smejko a Tanculienka oslávime rozprávkovými 
a tanečnými hitmi. Predstavenie pre deti od 2 rokov. Vstupné: 10 €

11. 11. 2019 (pondelok) o 18.00 h | Dom kultúry Mier

pyžamo pre šiestich
Komédia, ktorá obletela celý svet! Je voľným pokračovaním hry Tri letušky 
v Paríži. Účinkujú: Gabriela Škrabáková, Danica Jurčová, Anna Nováková, 

Richard Stanke, Ján Dobrík, Michal Rovňák. Vstupné: 18 €

16. 11. 2019 (nedeľa) o 16.00 h | Kino Mier

divadlo atak bratislava
Po dvoch úspešných inscenáciách o blahoslavenej Zdenke Schelingovej 
(Chcela by som letieť…) a kráľovi Dávidovi (D4V1D), ktoré zarezonovali 

u širokého publika aj u divadelnej kritiky, prichádza Tanečné divadlo ATaK 
s odvážnym divadelným projektom Agnus Dei. ATaK „rozhýbal“ pôvodnú 

divadelnú hru Igora Pargáča o novodobom stotníkovi pod krížom,  
ktorý sa veľmi netradične stretá s Ježišom a s bolesťou. Vstupné: 7 €

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)

XXiv. medzinárodný hudobný 
festival musica nobilis

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves, Obecné kultúrne centrum Smižany, 
Mestské kultúrne stredisko Spišské Podhradie, Mesto Spišské Vlachy, Mesto 

Poprad, Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, Obec Markušovce, Obec Hrabušice 
v spolupráci s občianskym združením Musica nobilis pozývajú na tieto koncerty:

Piatok, 4. 10. 2019 o 18.00 h | Markušovce, Letohrádok Dardanely

le petit concert d’apollon
Suzanne van der Helm baroková zobcová flauta

Radka Kubínová baroková priečna flauta
Krzysztof Białasik prirodzený lesný roh; João Rival čembalo

G. H. Stölzel, F. Couperin, J. J. Quantz, G. Ph. Telemann, J. F. Fasch, L. C. Daquin

Sobota, 5. 10. 2019 o 19.00 h | Spišská Kapitula, Katedrála sv. Martina

solamente naturali
Miloš Valent, umelecký vedúci, husle

Nedeľa, 6. 10. 2019 o 18.00 h | Spišská Nová Ves, Koncertná sieň Reduty
jana boušková harfa; tomáš janošík flauta

C. Saint-Saëns, G. Fauré, C. Debussy, E. Parish Alvars, G. Bizet / F. F. de Borne

Pondelok, 7. 10. 2019 o 19.00 h | Kežmarok, Mariánsky kostol

cornamusica
Juraj Korec umelecký vedúci / dulcian / šalmaje / pumorty / kornamusa / 

krummhorny / rauschpfeife / renesančná priečna flauta / gemshorny / zobcové flauty
Ivan Čermák lutna / gitara; Juraj Mitošinka renesančný trombón

Nikola Ovčarovičová šalmaj / altový dulcian / gemshorn / zobcová flauta
Agnesa Ferienčíková spinet

Gotická viachlasná hudba, P.  W. de Grudencz, Nicolaus, 
Královohradecký speciálník, G. Rhau, V. Jelić, M. Praetorius, Kodex Vietoris, 

Banskobystrické scholastické hymny, Levočský pestrý zborník

Utorok, 8. 10. 2019 o 19.00 h | Smižany, Rím.-kat. kostol Povýšenia sv. Kríža
rea slaWiski soprán; veronika villányi harfa

heidemarie mravlag violončelo
W. A. Mozart

Streda, 9. 10. 2019 o 16.45 h | Poprad, Rím.-kat. kostol sv. Egídia

ensemble thesaurum musicum
Kamila Skladaná spev; Michal Hottmar lutna

Alexander Botoš barokové violončelo, viola da gamba
J. Dowland, Th. Campion, D. Ortiz, J. - B. Besard, R. Ballard, G. Caccini, 

C. Monteverdi, T. Merulla, F. Landi, G. Frescobaldi

Štvrtok, 10. 10. 2019 o 19.00 h | Spišské Vlachy, Malý katolícky kostol
eva garajová mezzosoprán; žofie vokálková flauta
Anonymus, G. F. Händel, A. Scarlatti, C. Ph. Bach, H. of Bingen, A. Caplet, 

M. Müller, J. Rodrigo, E. Bozza, J. Ibert, C. Debussy

Sobota, 11. 10. 2019 o 17.00 h | Hrabušice, Rím.-kat. kostol sv. Vavrinca
marek vrábel organ

D. Buxtehude, F. X. Brixi, J. S. Bach, L. v. Beethoven, F. M. Bartholdy, A. P. F. Boëly

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Klub dôchodcov lipa, Fabiniho 7, SNV

3. 10. autobusový zájazd do poľska 
Odchod autobusu z parkoviska za Jednotou o 6.30 h.

11. 10. stretnutie v klube o 14.00 h 
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

18. 10. zOO košice 
Odchod rýchlikom o 8.59 h

19. 10. dom kultúry mier 
Koncert v rámci Mesiaca  
úcty k starším o 17.00 a 19.00 h  
Individuálna účasť.

25. 10. varenie a ochutnávka  
múčnych jedál

Základná organizácia č. 13
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, 

Levočská 14, Spišská Nová Ves
pozýva svojich členov na posedenie 

Úcta k starším, 
19. 10. 2019 (sobota) o 16.00 h 

v reštaurácii hotela preveza
Poplatok: členovia - 12 €, nečlenovia - 14 €. 

Zároveň vás pozývame na výlet do Poľska - Nový 
Targ, Bukovina - kúpanie 24. 10. 2019 (štvrtok) 

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

Tešíme sa na vás.



www.spisskanovaves.eu 1310/2019

kultúra

5. október o 19.00 h | 6. október o 17.00 h | 12. október o 19.00 h
marie jones: fly me to the moon

Čierna komédia o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odolať všetkému, okrem 
pokušenia, a malých rozhodnutiach, ktoré majú veľké následky. Vstupné: 8 €

14. október o 19.00 h
nick reed: life kouč

Chceš objaviť svoj potenciál, naprogramovať sa na úspech a pritom sa dozvedieť, 
ako prinútiť partnera, aby umyl riad? Wendy potrebuje pomoc. Ale aj jej terapeut! 
Ten stojí pred veľkou úlohou: spraviť z mladej naivky úspešnú ženu. Vstupné: 8 €

15. október o 19.00 h
s. mallatratt - s. hill: žena v čiernom

Najúspešnejšia hra na svete „straší” na londýnskom West Ende už 30 rokov. 
Tajomný a mrazivý príbeh mladého advokáta Arthura Kippsa, ktorý prichádza 

do odľahlého sídla na Úhorných močariskách vás doslova priklincuje k sedadlám. 
Budete sa báť vlastnej predstavivosti! Vstupné: 8 €

festival adaptácie
18. október o 18.00 h

milka zimková: bonsoir umelci / neveľo 
nas idze, neveľo nam treba

Milka Zimková so sebairóniou odkrýva dušu prostej, naivnej, o rozkošiach 
snívajúcej dievčiny, ktorá sa na konci svojich dobrodružstiev ocitá na okraji 

priepasti… Príbeh, na základe ktorého vznikol scenár filmu  
„Pásla kone na betóne“. Vstupné: 8 €

18. október o 20.00 h
mateusz noWak: odpredu aj odzadu

Predstavenie ocenené na festivaloch vo Veľkej Británii, Nemecku, USA, Litve, 
Ukrajine, Turecku, Arménsku a Albánsku. Vynikajúci poľský monodrámový herec 

Mateusz Nowak v príbehu z 18. st. nenechá suchej nitky na nikom. Výsmech 
zo spoločnosti, ktorá je veľmi podobná tej dnešnej. Vstupné: 6 €

19. október o 18.00 h
lydya danylchuk: richard after richard

Tragédia „Richard III.” sa blíži k záveru. Je posledná noc pred rozhodujúcou 
bitkou. Tu sa začína príbeh „Richard after Richard“. Skvelá ukrajinská herečka, 

držiteľka svetových ocenení po prvýkrát na Slovensku! Vstupné: 6 €

19. október o 20.00 h
marek koterski: nenávidím

Cena „Objav roka” Kremnické Gagy. One man show, pri ktorej budete plakať  
od smiechu! Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej každodennosti… 

Vstupné: 6 €

25. október o 19.00 h
tony kushner: anjeli v amerike 

1. časť – milénium sa blíži
27. október o 19.00 h * slovenská premiéra!

tony kushner: anjeli v amerike 
2. časť – perestrojka

Späť pre veľký záujem divákov!
Amerika, polovica 80-tych rokov. Čas spoločenských zmien, zúriacej krízy, 

pandémie AIDS a konzervatívnej vlády Ronalda Reagana. Hra ocenená 
najprestížnejšími cenami, o. i. Pulitzer Prize for Drama, Tony Award, Evening 

Standard Award, London Critics‘ Circle Award a Drama Desk Award. Vstupné: 8 €

31. október o 19.00 h
W. kurtyka: čínsky maharadža

Nezvyčajný horolezecký thriller ikony svetového himalájizmu, svetová premiéra 
scénickej verzie knihy Wojteka Kurtyku. Magický a filozofický príbeh o prekonaní 

samého seba. Nielen pre horolezcov! Vstupné: 7 €

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

október 2019

DivaDlo
Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

„Každý život je báseň, niektorý óda, niektorý balada, žalm, moja báseň: tichá 
elégia… do podvečera žitia napíšem ju. Z básne spravím knihu, na obálku 

nakreslím si dušu v ostatnom okamihu…“ (Anton Prídavok)
Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica, DS Hviezdoslav 

a Gymnázium Školská ulica
pozývajú pri príležitosti 85. výročia narodenia na

stretnutie s poéziou Antona Prídavka
21. 10. 2019 o 15.30 h v Spišskej knižnici, Letná 28

Realizované s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves.

október 2019

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

3. 10. 2019 o 10.00 h | Foyer SOS | Vstup voľný

detstvo bez násilia
Vernisáž najlepších výtvarných prác regionálnej súťaže so zapojením žiakov 

materských a základných škôl. Poslaním akcie je podnecovanie detí a mládeže 
k zamysleniu o problémoch týkajúcich sa rovesníckeho násilia a šikanovania. 
Súťaž prebieha v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v SNV. 

Výstava potrvá do 3. 11. 2019.

4. – 5. 10. 2019 | Koncertná sieň Reduty | Vstup voľný

viva il canto
4. ročník Celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky speváckych zborov.

Predstavia sa najlepšie spevácke zbory, ktoré prešli regionálnymi a krajskými 
súťažnými kolami jednotlivých vyhlásených súťaží v rámci Slovenska.

Program: 
4. 10. 2019 | 19.00 Slávnostný koncert Speváckeho zboru Technik Bratislava

5. 10. 2019 | 10.00 – 14.00 Súťažná prehliadka speváckych zborov 
15.00 – 16.00 Workshop pre dirigentov a vedúcich speváckych zborov 

16.30 – 18.00 Rozborový seminár pre spevácke zbory 
19.00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení

10. 10. 2019 o 10.00 h | Výstavná miestnosť SOS

kultúrny kolotoč
Workshop pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Technika vyrezávania ľudových motívov 

do dreva. Lektor: Ľubomír Kopčák, rezbár
Vstupné: 1 € na žiaka, resp. kultúrne poukazy

11. 10. 2019 o 15.30 h | SOS | Vstupné: 2 €

homo universalis - portrét 
v prirodzenom svetle

Fotografický workshop s lektorom Radimom Kopcom poskytne účastníkom 
možnosť vyskúšať si prácu s modelom v exteriéri. Max. počet účastníkov: 10. 

Prihlásiť sa môžete na e-mail osveta6@osvetasnv.sk

15. 10. 2019 o 16.30 h | Výstavná miestnosť SOS | Vstup voľný

homo universalis - prírodné živly
Seminár s dlhoročným pedagógom, metodikom, maliarom a lektorom na 

medzinárodných výtvarných plenéroch PhDr. Slavomírom Čupilom. 
Podujatie je určené pre pedagógov výtvarných predmetov ZŠ 

v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica.

18. – 20. 10. 2019 | Technická akadémia, 2. časť workshopu

spiš sight spot
Projekt zameraný na podporu neprofesionálneho filmu v prostredí stredoškolskej 

mládeže so zachytením technických pamiatok v regióne Spiš. Realizuje sa 
s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v rámci výzvy programu 

Terra Incognita „Tradície inšpirujú inovácie“.

18. 10. 2019 | Galéria umelcov Spiša | Vstup voľný

duf-art
Divadelný projekt DUF-ART uvedie ďalšiu multimediálnu inscenáciu spojenú 

so scénickým tancom a videoprojekciou. Historickú divadelnú inscenáciu Svoj 
oštep blýskavý do srdca vraz mi… predstavia herci z Divadla teatrálnej skratky 

v spolupráci s tanečnou skupinou Denzz Industry.
10.00 a 11.15 h - predstavenia pre školy

19.00 h - predstavenie pre verejnosť
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Knižné
novinKy

Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

Centrálna budova, Letná 28
053/415 03 01
PRE DETi

Juraj Martiška: Komiks
Komiksy skúseného a  oceňovaného výtvarníka 
potešia priaznivcov zábavného a napínavého číta-
nia. Ponúkajú dobrodružné príbehy, ale sprostred-
kúvajú aj historické informácie o  starovekom 
Egypte, resp. o živote v stredoveku.
Holly Black: Magistérium
Hviezdy svetovej fantasy literatúry prichádzajú 
s celosvetovo úspešnou sériou kníh. Neuveriteľná 
púť chlapca, od ktorého môže závisieť osud sveta.
Federico Mariani: Atlas športu
Športové zaujímavosti, historky, pravidlá a  pro-
fily najväčších šampiónov histórie. Detský atlas 
je venovaný svetovo najobľúbenejším športovým 
disciplínam.
PRE DoSPELÝCH – beletria

Brandon McYntire: Nádej a pád
Príbeh rýchlo sa meniacich životných situácií 
a stretnutie, ktoré prinieslo do života novú nádej.
Robert Harris: Mníchov
Strhujúci historický triler o vernosti, zrade a osu-
dovej dohode.
Silvester Lavrík: Nedeľné šachy s Tisom
Román inšpirovaný historickými udalosťami a prí-
behmi ľudí, ktorí ich museli žiť.
PRE DoSPELÝCH – náučná literatúra

Jordan B. Peterson: 12 pravidiel pre život
Autor ponúka 12 dômyselných a praktických prin-
cípov pre zmysluplný život.
Igor Bukovský: Návod na prežitie pre ženu
V  knihe ide hlavne o  zdravie, pretože s  ním sú 
všetky krásne maličkosti sveta ešte krajšie 
a vzácnejšie. Inšpiruje nás k pozitívnym životným 
zmenám.
Hannah Arendt: Pôvod totalitarizmu I-III
Dielo patrí k najvýznamnejším knihám o politickej 
histórii 20. st. Arendtová vysvetľuje totalitarizmus 
ako nový fenomén, ktorý nie je možný vyložiť tra-
dičnými pojmami tyrania či diktatúra.
Pobočka MiER, Šafárikovo nám. 7 
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk
PRE DETi

Gary Northfield: Július Zebra
Rimania, traste sa! Držte palce pásikavému su-
perhrdinovi Júliusovi! Čaká ho zápas so svalnatým 
gladiátorom priamo v Koloseu.
PRE DoSPELÝCH – beletria

Laura Marshall: Žiadosť o priateľstvo
Louise objaví na Facebooku správu, že Maria, ktorú 
25 rokov považovala za mŕtvu, žiada o priateľstvo.
PRE DoSPELÝCH – náučná literatúra

Lucy Worsley: Jane Austen doma
Fascinujúci pohľad do súkromia najobľúbenejšej 
anglickej spisovateľky poodhalí niektoré dodnes 
neznáme detaily z jej života.

výzva obyvateľom 
mesta
V novembri tohto roku si pripomíname 30. vý-
ročie Nežnej revolúcie. Pri tej príležitosti pri-
pravuje Múzeum Spiša v  Spišskej Novej Vsi 
výstavu zameranú na to, ako to v tom čase vy-
zeralo v našom meste. Boli by sme radi, ak by 
ste sa aj vy podieľali na výstave poskytnutím 
fotografií tejto udalosti do 20. októbra 2019. 
Pomôžete tak zachovať odkaz Novembra 89 aj 
pre ďalšie generácie. Ďakujeme.

Vaše Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

schválenie 
finančnej dotácie 
pre spišskú knižnicu
Fond na podporu umenia schválil v roku 2019 pre 
Spišskú knižnicu v  Spišskej Novej Vsi finančnú 
dotáciu na akvizíciu knižničného fondu vo výš-
ke 9 000 € so spolufinancovaním KSK 500 €. 
V rámci projektu „Knihy – pramene poznania a ži-
vej reči“ sa do fondu Spišskej knižnice doplnia 
nové aktuálne tituly literatúry pre deti a mládež, 
beletrie a odbornej literatúry pre dospelých, a to 
pre centrálnu budovu a pobočku Mier.
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Sobota * 26. 10., 
23. 11. * 21. 12. 2019

Spišská burza 
starožitností  

a kuriozít 2019

Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť 
starožitnosti a predmety minulých čias

od 8.00 do 15.00 hod. na starom 
trhovisku oproti OC Sintra

Bližšie informácie: +421 910 149 926

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

053/429 75 46, banicke.centrum.snv@gmail.com,
dana.rosova@gmail.com, 0911 849 131

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

Akceptujeme kultúrne poukazy!
Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h

Prvá nedeľa v mesiaci: 10.00 – 17.00 h
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 a
do 31. 10. 2019

veĽKÁ mAlÁ ARchITeKTÚRA
Svet papierových modelov 

v tvorbe Ing. Ladislava Jakubča
Počas trvania výstavy sú pre žiakov pripravené 
tvorivé dielne, kvíz a prezentácia s prednáškou 
Architektúra – známe i neznáme stavby sveta - 

minulosť a súčasnosť.
Záujemcov prosíme nahlásiť sa vopred. 

P r e d n á š k a
17. 10. 2019 (štvrtok) o 16.00 h

huČIvÁ dIeRA  
– PRvÁ TATRAnsKÁ JAsKYŇA 

s PRAveKým osÍdlenÍm
Prednášajúci: PhDr. Marián Soják, PhD.

pLán preMiÉr

3. 10.
joker

Pán Maznáčik
vieš udržať tajomstvo?

10. 10.
blíženec

zlatokopky
Malá ríša

17. 10.

vládkyňa zla 2
Ovečka Shaun vo filme: 

Farmagedon
Pražské orgie

24. 10.
Snežný chlapec

zombieland 2: Rana istoty
Posledná aristokratka

30. 10. cesta do nemožna

31. 10.

Terminátor: Temný osud
Sirota brooklyn

výnimoční
Amnestie

Rodina Adamsovcov

OKTóBER

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

STOLNÝ TENIS
9. 10. 2019 od 8.00 h, ZŠ Ing. O. Kožucha

okresné majstrovstvá žiakov ZŠ
10. 10. 2019 od 8.00 h, ZŠ Ing. O. Kožucha

okresné majstrovstvá žiačok ZŠ
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

TESTOVANIE ŠTVRTÁKOV
18. 10. 2019 od 9.00 h, detské dopravné ihrisko

Informácie: 0905 942 930, 0911 420 590

FLORBAL
28. 10. 2019 od 8.00 h, ZŠ Komenského Smižany

okresné majstrovstvá žiakov ZŠ
29. 10. 2019 od 8.00 h, ZŠ Komenského Smižany

okresné majstrovstvá žiačok ZŠ
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

PRIPRAVUJEME
BEDMINTON žiakov SŠ

od 8.00 h, SOŠ Ekonomická
okresné kolo súťaže

Informácie: Zuzana Košová

Informácie o záujmových útvaroch:
SPINNING

streda a piatok 17.30 - 18.30 h
žiaci SŠ a dospelí v CVČ Hutnícka 18

Informácie: Mgr. Eva Fabianová, 0907 690 394
VOLEJBALOVÁ PRÍPRAVKA 

DIEVČAT
utorok a štvrtok 15.30 - 17.30 h

2. – 6. roč. ZŠ v telocvični Gymnázia Javorová, 
Informácie: Mgr. Eva Fabianová, 0907 690 394

JARNÝ LYŽIARSKY TÁBOR
Termín: 2. 3. – 6. 3. 2020 (jarné prázdniny)

Vek: od 8 do 15 r.
Cena: 180 € (2 splátky, orientačná cena)

V cene: doprava, ubytovanie, strava, skipas, 
pedagogický dozor, inštruktor

Možnosť preplatenia cez rekreačné poukazy 
u zamestnávateľa.

Záujem nahláste do 27. 10. 2019 
vedúcemu - Mgr. Miloš Pitko, tel.: 0907 958 082, 

e-mail: cvcsnv.milospitko@gmail.com

www.cvcadam.sk

o k t ó b e r  2 0 1 9
8. 10. (utorok) o 19.00 h | Kostol Povýšenia sv. Kríža

XXiv. musica nobilis
Účinkujú: Rea Slawiski – soprán, 

Veronika Villányi – harfa, 
Heidemarie Mravlag – violončelo

Vstupné: 2 €

13. 10. (nedeľa) o 15.00 h | KD

milan iván
Koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Hosť programu: speváčka skupiny Akropola  

Hana Maximová. Vstup: voľný

26. 10. (sobota) o 19.00 h | Kaštieľ

kultúrou za kultúrnosť
koncert

Účinkujú: Filip Halečka (violončelo), 
Michaela Pondělíčková (husle), 

Anna Gaálová (klavír)
Vstup: dobrovoľný

p r i p r av u j e m e
22. 11. (piatok) o 19.00 h | KD

magická filmová hudba
Koncert svetoznámych filmových duetov.

Účinkujú: Mirka Partlová, Ján Slezák  
a Roman Rusnák projekt. Vstupné: 14 €

informácie a predpredaj vstupeniek:
KD - 053/429 89 39, 0919 316 508

www.okcsmizany.sk

to je ohromné,
miláčik...

19. 10. 2019 o 19.00 h
komédia

v podkroví Domu Matice slovenskej, 
Zimná 68. Vstupné: 3 € 

Rezervácie: divadlonaopatkoch@gmail.com, 
fb: Divadlo na opätkoch, 

pokladňa 1 h pred predstavením.
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HERŇA DiETKA
utorky a štvrtky od 9.00 do 12.00 h
oBJAvUJEME RÚČKAMi
vždy vo štvrtok o 16.30 h
Prihlasovanie: 0950 844 288
KLUB MALÝCH vEDCov
Každý piatok o 17.00 h deti vo veku od 5 rokov  
(bez rodičov). Hravou formou si princípy  
fungovania overíme na experimentoch. 
Prihlášky: 0948 550 547* Príspevok: 3 €
MovE, SinG & DAnCE
Cvičenie zábavnou formou s využitím hier  
a pesničiek v angličtine s prvkami jogy podľa 
americkej metodiky s certifikovanou lektorkou. 
Pre deti od 3 r., v stredu o 16.30 h. 
Prihlasovanie: 0917 580 014* Príspevok: 4 €
FiT BABy
Cvičenie pre detičky od 1 do 2 r. zamerané na správny 
psychomotorický vývoj detí. V stredu o 9.30 h 
so Stankou - prihlasovanie: 0907 511 512*
Príspevok: 3 €
BABy, BE A GiAnT
Pokecáme v angličtine, deti naučíme anglické 
pesničky, zahráme sa a všetci sa takto vzájomne 
obohatíme. Ak sa obávate, že vaša angličtina nie je 
postačujúca, no worries, priučia sa aj mamky :)
Vždy v utorok a vo štvrtok od 15.00 do 16.00 h
Prihlášky: 0908 387 910* Príspevok: 2 €
FyzioTRéninG PRE DoSPELáČKy
zameraný na spevnenie vnútorného brušného 
svalstva. Každý utorok o 17.30 h pod dohľadom 
trénerky Zuzky (fitLes) 0918 398 874 a fyzioterapeutky 
Zuzky Milčákovej 0948 138 082. Prihlasovanie na 
uvedených tel. číslach. Príspevok: 4 €
TECHniKA EBRU
Maľovanie na vodnej hladine – pre deti od 3 r. spolu 
s rodičmi. Nedele od 15.00 h ponúkajú možnosť 
zábavne „čarovať“ s farbami na vodnej hladine. 
Prihlasovanie: 0903 649 845* Príspevok: 10 €/dieťa
PoRADEnSTvo v noSEnÍ DETÍ
Mgr. Barbora Vajová - tel. č.: 0948 480 510 
alebo barbora.vajova@gmail.com, 
MUDr. Veronika Smiková - tel. č.: 0910 554 177 
alebo veronika.smikova01@gmail.com.
PoRADEnSTvo PRi DoJČEnÍ
PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295 
Anna Ogurčáková - 0903 740 739 
Silvia Pramuková - 0948 040 203
STRážEniE DETÍ
Bližšie info na tel. č.: 0903 493 922
DETSKá nARoDEninová oSLAvA
(sobota, nedeľa), objednávky: 0903 493 922
Príspevok: 10 €/2 hod. (možnosť doobjednania 
animát. aktivít, maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)
* Prihlasovanie najneskôr deň vopred

Materske centrum - DIETKA  
– Spisska Nova Ves 

a na oficiálnej web stránke mesta

PRoGRAM 
MATERSKéHo 
CEnTRA DiETKA
Prevádzka: Zdravotné stredisko, 
sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
VODA A KÚRENIE
SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.:  
0905 215 732

KANALIZÁCIA – HAVARIJNÁ SLUŽBA
KANAL SERVIS, s. r. o.: 0914 153 003

PORUCHA NA VEREJNOM OSVETLENÍ
BRANTNER NOVA, s. r. o.: 0903 628 845, 
Ing. I. Starinský,  
ivan.starinsky@brantner.com

PLYNOVÉ ZARIADENIA:
nepárne týždne - 0905 534 800; 
párne týždne - 0905 241 080

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
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FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame vám mož-
nosť zakúpiť si nový členský preukaz, ktorý platí celý 
rok 2019 na celom Slovensku. Cena je 5 € a na každý 
klubový film je zľava. Vstup pre divákov, ktorí nie sú 
členmi FK, je neobmedzený. Tešíme sa na stretnutie 
s vami každý utorok pri dobrom filme v Kine Mier.

PROGRAM A VSTUPeNKY 
nájdete aj online na www.mkc.snv.sk
PROJeKT 100 – 2019
Filmová prehliadka, ktorá kultivuje diváka 
do konca októbra 2019
FILMOVÝ KLUB / PROJeKT 100
PARAZIT
1. 10. (uto) o 19.00 / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
Južná Kórea, kom., dráma, triler, tit., MP-15, 132 min.
2. 10. STRedA KINO MIeR NeHRá
JOKeR
3. – 4. 10. (štv, pia) o 19.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
USA, krimi, dráma, slov. titulky, MP-15, 122 min.
ROZPRáVKA - SLOVeNSKÝ dABING
PáN MAZNáČIK
5. – 6. 10. (sob, ned) o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
Kanada, animovaná komédia, MP, 87 min.
VIeŠ UdRŽAŤ TAJOMSTVO?
5. – 6. 10. (sob, ned) o 19.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
7. 10. (pon) o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
USA, romantická komédia, titulky, MP-12, 94 min.
FILMOVÝ KLUB / PROJeKT 100
LA GOMeRA
8. 10. (uto) o 19.00 / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
Rum., Fran., Nem., Švéd., krimi komédia, MP-15, tit., 97 min.
XXVII. MedZINáROdNÝ FeSTIVAL HORSKÝCH FILMOV 
V POPRAde A SPIŠSKeJ NOVeJ VSI
9. – 13. 10. 2019 premietanie v Kine Mier 
vstupné: 4,50 €, študenti, dôchodcovia: 4 €
PROJeKCIA SúŤAŽNÝCH FILMOV BLOK 4
9. 10. (str) o 19.00
Prenasledovať živly / dokument 00:04:00
V objatí obra / horolezectvo 00:55:00
Liv na ceste / horolezectvo 00:23:00
Naked Mountain / horolezectvo 00:30:00
BeSedA S M. SABOVČíKOM: GRóNSKO 2019
10. 10. (štv) o 18.00
PROJeKCIA SúŤAŽNÝCH FILMOV BLOK 5
10. 10. (štv) o 19.00
Dawn Wall / horolezectvo 01:40:00
Temnotou / lyžovanie 00:26:00
PROJeKCIA SúŤAŽNÝCH FILMOV BLOK 10
11. 10. (pia) o 19.00
Stále lietam / paragliding 00:32:00
RR13: Éra Adama Ondru / lezenie 00:47:00
Pre vrchol až na koniec sveta - Antarktída 2018 
Wallmapu / lyžovanie 00:06:00
BeSedA S MICHALOM SABOVČíKOM
11. 10. (pia) o 17.00
PROJeKCIA SúŤAŽNÝCH FILMOV BLOK 14, 15
12. 10. (sob) o 19.00
Expedícia Spectre – na koniec sveta 00:49:00
Superhombre / horolezectvo 01:09:00
PROJeKCIA VíŤAZNÝCH FILMOV
13. 10. (ned) o 19.00

ROZPRáVKA - SLOVeNSKÝ dABING
ANGRY BIRdS VO FILMe 2
12. 10. (sob) o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
PACI PAC A KAMARáTI
13. 10. (ned) o 16.00 / vstupné: 7 €
ZLATOKOPKY
14. 10. (pon) o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
USA, titulky, MP-15, 110 min.
FILMOVÝ KLUB
UKRAdNUTÝ ŠTáT
15. 10. (uto) o 19.00 / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
SK/ČR, 2019, 68 min., MP-12.
16. 10. STRedA KINO MIeR NeHRá
ŠTVRTOK - deŇ eURóPSKeHO FILMU
JIŘí SUCHÝ
17. 10. (štv) o 19.00 / vstupné: 4,50 €
ČR, dokument, MP-12, 102 min.
BLíŽeNeC
18. a 20. 10. (pia a ned) o 19.00
vstupné: 5 € / 4,50 €, USA, MP-15, titulky, 117 min.
ROZPRáVKA - SLOVeNSKÝ dABING
OVeČKA SHAUN VO FILMe: FARMAGeddON
20. 10. (ned) o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
LOLI PARAdIČKA
21. 10. (pon) o 17.00 / vstupné: 4,50 €
SK, roman. komédia, slov. verzia, MP-12, 89 min.
FILMOVÝ KLUB
JIŘí SUCHÝ
22. 10. (uto) o 19.00 / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
ROZPRáVKA PRe ŠKOLSKÉ KLUBY AJ PRe VeReJNOSŤ 
LABKOVá PATROLA
23. 10. (str) o 14.00 / vstupné: 3 €
ŠTVRTOK - deŇ eURóPSKeHO FILMU
POSLedNá ARISTOKRATKA
24. 10. (štv) o 19.00 / vstupné: 4,50 €
25. – 27. 10. o 19.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
ROZPRáVKA - SLOVeNSKÝ dABING
SNeŽNÝ CHLAPeC
25. a 27. 10. (pia a ned) o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
USA, animovaný, dabing, MP, 97 min.
ROZPReSTRI KRídLA
28. 10. (pon) o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
FR, dobrodružný, MP-7, slov. dabing, 107 min.
FILMOVÝ KLUB / PROJeKT 100
NeCH Je SVeTLO
29. 10. (uto) o 19.00 / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
SK/CZ, dráma, slovenská verzia, MP-15, 93 min.
PRáZdNINOVÉ PReMIeTANIe V KINe MIeR
ROZPRáVKA - SLOVeNSKÝ dABING
SNeŽNÝ CHLAPeC
30. 10. (str) o 10.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
ROZPRáVKA - SLOVeNSKÝ dABING
OVeČKA SHAUN VO FILMe: FARMAGeddON
30. 10. (str) o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
SLOVeNSKÝ dABING
ROZPReSTRI KRídLA
30. 10. (str) o 19.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
ROZPRáVKA - SLOVeNSKÝ dABING
LABKOVá PATROLA
31. 10. (štv) o 10.00 / vstupné: 4,50 €
SLOVeNSKÝ dABING
ROdINA AddAMSOVCOV
31. 10. (štv) o 17.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
POSLedNá ARISTOKRATKA
31. 10. (štv) o 19.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
ČR, 112 min., MP-15, česká komédia
ZMeNA PROGRAMU VYHRAdeNá!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia 
Kina MIER finančne podporil
facebook.com/Kino.Mier.SNV

ŠAKY
Pohlavie: pes
Vek: 1 rok
Mladý, zdatný a silný. 
Stále usmiaty a trošku 
šibal. Psík je veterinárne 
ošetrený, očkovaný, 
čipovaný.

DEBBY
Pohlavie: fenka
Vek: približne 1 rok
Začlenenie do skupiny 
psíkov jej napomohlo 
k pocitu bezpečia a tým 
umožnilo otvorenie sa 
a zvedavosť voči svetu.

NENA
Pohlavie: fenka
Vek: cca 2,5-ročná
Kríženec nemeckého 
ovčiaka, je hravá 
a vhodná k deťom.

CÉZAR
Pohlavie: pes
Vek: cca 1 rok
Vzhľadom ako z rozpráv-
ky... V novej situácii sa 
správa niekedy trošku 
zmätene a rozrušene, no 
rád si dá „poradiť“ a pri-
viesť na správnu cestu.

GORI
Pohlavie: pes
Vek: 6 mesiacov
Je kontaktný, má rád 
pohyb a prieskum nových 
vecí. Vzrastom bude 
veľký. Je veterinárne 
ošetrený, očkovaný, 
čipovaný.

LILY
Pohlavie: fenka
Vek: 7 mesiacov
Voči ľuďom je zo začiatku 
opatrná a keď pochopí, 
že im môže dôverovať, 
vykľuje sa z nej najlepšia 
spoločníčka do každej 
situácie.

MAJA
Pohlavie: fenka 
Vek: cca 5 - 6 rokov 
Jemnučká, milá, veľmi 
prítulná a stále usmiata 
s dobrou náladou,  
veľkosťou pod kolená.

ROCKY: 
Pohlavie: pes 
Vek: cca 2 roky 
Má rád spoločnosť, rád 
sa hrá, naháňa s inými. 
Obáva sa pohybu rúk, 
nepredvídaných pohybov 
a hlavne obojku.

Pokračovanie na str. 20
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Na spoločnom obede ocenil primátor P. Bečarik športové výsledky M. Balucha 
a jeho realizačného tímu.

Počas Dní mesta si mohli najmenší návštevníci pozrieť aj rozprávky v podaní 
Bábkového divadla spod Spišského hradu.

Po viacerých urgenciách sa podarilo dosiahnuť opravy prepadávajúcej sa 
cestnej komunikácie na najväčšej križovatke v našom meste. Opravy realizovalo 
Stredisko Správy ciest KSK v Spišskej Novej Vsi.

Do spoločnej lavice s prvákmi si na začiatku školského roka sadol aj primátor 
Spišskej Novej Vsi P. Bečarik.

ŠTUDUJTE POHODLNE 
AJ POPRI ZAMESTNANÍ

PRIAMO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
Vysoká škola DTI ponúka:

atraktívne bakalárske a magisterské študijné programy, 
s možnosťou rigorózneho pokračovania (PaeDr.) 

a doktoranského štúdia (PhD.)

Prijímame prihlášky
Prijímacie konanie je bez poplatku.

Podmienky prijatia a bližšie informácie o štúdiu nájdete na 
www.dti.sk

Bc. BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
 - Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
 - Manažment
 - Manažment služieb v automobilovom priemysle

Mgr. MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
 - Učiteľstvo ekonomických predmetov

DPŠ DOPLňUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTUDIUM:
 - Majster odbornej prípravy
 - Učiteľ profesijných predmetov

PaedDr. RIGORóZNE ŠTÚDIUM:
 - Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

PhD. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM:
 - Didaktika technických profesijných predmetov

MBA ROČNÉ PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE:
 - MBA (Master of Business Administration)
 - DBA (Doctor of Business Administration)
 - LLM (Master of Law) 
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oznámenie o zbere 
objemného odpadu
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje obyvateľom mesta Spiš-
ská Nová Ves termíny pre jesenný zber objemných odpadov v jednotlivých čas-
tiach mesta. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý svojím rozmerom nie je 
možné uložiť do štandardnej nádoby - napr. sanita, matrace, nábytok… (nepatria 
sem nebezpečné odpady, elektroodpady, stavebné odpady a pneumatiky).
Pre bytové domy formou pristavenia veľkokapacitných kontajnerov:
1. bytovka býv. VKaŠ (Nov. Huta) 7. 10.
2. Gaštanová ul. - býv. Overall 7. 10.
3. Lipová ul. 7. 10.
4. Kamenný obrázok 7. 10.
5. Z. Nejedlého / Tr. 1. mája 8. 10.
6. Štúrovo nábrežie - parkovisko pri OD Prima 8. 10.
7. Štúrovo nábrežie 11 - 13 8. 10.
8. Hutnícka ul. 8. 10.
9. Strojnícka ul. 9. 10.
10. E. M. Šoltésovej 9. 10.
11. Hurbanova - pri kotolni 9. 10.
12. Za Hornádom - zadná strana obchodu 9. 10.
13. sídl. Východ - Fr. Kráľa 10. 10.
14. Rázusova ul. 10. 10.
15. Koceľova ul. 10. 10.
16. Filinského ul. – bytovka 10. 10.
17. garáže pri Židovskom cintoríne 14. 10.

Vyzývame občanov bývajúcich v bytových domoch, aby nepotrebný objemný odpad 
umiestňovali do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Upozorňujeme, že 
kontajnery nie sú určené na ukladanie stavebného odpadu, zeminy, konárov 
z  orezov stromov a  krov, nebezpečného odpadu (akumulátory, „vyjazdený“ 
olej, žiarivky, televízory, monitory…), elektroodpadu a pneumatík. Upozorňuje-
me, že pôvodcovi takéhoto odpadu môže byť uložená sankcia do výšky 1 500 €.
Termíny a podmienky zberu objemných odpadov pre občanov bývajúcich v ro-
dinných domoch sú uvedené v Kalendári zvozu separovaných zložiek z ko-
munálnych odpadov pre rok 2019.
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci pri bežných udržiavacích prá-
cach sú občania v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2015 o na-
kladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská 
Nová Ves povinní odovzdať na Zbernom dvore drobných stavebných odpadov‑ 
areál Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II (ut - pi 8.00 - 16.00; so 8.00 
- 12.00) a nebezpečný odpad na Zbernom dvore na Sadovej ulici (ut - pi 8.00 - 
16.00; so 8.00 - 12.00). Tento odpad bude občanom prevzatý po predložení občian-
skeho preukazu a za podmienok určených v horeuvedenom všeobecne záväznom 
nariadení. Pneumatiky môžu občania bezplatne odovzdať v PNEUSERVISE alebo 
v predajni s pneumatikami.

odd. komunálneho servisu, MsÚ

Musikalische Exequien
SW 279 - 281

HEINRICH SCHÜTZ

Motetá
JÁN ŠIMRÁK

18.00
15.10.2019
UTOROK

Panny Márie
Nepoškvrneného Počatia

MALÝ KOSTOL

Le nuove
musiche

spolu s
Czech

Ensemble
Baroque

Vstupné dobrovoľné

Pozývame na koncert barokovej hudby
z Nemecka a zo Spiša

 
ZO SZCH EXOTY Spišská Nová Ves 

usporiada 
 

v dňoch 1. – 3. novembra 2019 
 

OBLASTNÚ VÝSTAVU EXOTICKÉHO VTÁCTVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Výstava sa uskutoční v priestoroch  
na Štefánikovom námestí 27/21  

(bývalá SOŠ Banícka) v Spišskej Novej Vsi. 
 

Výstava bude otvorená pre verejnosť: 
 

  1. 11. 2019 (piatok):  od 9.00 do 18.00 hodiny 
  2. 11. 2019 (sobota):  od 9.00 do 18.00 hodiny 
  3. 11. 2019 (nedeľa):  od 9.00 do 12.00 hodiny 

 
ZO SZCH EXOTY Spišská Nová Ves 

usporiada 
 

v dňoch 1. – 3. novembra 2019 
 

OBLASTNÚ VÝSTAVU EXOTICKÉHO VTÁCTVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Výstava sa uskutoční v priestoroch  
na Štefánikovom námestí 27/21  

(bývalá SOŠ Banícka) v Spišskej Novej Vsi. 
 

Výstava bude otvorená pre verejnosť: 
 

  1. 11. 2019 (piatok):  od 9.00 do 18.00 hodiny 
  2. 11. 2019 (sobota):  od 9.00 do 18.00 hodiny 
  3. 11. 2019 (nedeľa):  od 9.00 do 12.00 hodiny 
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Vzhľadom na štruktúru a kapacitu útulku 
prijmeme radi pomoc, ktorá sa týka 

dočasnej opatery psíkov. Bližšie info:

0905 349 152
E-mail: utulok@mestosnv.sk

Fb: Mestský útulok a KS Spišská Nová Ves
Aktuálna ponuka psíkov 

https://www.facebook.com/snvutulok

SOFIE
Pohlavie: sučka
Vek: cca 1 rok
Výškou pod kolená. Také 
naše usmiate slniečko. 
Aj napriek hlbokej jazve 
na krku   opäť dôveruje 
ľuďom. 

RAJA
Pohlavie: fenka,
Vek: 8 mesiacov
Aktívna, milá a zvedavá, 
vhodná k rodinnému 
domčeku s možnosťou 
výbehu.

ADA
Pohlavie: sučka
Vek: cca 1 rok
Hravá a temperamentná 
mladá dáma. Vzrastovo 
ku kolenám. Miluje 
mojkanie  
a spoločnosť.

KIKA
Pohlavie: fenka
Vek: cca 1,5-ročná
Milá a hravá, k cudzím 
osobám je zo začiatku 
nedôverčivá, no keď si 
zvykne, je neodlučiteľnou 
spoločníčkou.

OLIVER
Pohlavie: pes
Vek: cca 3 roky
Temperamentný 
mladý psík, s ľuďmi je 
kontaktný a s radosťou 
spolupracuje.

KAPPA
Pohlavie: fenka
Vek: 3 mesiace 
Bola opustená v poli na 
okraji mesta. Aj ona čaká 
v útulku s nádejou, že si 
ju vezme len ten najlepší 
pán na svoj dvor.

BASTY
Pohlavie: pes
Vek: cca 1 rok
Hravý a usmiaty psík. 
Rád sa zapája do aktivít 
s ostatnými obyvateľmi 
útulku. Voči ľuďom je 
trošku opatrný, ešte im 
stopercentne nedôveruje.

rozpis pohotovostných sLužieb Lekární v Meste spišská nová ves

1. – 4. 10.
(uto – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň SMIŽANY, Brusník 1522/2, Smižany T.: 053/448 90 66

5. – 6. 10.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00
Lekáreň SMIŽANY, Brusník 1522/2, Smižany T.: 053/448 90 66

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

7. – 11. 10.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň BONUS, s. r. o., Námestie SNP 2258/2 T.: 053/446 47 67

12. – 13. 10.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00
Lekáreň BONUS, s. r. o., Námestie SNP 2258/2 T.: 053/446 47 67

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513

14. – 18. 10.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň NA ZÁPADE, Hutnícka 3039/20 T.: 053/429 87 08

19. – 20. 10.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00
Lekáreň NA ZÁPADE, Hutnícka 3039/20 T.: 053/429 87 08

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513

21. – 25. 10.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň STATIM, Štefánikovo nám. 10 T.: 053/442 82 77

26. – 27. 10.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00
Lekáreň STATIM, Štefánikovo nám. 10 T.: 053/442 82 77

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513

28. – 31. 10.
(pon – štv)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň NA SÍDLISKU MIER, Šafárikovo nám. 6 T.: 053/446 59 37

Kto prinesie tekvicu či 
lampión a príde v straši-
delnom kostýme, má vstup 
po 15.00 hodine voľný 
a získa tombolový lístok.

Bližšie informácie: 
www.zoosnv.sk



www.spisskanovaves.eu 2110/2019

relaX, pozvánka

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. októbra na adresu redakcie 
s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. SEPTEMBER JE, 2. KRÁSNY, 3. AKO KVET A OVOCIE, 4. V ňOM SLADKÉ AKO MED

krížovka

forišoviny
tanec pre všetkých, o. z., 

v spolupráci s Centrom voľného času 
Spišská Nová Ves 

vás pozývajú na tanečnú show

FARbY TAncA 2019
26. 10. 2019 o 15.30 h 

v dome kultúry mier

Môžete sa tešiť na pestrý tanečný 
program, rôzne štýly orientálnych 

tancov, cigánske a gruzínske tance, 
svetelnú LED show a veľa iného.

Účinkujú: Isabelle - Trenčín, 
Afra (Shaden Profi) – SNV, 

Alimah – Poprad, 
Skupina historického šermu Jago   SNV

vstupné: 4 € - predpredaj, 
5 € v deň predstavenia, 
deti do 12 r. 50 % zľava.

Predpredaj vstupeniek: pokladňa 
DK Mier, Šafárikovo námestie 2, SNV



22 október 2019

šport

dni cyklistiky na spiši 2019
Spišská Nová Ves a jej okolie sa stali 7. a 8. septembra 2019 centrom športového diania. Konali sa tu Dni cyklistiky na Spiši.

48. ročník časovky na Grajnár so štartom v Novoveskej Hute absolvovalo 206 pre-
tekárov a pretekárok. V kategórii mužov dosiahol najlepší čas 22:53,92 min. na 
trati dlhej 11,2 km Gábor Fejes z CK Spartak Tlmače. Na tej istej trati v kategórii žien 
zvíťazila Tatiana Jaseková z BikePro Sport časom 29:50,79 min. Medzi juniormi sa 
víťazom stal Matúš Baniar z MŠK Žiar nad Hronom časom 24:41,13. Tomáš Sivok 
z  Kaktus BIKE-TEAM Bratislava v  kategórii kadetov dosiahol čas 24:37,16 min. 
Na 6,6 km dlhej trati získala v kategórii žiačok prvenstvo reprezentantka Cyklo-
Spiš Klaudia Varšová. V kategórii mladších žiakov sa stal víťazom Tadeáš Cesnek 
z CyS-Akadémie P. Sagana, Žilina. V kategórii starších žiakov dominoval Samuel 
Novák z Kaktus BIKE-TEAM a medzi kadetkami získala prvenstvo Adéla Hodasová 
z CyS-Akadémie P. Sagana. Na tejto trati mal najlepší čas S. Novák 10:46,85 min. 
s priemernou rýchlosťou 36,73 km/hod.
Súťaženie 64. ročníka „O štít mesta Spišská Nová Ves“ sa odohrávalo na ná-
mestí. Moderátor podujatia A. Rusnák, ktorý bol ešte v roku 2018 organizátorom, 
kompetentným komentovaním divákom vysvetlil princíp bodovacej súťaže, taktiku 
pretekárov, čosi o práci rozhodcov. 4,35 km ‑ 3 okruhy patrili pretekárkam - žiač-
kam. Víťazkou sa stala domáca Natália Kušnírová z CykloSpiš, medzi mladšími 
žiakmi zvíťazil Tadeáš Cesnek z CyS-Akadémie P. Sagana. 9 okruhov ‑ 13,05 km 
patrilo kadetkám, medzi ktorými mala najlepší čas Terézia Kurnická z  CyS-Aka-
démie P.  Sagana, medzi staršími žiakmi zvíťazil Juraj Vrbik z Kaktus BIKE-TEAM 
Bratislava. Trať dlhú 21,75 km ‑ 15 okruhov najlepšie zvládol a najviac bodov zís-
kal Samuel Kováč z CKM Poprad, v kategórii ženy - juniorky bola najúspešnejšou 
Nora Jenčušová z Schwabik Cycling Bike. Na trati 26,1 km ‑ 18 okruhov medzi 
juniormi bol najrýchlejší a s najvyšším počtom bodov zvíťazil Simon Nagy z TJ Slá-
via ŠG Trenčín. Mužov čakalo 30,45 km ‑ 21 okruhov. Víťazstvo si odniesol Jakub 
Varhaňovský z Dukly Banská Bystrica. Súťažilo 212 pretekárok a pretekárov. Ceny 

víťazom odovzdal primátor mesta Pavol Bečarik. Súčasťou oceňovania bolo záve-
rečné vyhodnotenie Pohára 2019 a Kritérijnej ligy za rok 2019. V kategórii junioriek 
sa stala víťazkou Nora Jenčušová z cyklistického oddielu Schwabik Cycling CeA, 
ktorá je zároveň reprezentantkou Slovenska v cestnej cyklistike. Napriek hrozivej 
predpovedi meteo rológov počasie prialo súťažiacim aj organizátorom: Slovenskému 
cyklistickému zväzu, CKM Poprad a mestu Spišská Nová Ves.
Časovka Grajnár: https://www.cyklistikaszc.sk/kalendar/vysledky/vyslecb64313f- 
9c06cc517cbc9848e.pdf
Časovka mesto: https://www.cyklistikaszc.sk/kalendar/vysledky/vysleefcf71244- 
effaf106ab997ef7.pdf Štefan Šimko

22. ročník kvadratlonu 
v slovenskom raji

V sobotu 3. 8. sa uskutočnil XXII. ročník jed-
ného z najťažších pretekov na Slovensku – 
Kvadratlonu v Slovenskom raji. Organizuje ho 
horolezecký oddiel James klub Spiš v spolu-
práci s Horskou záchrannou službou na Slo-
vensku oblasť - Slovenský raj.
Pretek určený hlavne pre horolezcov, skial-
pinistov, horských bežcov a  cyklistov, triat-
lonistov a iných extrémistov začal klasicky 
plávaním naprieč najstudenšou priehradou 
na Slovensku – Palcmanskou Mašou na 
Dedinkách, hoci tohto roku zostala dlžná 
svojej povesti. V pomerne príjemnej vode po 
800 m vyplával ako prvý Ján Šustr v  čase 
14:00 minút.
Následne pretekárov čakal kros horským 
bicyklom náročným terénom Sloven-
ského raja. Náročná trasa dlhá 42 km De-
dinky-Biele Vody - Chotárna dolka - Zadný 
Hýľ - Vojtechova samota - Kráľov prameň - 
Strážanská Huta - horáreň Gretľa - Novoves-
ká Huta - sedlo Medvedia hlava - Košiarny 
Briežok - Bikšova lúka - Čingov Ihla vyšťavila 
štartujúcich pretekárov a pridalo sa i počasie 
dažďovými prehánkami, ba aj nemilé prího-
dy na trati, pre ktoré traja pretekári odstúpili 
z preteku. Na horskom bicykli sa najrýchlej-
ším stal Miro Kovalík za 1:55 hodiny.
Z Čingova ‑ Ihly pretekári bežali cez Biely 

potok ústie na Kyseľ ústie tvrdým výšľapom 
na Kláštorisko, okolo kláštora dole na Kláš-
torskú roklinu ústie, hore Kláštorskou rokli-
nou opäť na Kláštorisko a cez Čertovu sihoť 
na Biely potok ústie. Záverečným kopcom sa 
dostali na Tomášovský výhľad. So šmykľavým 
terénom po prehánkach sa s traťou najlepšie 
vysporiadal Martin Plačko za 1:34 hodiny.
Daždivé počasie donútilo organizátorov zre-
dukovať lezenie na jednu cestu, no zato o to 
ťažšiu. Liezla sa cesta Expres klasifikácie 
6+. Mnohí pretekári, aj napriek kŕčom, zabo-
jovali a  popasovali sa aj s  touto posladnou 
prekážkou preteku. Najrýchlejším lezcom sa 
stal Ján Šustr.
Celý pretek po 3:49 hodinách vyhral Ján 
Šustr pred druhým Ivanom Chlebovcom 
a Ľubomírom Grigerom. Medzi ženami zví-
ťazila Gabriela Thurská.
Nemilou skutočnosťou, hraničiacou 
s  ohrozením života pretekárov, bolo zis-
tenie, že na zjazde na bicykli z  kopcov 
nejaký „dobrodinec“ ponabíjal klince do 
drevených zvodov vody na zvážnici k Voj-
techovej samote. Dotyčnému asi nedošlo, 
že pri rýchlostiach, ktoré jazdci dosahujú, 
môže dôjsť pri defekte k pádu s fatálny-
mi následkami! Podobne aj vyrútenie sa 
štvorkolkára v  časti Lesnica (oficiálna 
cyklotrasa) sa skončilo zranením prete-
kára, ktorý sa mu vyhýbal.
Podrobnejšie výsledky a fotografie z priebe-
hu preteku môžete nájsť na facebook/kvad-
ratlon slovenský raj. Miroslav Hoza

chlapci na basketbal

chceš sa s nami zabaviť 
a aktívne využiť svoj voľný čas?

Pridaj sa k nám 

bk 04 lb spišská nová ves 

hľadá nových 
basketbalistov

ročník narodenia 2006 * 2007 * 2008 * 2009 a mladší

Čo získaš? • nových kamarátov • aktívne 
využitie voľného času • vstup na extraligové 
zápasy • veľa zábavy, účasť na turnajoch • 

profesionálny prístup trénerov…

olympijské nádeje
Na Zimnom štadióne v Sp. Novej Vsi sa uskutočnil 9. ročník pretekov 
STEZ CUP zaradených do súťaže Olympijských nádejí. Súťaže sa zú-
častnilo 96 pretekárov zo siedmich krajín. V hlavnej kategórii seniorov 
+ juniorov si v  kategórii žien viedla najlepšie pretekárka ŠK STEZ 
Sp. Nová Ves Lucia Filipová, keď nenašla premožiteľku ani v jednej 
disciplíne a  stala sa celkovou víťazkou so ziskom 120 bodov pred 
Ukrajinkami Mariyou Užákovou a Dianou Mykhalchuk. V kategórii 
mužov zvíťazil pretekár maďarského Jaszbereny Mate SZIGO. Z do-
mácich reprezentantov si najlepšie viedol pretekár ŠK STEZ Sp. Nová 
Ves Jakub Karabin.

Jozef Petruška
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eHOKEJ: Prípravný zápas (24.  8.): SNV  – Zaglebie 
(Poľ.) 0 : 1; prípravný zápas (6. 9.): SNV – MHK Hu-
menné 6 : 5 pn. Slovenská hokejová liga: 1. kolo 
(11. 9.): Žilina – SNV 2 : 3; 2. kolo (13. 9.): SNV – 
Dubnica 3 : 5.
FUTBAL: 3. liga východ: 5. kolo (17. 8.): SNV – Mla-
dosť Kalša 1 : 2; 6. kolo (24. 8.): Vranov – SNV 2 : 
0; 8. kolo (8. 9.): Šarišské Michaľany – SNV 0 : 0; 
9. kolo (14. 9.): SNV – Prešov 0 : 1.
KOLKY: Extraliga muži: 1. kolo (7. 9.): TJ Lokomotí-
va Vrútky – TJ Tatran SNV A 8,0 : 0,0; 2. kolo (14. 9.): 
TJ Tatran SNV A – PKŠ Košice 5,0 : 3,0.
VOLEJBAL: 8. ročník turnaja mládeže (14.  – 
15. 9.): kadetky: 1. SNV, 2. Elba Prešov, 3. Liptovský 
Hrádok, 4. Stropkov. Juniorky: 1. Liptovský Hrádok, 
2. SNV. Staršie žiačky: 1. Snina, 2. SNV, 3. Stropkov, 
4. Liptovský Hrádok, 5. Kežmarok, 6. Martin, 7. Elba 
Prešov, 8. Poprad.
BEH: Tomášovský beh (18.  8.  , Spišské Tomá-
šovce, 7,7 km): M: 2. Martin Plačko (ŠK Iglovia SNV, 
00:31:15). M 40 - 49: 1. Tomáš Kamas (TJ Tatran 
SNV, 00:29:08), 2. Štefan Summerling (FITNESPORT 
SNV, 0:29:29). M 50 – 59: 3. František Lorinc (SNV, 
00:37:09). M 60: 1. Peter Pavol (AŠK SNV, 00:37:44), 
2. Miroslav Fuker (Chata Maratón SNV, 00:37:54), 
3. Milan Hrušovský (STEZ SNV, 00:38:12). Ž: 3. Lea 
Štirbanová (SNV, 00:41:24), Ž 40 – 49: 3. Michaela 
Berníková (ŠK Ferčekovce SNV, 0:41:42). Ž 50: 2. Eva 
Berníková (ŠKP SNV, 00:45:46), 3. Zuzana Kartus-
ková (Spišské Tomášovce, 00:47:06). Harhovská 
desiatka (24. 8., Spišský Hrhov, 10 km): M 40 – 
49: 3. Tomáš Kamas (TJ Tatran SNV, 00:36:24). M 
60 – 69: 3. Miroslav Fuker (SNV, 00:45:56). M 70: 
1. Ondrej Kozák (SNV, 00:48:49). Ž: 3. Monika Tká-
čová (Fabian ski, SNV, 00:49:46). Ž 40 – 49: 1. Lenka 
Baronová (SNV, 00:47:34). Ž 50 – 59: 3. Zuzana Kar-
tusková (SNV, 00:55:59). Širocká trinástka (29. 8. , 
Široké, 15 km): M 40 – 49: 1. Tomáš Kamas (SNV, 
00:56:12). Horský kros Gerlach (31. 8. , Gerlachov, 
8,4 km + 849 m): Ž 50 – 59: 3. Zuzana Kartusková 
(SNV, 01:26:19). Ž 60 – 69: 2. Eva Berníková (ŠKP 
SNV, 01:29:39). 20 mierových kilometrov okolo 
Spišského hradu 22,8 km: M 40 – 49: 2.  Tomáš 
Kamas (TJ Tatran SNV, 01:27:53). Podtatranský 
polmaratón (1. 9.  , Poprad, 21,1 km): Ž 60 – 69: 
2. Eva Berníková (ŠKP SNV, 02:08:25). Ganrun (7. 7. , 
Gánovce, 7,7 km): M 40 – 49: 1. Tomáš Kamas (TJ 
Tatran SNV, 0:28:38). M 50 – 59: 3. František Lo-
rinc (SNV, 0:34:38). M 60  – 69: 1. Miroslav Fuker 
(Chata Maratón SNV, 0:35:44), 2. Peter Pavol (AŠK 
SNV, 0:36:27). M 70: 1. Ondrej Kozák (SNV, 0:39:42), 
2. Jaroslav Tekely (SNV, 0:40:36). Beh SNP (7. 9. , 
Liptovská Teplička, 21 km + 900 m): M 40 – 49: 
2.  Marek Koperdák (SNV, 02:01:39). Beh Novo-
veskou Hutou (8. 9. , 15 km): M 40 – 49: 1. Tomáš 
Kamas (TJ Tatran SNV, 0:57:29), 2. Martin Plačko (ŠK 
Iglovia SNV, 1:03:07). M 50 – 59: 10 km: 3. František 
Lorinc (SNV, 0:47:24). M 60 – 69: 10 km: 2. Miroslav 
Fuker (Chata Maratón SNV, 0:46:34), 3. Peter Pavol 
(AŠK SNV, 0:47:09). M 70: 10 km: 1. Ondrej Kozák 
(SNV, 0:50:51:00), 2. Jaroslav Tekely (SNV, 0:51:40). 
Ž: 10 km: 2. Lea Štirbanová (SNV, 0:52:26). Ž 40 – 
49: 10 km: 2. Lenka Baronová (SNV, 0:48:43), 3. Mi-
chaela Berníková (ŠK Ferčekovce SNV, 0:51:59:00). 
Ž 50: 10 km: 2. Zuzana Kartusková (SNV, 0:56:10), 
3. Eva Berníková (SNV, 0:57:01). Beh do Cho-
ča, Memoriál Joža Čajku (14.  9.  , Vyšný Kubín, 
6,5 km + 1 091 m): Ž 50 – 59: 3. Zuzana Kartus-
ková (SNV, 01:26:07). Ž 60: 3. Eva Berníková (ŠKP 
SNV, 01:31:46). Memoriál Michala Suju (15.  9., 
Markušovce, 8 km): M 40 – 49: 1. Tomáš Kamas 
(TJ Tatran SNV, 0:32:41), 2. Štefan Sumerling (FIT-
NESPORT SNV, 0:32:55), 3. Martin Plačko (ŠK Iglovia 
SNV, 0:34:40). M 50 – 59: 2. František Lorinc (SNV, 
0:40:21), 3. Ondrej Chabada (SNV, 0:42:00). M 60: 
1.  Miroslav Fuker (Chata Maratón SNV, 0:42:15), 
2. Ondrej Kozák (SNV, 0:49:46). Ž: 2. Lea Štirbanová 
(SNV, 0:46:57). Ž 40 – 49: 3. Marcela Valenčíková 
(Spišské Tomášovce, 0:47:37). Ž 60: Eva Berníková 
(ŠKP SNV, 0:50:47).

Ďalšie úspechy 
členov modelárskeho 
klubu
24. – 30. 8. 2019 sa v rumunskom meste Buzau za účasti 18 krajín konali Maj-
strovstvá Európy v raketovom modelárstve. Zúčastnil sa ich aj člen nášho 
modelárskeho klubu Ján Koťuha, ktorý súťažil s maketou Japonskej sondážnej 
rakety SS-520-5 (na foto). S touto dosiahol výšku 595 m a s celkovým ziskom 
986 bodov obsadil 1. miesto a získal tak titul Majstra Európy.
V kategórii F3J – rádiom riadené termické vetrone si po peknom umiestnení 
na ME pripísal ďalšie aj Juraj Bartek. Po poslednej súťaži v Leviciach začiatkom 
septembra skončil v Európskom pohári ‑ Contest Eurotour za účasti 134 pre-
tekárov z Európy, po súťažiach v Taliansku, Švajčiarsku, Českej republike a na 
Slovensku, na peknom 6. mieste. Blahoželáme. LMK Spišská Nová Ves

nová hokejová sezóna
Víťazným stretnutím A-mužstva Spišskej Novej Vsi 
v  Žiline v  pomere 3 : 2 odštartovala nová hokejová 
sezóna. Hokejový klub bude mať zastúpenie vo všet-
kých žiackych vekových kategóriách. Dorastenci budú 
pôsobiť v extralige a A-mužstvo v druhej najvyššej slo-
venskej súťaži, ktorá nesie názov Slovenská hokejová 
liga. V prvom domácom vystúpení čakalo na fanúšikov 
niekoľko prekvapení.
Novinkou v klube je aj nový projekt darcovská sms‑
ka. „Hlavným cieľom projektu je doplnenie mate-
riálno-technického vybavenia pre tréning, zlepšenie 
hráčskych zručností a  rozvoj individuálnych schop-
ností detí,“ vysvetlil riaditeľ HK Spišská Nová Ves 
Peter Potenga a pokračoval: „U mládeže sa nám po-
darilo stabilizovať situáciu. Najlepšie to vidieť v hoke-
jovej prípravke, kde sme mali v lete veľa náborových 
akcií. V A-mužstve máme tie najvyššie ambície.“

V prvom domácom vystúpení Spišiaci po nevydarenej 
prvej tretine podľahli Dubnici 3 : 5, ale do konca zák-
ladnej časti je ešte veľa kôl. Po odohraní 36 kôl sa liga 
po 17. januári rozdelí na dve skupiny. V nadstavbovej 
A-skupine sa predstavia v  desiatich kolách družstvá 
z prvých šiestich priečok, v B-skupine odohrajú dva-
násť kôl o zvyšné dve miesta do play-off tímy zo 7. až 
10. priečky. Ešte predtým je 11. januára na programe 
Zápas hviezd. Osem tímov odohrá štvrťfinále, ktoré sa 
začína 4. marca 2020. Na rozdiel od minulosti sa celé 
play-off už odohrá na štyri víťazné stretnutia. Víťaz 
Slovenskej hokejovej ligy, ktorý bude známy najskôr 
6. apríla 2020 a  najneskôr 12. apríla 2020, postúpi 
priamo do Tipsport Ligy. Posledné družstvo v tabuľke 
tentoraz nezostupuje, súťaž sa v ďalšej sezóne rozšíri 
o najlepší tím II. hokejovej ligy.

Jozef Petruška

basketbalisti so staronovým 
trénerom korfantom
Aj v sezóne 2019/2020 sa v Spišskej Novej Vsi bude chodiť na basketbalovú extraligu.

Vedenie klubu počas letnej prestávky skladalo nový 
káder a meno trénera je viac než známe – Erich Kor-
fanta. „Máme vyššiu kvalitu na oblúku. Eric Notagge 
je veľmi kvalitný stredný rozohrávač, aj Alleyn má svoj 
vysoký štandard, tam si myslím, že bude naša sila. 
Musíme však pracovať a neustále sa zlepšovať aj pod 
košom, a  preto som rád, že do tímu 
prišiel Milan Vago, ktorý síce má limi-
ty, no jeho kilá i práca na clone nám 
môžu pomôcť. Osobne si myslím, že 
liga bude ešte náročnejšia ako v mi-
nulom ročníku, čaká nás ťažká drina. 
Budeme preferovať rýchly basketbal, 
ktorý je môjmu srdcu najmilší, príliš 
nešpekulovať a hrať smer kôš,“ pove-
dal pred novým ročníkom tréner Erich 
Korfanta a pokračoval: „Citeľnou stra-
tou je odchod slovenskej osi tímu, trio 
Majerčák – Juríček – Antoni má pred-
sa len stovky odohraných zápasov 
v  lige a  ich absenciu bude cítiť. Ne-
prináleží nám však nariekať, do tímu 
prišli noví hráči, spoločne sa snažíme 

naladiť sa správne, no faktom je, že článok ,slovenskí 
hráči‘ je kvalitou nižšie ako v minulej sezóne. A myslím 
si, že práve tento faktor bude kľúčový.“
Extraligová súťaž pre Spišiakov začína 4. októbra na 
palubovke Žiliny.

Jozef Petruška
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šport

správa telovýchovných zariadení Sp. Nová ves

krytá plaváreň T.: 053/416 63 53
4. 10. 2019 - Krytá plaváreň otvorená od 15.00 h - Plavecká štafeta mesta SNV

Ranné plávanie Školy Verejnosť
pondelok 6.30 - 7.45 15.00 - 20.00
utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
sobota 9.00 - 20.30
nedeľa 9.00 - 20.30

sauna 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 - 19.00 M  7.30 - 19.00 Ž 8.00 - 19.00
nedeľa  7.30 - 19.00 M  7.30 - 19.00 Ž 8.00 - 19.00

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

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

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

športová hala T.: 053/416 63 35

Cenník 
prenájmu

Športová 
príprava

pondelok - piatok
7.00 - 14.00 15 €/hod.

14.00 - 22.00 30 €/hod.
sobota - nedeľa 8.00 - 20.00 30 €/hod.

Podujatie nešportového charakteru 840 €/deň

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!

6. 10. nedeľa

10.00 Kométa ‑ Hurikán Bratislava, florbal extraliga ženy
12.30 Young Arrows ‑ FBC Mikuláš Prešov, florbal junori
15.00 BK04 ‑ Michalovce, basketbal kadeti
17.00 BK04 ‑ RIM BASKET Košice, basketbal žiaci

12. 10. sobota
13.00 BK04 ‑ RIM BASKET Košice, basketbal starší žiaci
15.30 ŠKBD ‑ Young Angels Košice U16, basketbal kadetky
18.00 BK04 ‑ Prievidza, basketbal juniori

13. 10. nedeľa

9.00 BK04 ‑ Tydam Košice, basketbal starší žiaci
11.00 ŠKBD ‑ Young Angels Košice U17, basketbal kadetky
13.30 BK04 ‑ Žiar nad Hronom, basketbal juniori
16.00 Young Arrows ‑ Žltý sneh, florbal dorast

19. 10. sobota
10.00 VK SNV ‑ Stropkov, volejbal juniorky
16.00 ŠKBD ‑ Young Angels Košice U19, basketbal juniorky
19.00 Young Arrows ‑ AS Trenčín, florbal extraliga muži

20. 10. nedeľa
9.00 BK04 ‑ Turnaj 3 zápasy, basketbal starší mini žiaci

13.30 ŠKBD ‑ BK EILAT PU Prešov, basketbal juniorky

23. 10. streda
9.00 Futbalový turnaj Cargo

18.00 BK04 ‑ Levice, basketbal extraliga muži
31. 10. štvrtok 9.00 Olympiáda zdravotne a mentálne postihnutých

tenisový areál T.: 0903 403 459 - rezervácie
Otváracie hod.: pondelok - nedeľa 10.00 - 21.00

Cenník vstupu tenisové 
kurty

10.00 - 14.00 4 €/hod./kurt
14.00 - 21.00 6 €/hod./kurt
Permanentka 50 €/10 hod./kurt

kolkáreň T.: 0907 428 935
Cenník prenájmu: 18 €/hod./4 dráhy

12. 10. sobota 11.00 TJ Tatran SNV „A“ ‑ Pobedim, extraliga muži
19. 10. sobota 15.00 TJ Tatran SNV „B“ ‑ Fiľakovo, I. liga východ
20. 10. nedeľa 10.00 TJ Tatran SNV ‑ Sučany, dorastenecká liga východ
26. 10. sobota 11.00 TJ Tatran SNV „A“ ‑ Fiľakovo, extraliga muži

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 info u vedúceho štadióna.

5. 10. sobota

10.00 
12.15 FK SNV ‑ Lipany, II. dorastenecká liga U19 a U17

10.30 FK SNV ‑ Lokomotíva Košice, I. liga žiačky
12.15 FK SNV „B“ ‑ Letanovce, U15 a SOFZ žiaci
14.30 FK SNV ‑ Plavnica, III. liga dospelí

6. 10. nedeľa
10.00 
12.00 FK SNV ‑ Stropkov, I. liga starší žiaci U15 a U14

10.30 FK SNV ‑ Liptovský Mikuláš, II. liga ženy

13. 10. nedeľa 10.00 
11.30 FK SNV ‑ Vranov, I. liga mladších žiakov

19. 10. sobota

10.00 
12.15 FK SNV ‑ Bardejov, II. dorastenecká liga U19 a U17

10.00 
12.15 FK SNV „B“ ‑ Olcnava, U15 a SOFZ žiaci

20. 10. nedeľa
10.30 FK SNV ‑ Lokomotíva Košice, II. liga ženy
10.00 
12.00 FK SNV ‑ Bardejov, I. liga starších žiakov U15 a U14

27. 10. nedeľa 10.00 
11.30 FK SNV ‑ Snina, I. liga mladších žiakov U13 a U12

30. 10. streda 11.00 
13.15 FK SNV ‑ Martin, II. dorastenecká liga U19 a U17

zimný štadión T.: 053/446 10 86

Rozpis zápasov a verejného korčuľovania má informatívny charakter a môže byť 
zmenený z dôvodu preloženia jednotlivých súťažných stretnutí.

4. 10. piatok 17.30 HK SNV ‑ Levice, 1. liga muži
5. 10. sobota 13.30 HK SNV ‑ Prešov, liga kadetov
6. 10. nedeľa 17.30 Verejné korčuľovanie
9. 10. streda 17.30 HK SNV ‑ Žilina, 1. liga muži

12. 10. sobota
15.00 HK SNV ‑ Košice, extraliga dorastu
17.45 HK SNV ‑ Poprad, liga kadetov

13. 10. nedeľa
10.30 HK SNV ‑ Košice, extraliga dorastu
17.30 Verejné korčuľovanie

16. 10. streda 17.30 HK SNV ‑ Topoľčany, 1. liga muži
18. 10. piatok 17.30 HK SNV ‑ Martin, 1. liga muži
19. 10. sobota 15.00 HK SNV ‑ Trnava, extraliga dorastu

20. 10. nedeľa
10.30 HK SNV ‑ Trnava, extraliga dorastu
13.30 HK SNV ‑ Trebišov, liga kadetov
17.30 Verejné korčuľovanie

23. 10. streda 17.00 HK SNV ‑ L. Mikuláš, extraliga dorastu
24. 10. štvrtok 17.00 HK SNV ‑ L. Mikuláš, extraliga dorastu
26. 10. sobota 15.00 HK SNV ‑ Martin, extraliga dorastu

27. 10. nedeľa
10.30 HK SNV ‑ Martin, extraliga dorastu
13.30 HK SNV ‑ Bardejov, liga kadetov

Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis)

hotel preveza** T.: 053/416 63 01, 0911 669 863

Pozývame vás na chutné DENNÉ MENU iba za 3,90 €
Hotel ponúka ubytovanie aj pre jednotlivcov a skupiny  
spolu s priestormi reštaurácie, snack baru a salónika

Radi vám zorganizujeme:

* rodinnú oslavu * firemný večierok * svadbu * stužkovú slávnosť

www.hotel-preveza.sk, recepcia@hotel-preveza.sk

www.stez.sk



www.spisskanovaves.eu 2510/2019

spoločenská kronika

poĎakovania a spomienky

Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk vám už nemôžem dať. Srdce 
mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym 
a  susedom, ktorí sa prišli 22.  7.  2019 rozlúčiť s  mojím milova-
ným manželom, svokrom, dedkom, pradedkom, bratom, švagrom, 
zosnulým Viliamom HOLOTňÁKOM, ktorý nás navždy opustil 
18. 7. 2019 vo veku 70 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary. Naše poďako-
vanie patrí Pohrebnej službe S. Badzíková a Rím.-kat. farskému 
úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka Oľga, dcéra Zuzana, synovia Viliam 
a Martin s rodinami.

V srdci máme bolesť a v duši žiaľ, to najdrahšie nám osud vzal. 
Odišiel si, ale v našich srdciach budeš navždy.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, známym, susedom, ktorí sa 
7. 8. 2019 prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom, 
svokrom, dedkom, bratom, švagrom, ujom, krstným Stanislavom 
KAČENKOM, ktorý nás náhle opustil 2. 8. 2019 vo veku nedožitých 
71 rokov. Spomienky ostávajú v našich srdciach.
Poďakovanie vyslovujeme aj Rím.-kat. far. úradu v SNV, p. Lapšan-
skému, Pohrebnej službe R. Findura, ŽB – Cech Rudňany.
S úctou a vďakou manželka Mária, synovia Stanislav, Jozef, Milan, 
Marek s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si 
rada mala. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme 
pri Tebe každý deň.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli 13. 8. 2019 rozlúčiť s našou drahou mam-
kou, starou mamkou, príbuznou a  známou Irenou BURÍKOVOU, 
rod. Dudňákovou, ktorá nás navždy opustila 10. 8. 2019 vo veku 
86 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie Pohrebnej službe 
R.  Findura, ZPOZ pri MsÚ v  SNV, PhDr. J.  Lapšanskému, PhD., 
a Rím.-kat. farskému úradu v SNV.
Naše poďakovanie patrí aj kolektívu Domova dôchodcov v  SNV 
a kolektívu interného oddelenia NsP v SNV za starostlivosť v po-
sledných dňoch jej života.
S úctou a vďakou spomínajú synovia Stanislav a Vladimír s rodi-
nami.

Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach ostáva žiť 
spomienkami.
Touto cestou v mene celej rodiny chcem vysloviť všetkým veľkú 
vďaku za prejavenú účasť, za slová útechy, kvetinové dary pri po-
slednej rozlúčke mojej manželky Kristíny ZAJACOVEJ, ktorá sa 
konala 19. 8. 2019.
S úctou a vďakou manžel Michal, deti a smútiaca rodina.

„Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých, ktorých 
si miloval. Za všetky trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán večnej mi-
losti.“
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a  kveti-
nové dary príbuzným, priateľom, susedom a  známym, ktorí sa 
20. 8. 2019 prišli rozlúčiť s mojím druhom Jánom NOVOTNýM, 
ktorý nás opustil vo veku nedožitých 79 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV, 
vdp. kaplánovi Martinovi Bartošovi a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou družka s deťmi a ostatná smútiaca rodina.

Mária Kucharovičová Magdaléna Buchlová Anton Šimčák Margita Drusová Mária Čarnoká
Anna Hlavajová Erika Černíková Katarína Šumáková Štefan Džubák Terézia Fischerová
Otília Kašperová János Győrgyi Ivan Dianovský Mária Mrnková Marta Ivanovová
Alžbeta Petáková Mária Jurčíková Magdaléna Gärtnerová Margita Hanďáková Darina Kolesárová
Andrej Kovalčík Erika Králiková Peter Hatala Edita Lukáčová Katarína Labudová
Vincent Matuňák Katarína Legezová Ján Klempár Helena Šarišská Emil Majko
Ing. Ján Baculák Ing. Štefan Marci Edita Petreková Ladislav Fábry Mgr. Gabriela Petríková
Veronika Gromovská Juraj Petriščák Katarína Sališová František Holečko Anna Smoradová
Viktória Hozová Darina Styková Pavol Švec Ján Katrenič Anna Vaľková
Ján Kolesár Marta Vaľušová Ján Augustiňák Štefánia Kyselová Eva Vitikáčová
Ivanka Nováková Jozef Gerši Štěpán Bujňák Anna Šimkovičová
Anna Šteinerová Vilemína Jakubčová Ján Fabian Štefan Šušor
Marta Švartzová Anna Kováčová Peter Hnatkovič Eva Franková
Tomáš Frimmel Zoltán Petruščák Mária Kačenková Margita Giertlová
Ing. Radoslav Gomolčák Ing. Ján Lehoczký Helena Krauszová Margita Holečková
Valéria Hosová Alžbeta Nagyová Ján Litecký Margita Kľocová
Mária Lapšanská Helena Bendíková Mária Parobečeková Katarína Pramuková
Elena Rohulková Ján Gromovský Ing. Jozef Ráčay Irena Skalická
Mária Šebestová Karol Kačír Agáta Ťapajnová Ing. Jozef Valiga
Emília Verčimáková Hedviga Koňaková Júlia Vanousová Ladislav Bača

jubilanti
Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť slávnostného prijatia jubilantov v obradnej miestnosti Radnice.
Októbrovým jubilantom mesta Spišská Nová Ves ponúkame možnosť prijatia 5. 10. alebo 19. 10. 2019.

V prípade vášho záujmu o toto bezplatné individuálne alebo kolektívne prijatie jubilanta, prosíme, dohodnúť sa telefonicky – Mgr. Kleinová 053/417 66 25, resp. 
0908 343 208 alebo osobne v Radnici na 1. poschodí. Zmenu navrhovaného termínu prijatia je možné na základe dohody upraviť.
Novembrovým jubilantom mesta Spišská Nová Ves ponúkame možnosť prijatia 9. 11. 2019 alebo 23. 11. 2019.
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Klesli ruky, ktoré veľa pracovali, dotĺklo srdce, ktoré sme milovali. 
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach naďalej 
žije spomienkami.
26.  8.  2019 nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko, pra-
dedko, svokor, sused a známy Valter OMASTA vo veku 81 rokov.
Ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková a ZPOZ pri MsÚ v SNV 
za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou deti s rodinami.

Ako tíško žil, tak tíško odišiel, skromný vo svojom živote, veľký  
vo svojej láske a dobrote.
Úprimne ďakujeme za prejav sústrasti, slová útechy a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym, kto-
rí sa 30. 8. 2019 prišli rozlúčiť s mojím manželom Ladislavom  
KLEINOM, ktorý nás opustil 27. 8. 2019 vo veku 86 rokov.
Vyslovujeme poďakovanie Rím.-kat. farskému úradu v  SNV  
a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou manželka Margita a celá smútiaca rodina.

Prestalo tĺcť srdce Tvoje, bolesťou unavené prestalo biť, nebolo 
lieku, aby mohlo žiť, onemeli pery, zostal žiaľ.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, kolegom, susedom a  zná-
mym, ktorí sa 4. 9. 2019 prišli rozlúčiť s mojim manželom, otcom, 
svokrom, dedkom, krstným otcom, bratom, švagrom, svatom, 
ujom Jánom BUKŠAROM, ktorý nás náhle opustil vo veku 69 ro-
kov.
S úctou a vďakou manželka Mária, dcéra Lucia s manželom, syn 
Ján, vnúčik Oliverko a ostatná smútiaca rodina.
Vyslovujeme poďakovanie Rím.-kat. farskému úradu v SNV, MsÚ 
v SNV a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.

Slza smútku stečie po tvári, bolesť v srdci zabolí, 
no pekná spomienka ako večný plameň v našich 
srdciach zahorí.
18.  9.  2019 uplynulo 19 rokov, čo nás navždy 
opustil drahý otec a starý otec Ján REGEC.
6.  10.  2019 si pripomenieme 9. výročie úmr-
tia našej drahej mamky a  starej mamky Anny 
REGECOVEJ.
S úctou a láskou smútiaca rodina.

V našich srdciach ste stále s nami.
21. 9. 2019 sme si pripomenuli smutné 3. výro-
čie rozlúčky s našou mamkou a starou mamou 
Veronikou MARóTYOVOU a 23. 9. 2019 uplynu-
lo 9 rokov od úmrtia nášho ocka a starého otca 
JUDr. Miloša MARóTYHO.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im, prosíme,  
tichú spomienku.
S  úctou a  vďakou spomínajú dcéry Vierka  
a Lucia s rodinami.

Čas plynie, no spomienky ostávajú.
27. 9. 2019 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil môj manžel, náš 
otec, dedko Pavol SEDLICKý.
S láskou spomínajú manželka Valéria a deti s rodinami.

Čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva.
2. 10. 2019 uplynie 5 smutných rokov, kedy nás 
navždy opustil milovaný syn, otec, dedko a brat 
Mgr. Ľubomír DUCH.
31. 10. 2019 si pripomenieme 13. výročie úmrtia 
Alfonza MRUKA.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a  nezabudli, 
spomínajte spolu s nami. Ďakujeme.
S  úctou, láskou, vďakou spomínajú mamka, 
dcéry Katarína, Dominika s  rodinami a  ostatná 
rodina.

Smrť prešla okolo. Život ide ďalej. Rozprestrel sa závoj pretkaný 
bôľom, v ňom ukrytý je žiaľ…
S bolesťou v srdci si 3. 10. 2019 pripomenieme smutný rok, odke-
dy nás navždy opustil môj milovaný manžel Tibor BRZIAK.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku spolu s nami.
manželka a deti s rodinami

4. 10. 2019 uplynie 5 rokov, kedy nás navždy opustil manžel, otec 
a dedko Miroslav BENDÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S  láskou a  úctou spomína manželka Dana a  synovia Miroslav,  
Peter a Martin s rodinami.

Odišla si, nie si medzi nami, no v našich srdciach ostaneš vždy 
s nami. Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri pla-
mienku sviečky s láskou spomínať.
4. 10. 2019 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila mama, babka  
a prababka Zita ONDRUŠOVÁ.
S láskou a vďakou spomína syn Jaroslav s rodinou.

Drahá naša mamka, odišla si tam, odkiaľ niet návratu. A my sme Ti 
chceli ešte toľko toho povedať. Nech plamienky sviečok na nebo 
napíšu: „Ďakujeme“ za to najvzácnejšie, za náš život. Ľúbime Ťa 
a navždy ostaneš v našich srdiečkach.
So smútkom v srdci si 5. 10. 2019 pripomenieme 7 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša mamka, babka, prababka Marta ZAVAČANOVÁ.
S úctou a láskou na Teba stále spomíname.
Tvoje deti

S  tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a  pri plamienku 
sviečky spomíname. Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach 
žiješ stále s nami.
5. 10. 2019 si s bolesťou v srdci pripomenieme 5. smutné výro-
čie, odkedy nás opustil môj milovaný manžel, otec, svokor, dedko 
a pradedko Ladislav ŠTRAUCH.
S láskou a úctou spomína manželka Mária, dcéry Helena a Mária 
s rodinami.
synovia Jozef s rodinou a Ladislav

Odišiel si nám všetkým bez toho, aby si nám zbohom dal. Tvoja stra-
ta tak veľmi bolí, keď plameň sviečky tíško horí. Už nepočuť Tvoj 
hlas, už nepovie nám, moji drahí, mal som vás všetkých veľmi rád.
S bolesťou v srdci si 8. 10. 2019 pripomíname 1. výročie, kedy nás 
opustil môj milovaný manžel, otec, dedko, svokor Michal FALTIN.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina.

Mali ste radi život, mali ste radi smiech, verili ste 
v lásku a milovali svet. Odišli ste navždy, hoc tú-
žili ste žiť, nebolo nám dopriate s vami ďalej byť. 
Život je krutý, nevráti, čo drahé nám vzal, zostali 
iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.
9. 10. 2019 uplynú 4 roky, keď nás náhle navždy 
opustil môj milovaný otec Anton TRZCIONKA 
a  1.  11.  2019 uplynie 1. výročie úmrtia mojej 
drahej mamky Idy TRZCIONKOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali a  mali radi, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a veľkým žiaľom v srdci spomína 
dcéra Zuzka a vnučka Zuzana a ostatná rodina.

spoločenská kronika

poĎakovania a spomienky



www.spisskanovaves.eu 2710/2019

spoločenská kronika

Čím ste boli nám, to vie len ten, kto stráca. Čím 
ste boli iným, Boh Vám to už spláca… Budeme, 
drahí naši, stále na Vás spomínať.
10. 10. 2019 uplynie už 5 rokov od chvíle, kedy 
nás navždy opustili manžel a otec Jozef PRACH 
a švagriná Gitka KICKOVÁ, rod. Prachová.
Všetci, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte 
im tichú spomienku.
manželka a syn a celá rodina

Zavrel si oči, chcelo sa Ti spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Odi-
šiel si od nás, my sme ostali v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach 
tých, ktorí Ťa milovali.
10.  10.  2019 si pripomenieme 1. výročie úmrtia môjho milova-
ného manžela, otca, dedka, pradedka, svokra, švagra, uja Jozefa 
KOČTUCHA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomína manželka Anna s deťmi a ich rodinami.

„Pane, kto smie bývať v Tvojom svätom stánku? Ten, kto kráča bez 
poškvrny, koná spravodlivo a pravdu hovorí.“ Žalm 15
Už piaty rok oplakávam a  s  bolesťou v  srdci spomínam na deň 
11. 10. 2014, kedy ma opustil môj milovaný a jediný vnuk Marek 
VIETORIS vo veku 18 rokov.
Marečku, každodenne myslím na Teba a vyprosujem Ti nekonečné 
Božie milosrdenstvo.
smútiaca rodina

Utíchol hlas, miloval si život a všetkých nás. Osud Ti nedoprial dlh-
šie s nami byť, no v srdciach našich budeš stále žiť.
12.  10.  2019 uplynie 5 rokov, čo nás opustil milovaný manžel 
a otec Michal STACH.
S  tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a  pri plamienku 
sviečky na Teba myslíme.
manželka a dcéra s rodinou

12. 10. 2019 si pripomenieme druhé výročie úmrtia našej drahej 
mamky, manželky, babky a sestry Ing. Márie HRICOVEJ.
Ďakujeme, že jej spolu s nami venujete tichú spomienku.
manžel Ivan, synovia Peter a Ivan a ostatná smútiaca rodina

Odišiel si tam, odkiaľ niet návratu. Ostali nám len fotky a krásne 
spomienky na Teba. Chýbaš nám…
13. 10. 2019 ubehne neuveriteľných 20 rokov, čo nás opustil náš 
ocko, manžel, dedko Ing. Jozef CHOCHLÍK.
S láskou a úctou spomíname a za tichú spomienku ďakujeme.

Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechala všetko a všetkých, 
ktorých si milovala. S  tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri 
plamienku sviečok na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial dlhšie 
s nami byť, v našich srdciach však budeš navždy žiť.
13. 10. 2019 uplynie smutných 5 rokov, odkedy nás opustila milo-
vaná mamka, babka, prababka Margita MIKLASOVÁ, rod. Čujová.
Tí, ktorí ste ju poznali a ktorým chýba, spomínajte spolu s nami.
S láskou a úctou synovia a dcéry s rodinami.

Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. Ten, kto 
Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
14. 10. 2019 uplynie 35 smutných rokov, čo nás navždy opustil 
náš milovaný otec, dedko, svokor Ondrej MUCHA.
S  láskou a úctou spomínajú deti s  rodinami a ostatná smútiaca 
rodina.

Prinášame biele ruže, majú biele lupienky. My sme do nich vložili 
naše spomienky. Odišla si, ale si v  našich srdciach. Stále žiješ 
našimi spomienkami, Katka naša.
14.  10.  2019 uplynie 2. výročie, keď si nás opustila, Katka  
SVIBOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Astrid a mama.

Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez tých, ktorých sme 
mali radi. Sviečka na hrobe tichučko zhasína a  kto ho mal rád, 
spomína.
15.  10.  2019 si pripomenieme 5. výročie odchodu do večnosti 
manžela, otca, dedka, pradedka Jána PAZERU.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali, mali radi 
a nezabudli.

Do večnosti odišiel si spať, zaplakal každý, kto rád Ťa mal. Odišiel 
si, my ostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí 
Ťa radi mali. Ku hrobu Tvojmu my však chodíme a pri plamienku 
sviečok na Teba spomíname.
15. 10. 2019 si pripomenieme 2. výročie úmrtia nášho milovaného 
otca, dedka a pradedka Jozefa KYSELU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú manželka Alžbeta, syn Jozef, dcéry 
Zuzana, Alžbeta s rodinami a ostatná rodina.

Očiam si odišiel, v srdciach si zostal.
16. 10. 2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, 
dedo, pradedo, športovec a pedagóg telom aj dušou Mgr. Štefan 
RUSNÁK.
Ďakujeme všetkým, ktorí pri tomto smutnom výročí venujú nášmu 
otcovi tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia Štefan a Anton s rodinami.

Sú slová, ktoré vám už nikdy nepovieme, sú 
chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme, sú okami-
hy, na ktoré stále spomíname.
Hoci uplynulo už mnoho rokov, neprejde deň, aby 
sme si nespomenuli na Vás, drahí rodičia, Jozef 
HOLEČEK a Katarína HOLEČKOVÁ, ktorí by ste 
v týchto dňoch oslávili 95 a 100 rokov.
deti Alika a Peter s rodinami

Mala nás všetkých rada a chcela s nami ešte žiť, ale musela nás 
bez slov rozlúčky navždy opustiť. Dni utekajú, roky pribúdajú, ale 
spomienky na Teba, mamka, stále zostávajú.
17. 10. 2019 uplynie smutných 9 rokov, kedy nás navždy opustila 
naša mamka, babka a prababka Elena CIBUĽOVÁ.
S láskou spomínajú dcéry Anna, Mária a syn Jozef s rodinami.

Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas. Len spomienky na Teba vracajú sa 
zas. Vo svojej záhradke rád si majstroval a prácu so stromami, tú si 
miloval. Klesli ruky pracovité, stíchlo srdce dobré.
23. 10. 2019 ubehne 6 rokov, odkedy nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec, dedko a pradedko Cyril KLINGA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna s rodinou.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
23. 10. 2019 si pripomíname 10. výročie, čo nás navždy opustila 
moja milovaná manželka, naša drahá mamka, babka, svokra, ne-
vesta, sestra, švagriná a teta Ing. Mária KOREČKOVÁ.
S  láskou spomínajú manžel Vladimír, dcéry Marianna a  Denisa 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

spomienky
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Nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že 
už nie ste medzi nami.
6. 10. 2019 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opus-
til môj manžel, otec a dedko Milan LIPOVSKý.
25. 10. uplynie 10 rokov od smrti našej mamky, 
babky a prababky Margity LIPOVSKEJ.
Venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S  láskou a  úctou spomína manželka a  deti  
s rodinami.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých nás. Osud 
Ti nedoprial dlhšie s nami byť, ale v srdci našom budeš stále žiť. 
Čas plynie, ale smútok a žiaľ ostáva.
So žiaľom v srdci si 21. 10. 2019 pripomenieme smutné 7. výročie 
úmrtia našej milovanej Adriany CAKOVEJ, rod. Podolinskej.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a  nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
S  láskou a  úctou spomína dcéra Lenka, mamka, sestra Lýdia  
s rodinou, brat Ján s rodinou a krstní rodičia.

Už päť rokov nepočuť Tvoj hlas. Prichádzaš ticho v spomienkach, 
napriek tomu si tu s nami stále.
24. 10. 2019 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila manželka 
a mamička Katarína FUKEROVÁ, rod. Hrušovská.
Venujte jej, prosíme, spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Milan, dcéry Marcela a Zlata 
s rodinami, syn Milan.

Dni utekajú, roky pribúdajú, ale spomienky na Teba v našich srd-
ciach stále zostávajú.
25.  10.  2019 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil môj brat 
Juraj ZÁKUTNý.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu pri tomto smutnom výročí venujú 
krátku spomienku.
S  láskou spomína mama, sestra s  rodinou a  ostatná smútiaca  
rodina.

Tam niekde medzi hviezdami máme niekoho na koho nikdy ne-
zabudneme.
25.  10.  2019 si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho syna 
Róberta BURINA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú otec a brat.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. Sú okamihy, na ktoré denne spo-
míname. Je to už dlhých päť rokov, odkedy opustil si nás, aj tento 
svet. Deň za dňom sa pomerne rýchlo míňajú, spomienky na Teba 
v nás ale stále ostávajú a budú nás stále v srdci hriať, rovnako ako 
každého, kto Ťa mal tiež úprimne rád.
28. 10. 2019 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj mi-
lovaný manžel, starostlivý otec a obetavý deduško Ján HRABČÁK.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho mali radi, nezabudli na neho a venujú 
mu tichú spomienku.
manželka Božena a dcéry Katarína, Zuzana s rodinami

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali ústa sa smiať, budeme, otecko dra-
hý, stále na Teba spomínať.
28. 10. 2019 uplynie smutný rok, odkedy nás opustil náš milovaný 
otec a dedko Cyril BUČÁK.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, dcéra Renáta, synovia 
Cyril a Rasťo s rodinami.
Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti.
Za modlitbu a tichú spomienku ďakujeme.

Odišli tíško, už nie sú medzi nami, no v našich 
srdciach stále žijú spomienkami.
29.  10.  2019 uplynie rok, čo nás navždy 
opustil drahý, láskavý manžel, otec, deduško  
MVDr. Tomáš MATIŠÁK.
31. 10. 2019 to bude už 10 rokov, čo odišla do 
večnosti milovaná dcérka Vierka MATIŠÁKOVÁ.
Spomíname s láskou a prosíme, venujte im spolu 
s nami tichú spomienku.
S úctou spomína celá smútiaca rodina.
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PONUKA:
DONÁŠKA
0910 740 224

www.toplangose.sk

Adresa prevádzky: Letná 55, Spišská Nová Ves, 052 01 
Nájdete nás: Tesco SNV, OC Madaras, OC MAX Poprad 
Minimálna objednávka: 4,90 € • Dovoz od 0,50 €

MäSOVé LANgOše:  všetky za 4,90 € / 440 g
• s kuracím soté, slaninka, cibuľka, syr, obloha
• s kuracím soté pikant, slanina, cibuľa, syr, obloha
• s tuniakom v paradajkovej omáčke, syr, obloha
• so zeleninovým ragú, syr, obloha

PLNeNé LANgOše:  všetky za 3,50 € / 340 g
• plnený so šunkou a nivou + tatárska, kečup, syr, obloha
• plenený so slaninou a šunkou + tatárska, kečup, syr, obloha
• plenneý 4 druhy syra + tatárska, kečup, syr, obloha
• plnený Gorgonzolou + tatárska, kečup, syr, obloha

kLASiCké LANgOše
šPeCiáLNA PONukA:
• šišky s čokoládou  3,00 € / 250 g (4 ks)
• hot-dog (langoš s párkom) 2,50 € / 200 g
• langoš s treskou a syrom 3,00 € / 250 g
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obecné kultúrne centrum, smižany

22. 11. 2019 o 19.00 hod. 
kultúrny dom smižany
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PRedÁm / PRenAJmem
 � Od 1. 11. 2019 dám do prenájmu zariadený 1-izb. byt na vyvýšenom prízemí na 

Javorovej ul. po úplnej rekonštrukcii. T.: 0910 488 878.
 � Dám do prenájmu 1-izb. byt (prerobený na 2-izb.), čiastočne zariadený na sídl. 

Mier. Tel.: 0911 821 822.
 � Dám do prenájmu 3-izb. byt s balkónom, čiastočne zariadený, na 7. posch., Ul. E. 

M. Šoltésovej pri Hornáde. T.: 0905 302 292.
 � Chcete rýchlo predať byt? Nemusíte, máte aj iné možnosti! Viac informácií na 

0907 915 201.
 � Predám rodinný dom v Smižanoch. Cena dohodou. T.: 0918 539 567.
 � Predáme záhradku v dobrej lokalite Červený jarok, murovaná chatka 16 m2, pivni-

ca, kuchyňa, podkrovie a balkónik, el. 220 V a 380 V. T.: 0908 084 093.
 � Predám záhradu s chatkou v chovateľskej osade Ferčekovce, vo výmere 397 m2, 

elektrina, studňa, plynová prípojka. T.: 0915 544 842.
 � Predám záhradu 258 m2 v  lokalite Brusník. Domček, ovocné stromy, kríky, časť 

na pestovanie zeleniny, v ZO rozvod vody, na pozemku parkovacie miesto pre auto 
s  prívesným vozíkom. Cena 9  850 € - v  prípade vážneho záujmu dohoda možná. 
T.: 0944 885 530.

 � Predám záhradku v  záhradkárskej oblasti Smižany nad elektrovodom. Rozloha 
375 m2, na pozemku vodovodná a elektrická prípojka. T.: 0915 580 769.

 � Predám alebo dám do dlhodobého nájmu garáž pri židovskom cintoríne, podpivni-
čená, bez elektriky, zväčšená. Cena dohodou. T.: 0907 144 700.

 � Ponúkam priestory na prenájom v centre obce Smižany, Nám. M. Pajdušáka 25 
vhodné na poskytovanie služieb, obchod alebo kanceláriu. T.: 0905 446 438.

 � Prenajmem kancelárske alebo predajné priestory vo dvore na prízemí, vedľa hodi-
nárstva (po stávkovej kancelárii) v centre mesta. Samostatný vstup, klenbová miest-
nosť. Adresa: Zimná 40/175, vpredu predajňa Klas. T.: 0905 138 614, príp. zašlite sms.

KÚPIm / hĽAdÁm / dARuJem
 � Vezmem do dlhodobého prenájmu garáž v meste (nie pri židovskom cintoríne). 

Môže byť aj v rodinnom dome. T.: 0950 360 330.
 � Kúpim garáž na sídl. Tarča v blízkosti Javorovej, príp. Dubovej ul. T.: 0910 488 878.
 � Mladý manželský pár kúpi byt v SNV. T.: 0909 106 051.
 � Kúpim staršiu biolampu zn.  BIOPTRON Compact od firmy Zepter. Ponúknite. 

T.: 0944 196 319, volať večer.
 � 43 r. chlap zo SNV s ŤZP hľadá os. asistenta s VP 30 - 48 r. najlepšie zo SNV alebo 

blízkeho okolia na 6 - 8 hodín denne počas týždňa, niekedy aj cez víkendy, mzda 
4,18 €/hod. Info na 0903 937 324.

 � Hľadám súrne podnájom v SNV do 300 € (sme 4-členná rodina – matka + dosp. 
syn + 2 školopovinné deti). T.: 0903 728 128.

 � Hľadám pestúnku pre 6-ročné dievčatko na občasné opatrovanie (2 – 3 x v me-
siaci). T.: 0907 772 902.

 � Darujem krásneho, čierneho, zdravého cca  3-mesačného kocúrika, ktorého 
sme našli pri potulkách po Slovenskom raji. Foto zašlem na požiadanie e-mailom. 
T.: 0908 560 052.

RôZne
 � NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve nedeľa? Rozbitý displej? 

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

 � ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DAňOVÉ PRIZNANIA. T.: 0905 936 156 * info: 
www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com

 � STAVEBNÉ PRÁCE ‑ REGEC PETER. Prestavba bytového jadra na kľúč od 
3  000 €, zatepľovanie, všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. 
Rezanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe materiálu až do 
20 %. T.: 0903 373 486.

 � ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie s. r. o. na kľúč. POZOR ma-
jitelia eseročiek  – povinný zápis konečného užívateľa výhod do OR; zmeny 
v s. r. o.; predaj READY MADE, s. r. o.; zápis dopravcov do OR, atď. TIMID, s. r. o., 
spoločnostiSRO.sk, Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV. 
T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

 � Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE: www.rekonstrukcie.eu / fb.rekon-
strukcie.eu / T.: 0917 562 510.

 � ALTÁNKY, TERASY, PRÍSTREŠKY NA AUTÁ, ZÁHRADNÉ CHATY, zariadenia al-
tánkov, DREVENÉ PODLAHY, atypy… atď. Pozri foto na FB ‑ Rusticstyle Artorius.  
T.: 0948 026 248.

 � MONTÁŽ VŠETKýCH DRUHOV STREŠNýCH KRYTÍN za rozumnú cenu. Kvalita, 
rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaručená. T.: 0902 249 396 ‑ Peter Ilašenko.

 � Potrebujete PROFI KAMERAMANA alebo FOTOGRAFA na svadbu či oslavu? 
Desiatky spokojných zákazníkov, profi kvalita za super cenu. FB Alfavideo. 
T.: 0944 684 303.

 � DOUČUJEM MATEMATIKU pre ZŠ, SŠ a VŠ. Pripravím na skúšky, prijímacie 
pohovory. Doučujem ŠTATISTIKU pre SŠ a VŠ. Pomôžem s prípravou výskumu, 
prieskumu a  so štatistickými analýzami pri bakalárskych, diplomových, ri-
goróznych, kandidátskych a docentských prácach. T. č.: 0918 694 144.

 � Doučujem ANGLICKý JAZYK všetky vekové kategórie od 6 do 60 r. Pripravu-
jem na maturitu * dávam konverzačné hodiny * mám bohaté skúsenosti s vyu-
čovaním. T.: 0907 585 817.

 � „Ste zlatý“ ‑ tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSť * čistenie kobercov, 
sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 100  % mikrovlnná likvidácia húb, plesní, 
červotočov * mikrovlnné sušenie + zdarma určenie vlhkosti muriva a iné. Viac: 
www.spisskanovaves.eu/Inzercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.

 � TEPOVANIE BUBLINKA ‑ tepujem PROFESIONÁLNYM STROJOM (3 x procesy 
čistenia) hĺbkovým spôsobom ‑ sedačky, koberce, postele, matrace… + UMý-
VAM OKNÁ a UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. T.: 0950 511 616, 0905 824 096.

 � ELEKTRO a  VODOINŠTALÁCIE. OPRAVY A  MONTÁŽ. Pokazil sa vypínač, 
kvapká z  batérie? Neviete koho zavolať? Som tu pre vás. Seriózne a  poho-
tovo. MONTÁŽ A SERVIS DOMÁCICH VODÁRNÍ A ČERPADIEL. T.: 0951 211 430, 
elektro.vodar@gmail.com

 � NOVOOTVORENý SALóN PRONAILS MONIKA. Ponúkam modeláž gélových 
a akrylových nechtov * gel lak * klasická manikúra a ošetrenie rúk parafínom. 
Nájdete ma na Zimnej 59 (v bráne). Pre termíny volajte 0949 829 019.

 � JANKA – ponúkame PORADENSTVO A POMOC v oblasti: zdravia, vzťahu, prá-
ce * Choroby – ich príčiny a prevencia * Relax a dobíjanie energie minerálmi 
a iné: výklad kariet. Objednávky: 0950 606 740.

 � MASÁŽE ‑ ponúkame masérske služby pri športových, rekondičných poby-
toch, ako aj pre zamestnávateľov. Spišská Nová Ves, Zimná 102 ‑ 0917 507 854 
* Šafárikovo nám. 3, sídl. Mier ‑ 0918 272 005; www.masazesnv.sk. Tešíme sa 
na vašu návštevu.

 � VYUČUJEM ANGLICKý JAZYK deti od 10 r. a dospelých (zlepšenie prospe-
chu v škole, maturitná príprava, konverzácie). Mám lingvistické a pedagogické 
vzdelanie a 13‑ročnú prax vo výučbe AJ. T.: 0905 310 408.

 � ŠTUDUJETE A NESTÍHATE? Nechajte vypracovanie svojej diplomovej, baka-
lárskej či ročníkovej práce na nás a naše 6‑ročné skúsenosti v  tejto oblasti. 
Zaručujeme serióznosť, zodpovednosť, jedinečnosť a samozrejme diskrétnosť. 
T.: 0917 822 571.

 � KOZMETIKA PASSAGE, Lipová 20, SNV (OD Družba, Tarča) ponúka komplexné 
vizážistické a kozmetické služby. NOVINKY: kurz samolíčenia * svadobné balíč-
ky make‑up & účes. Viac informácií na: kozmetikasnv.sk, FB, @makeupby_bi-
biana alebo 0905 388 917.

 � MAĽUJEME BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PRIESTORY ‑ interiéry a exteriéry. Máme 
dlhoročné skúsenosti. Zameriavame sa na detaily a čistotu prevedenej práce. 
T.: 0948 823 223.

 � Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové jadrá) * rekonštrukcie bytov 
a domov * všetky vodárenské práce (výmena batérií, WC, radiátorov, preplach. 
potrubia) * rezanie do panelu – búranie panelov, montáž pláv. podláh, sadrokar-
tónu. T.: 0903 277 634.

 � PREKLADY Z A DO ANGLICKÉHO JAZYKA bez pečiatky. Pomoc s prekladom 
projektov a slohových prác pre študentov ZŠ, SŠ a VŠ. Mám VŠ – AJ, Cambridge 
Certificate a Štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. T.: 0950 360 330.

 � PÁNSKE A DETSKÉ KADERNÍCTVO * OPRAVY DÁŽDNIKOV, RUKSAKOV A ŽALÚ-
ZIÍ. Zimná 65, SNV. T.: 0911 981 549.

 � Ponúkam RÔZNE DRUHY MASÁŽÍ na sídl. Západ  I. Objednávky na tel. č.: 
0948 092 052.

 � NÁDHERNÁ KOLEKCIA RÁMOV * CELOROČNý PREDAJ kvalitných SLNEČNýCH 
okuliarov * refrakčné vyšetrenia a  odborné poradenstvo ponúka BLIR‑OPTIK, 
Odborárov 18 * Nový tel. kontakt: 0911 397 086. Tešíme sa na vás.

 � Ponúkame čistenie kobercov, sedačiek, postelí a upratovacie práce podľa 
potreby. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS. T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 
0903 661 891 * www.upratovaniesnv.sk
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O B C H O D N É C E N T R U M

S P I Š S K Á N O V Á V E S
MADARAS

OCMADAR A S . SK

www.solidcorp.sk
+421 905 349 267
klimatizacia@solidcorp.sk
Duklianska 1250/38, Sp. Nová Ves

THERMA V je rada tepelných
čerpadiel vzduch-voda od

spoločnosti LG, ktorá je
určená pre novostavby,

rekonštrukcie rodinných
domov i komerčných objektov
a ktorá je vybavená pokročilou

technológiou vykurovania
LG s úsporou energie.

PRENÁJOM SÍDLA
SPOLOČNOSTI

OZNAČENIE
POŠTOVEJ SCHRÁNKY

PREBERANIE
POŠTOVÝCH ZÁSIELOK

SKENOVANIE OBSAHU
ČI SKARTOVANIE

SÚHLAS SO ZRIADENÍM TRVALÉHO 
/ PRECHODNÉHO POBYTU

Čoraz viac populárnejšia služba, ktorá ponúka 
jedinečnú príležitosť zriadiť si sídlo firmy inde, 

ako na mieste trvalého pobytu.

ČO TÝM ZÍSKAŠ?
Veľkú úsporu finančných prostriedkov; 

dlhodobý prenájom profesionálnej 
adresy na doručovanie pošty a komplexný 

administratívny servis, kde je diskrétnosť 
samozrejmosťou.

Odborárov 551/16
052 01 Spišská Nová Ves
kontakt@sidlosnv.sk

Mob. 0911 930 607  - Mgr. Veronika Huňady

NOVINKA!



Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA KAMIQ: 
4,8 – 7,1 l/100 km, 117 – 162 g/km. Ilustračné foto.

DOKONALÉ SPOJENIE
   SUV A MESTSKÉHO VOZIDLA.

Príďte XX. 10. 2019 na veľké testovacie dni do XXX.

skoda-auto.sk

NOVÁ ŠKODA

KAMIQ
 DO TATIER
  AJ K DUNAJU
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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

Príďte 8. - 9. 10. 2019 na veľké testovacie dni do AUTOVESU.


