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spravodajstvo

Pán primátor, prezraďte nám, čomu ste sa v priebehu tohto úvodného obdobia venovali?
Nakoľko môj mandát začal v zimnom období, medzi
prvými úlohami nechýbalo operatívne riešenie zimnej
údržby a vysporiadanie sa s tzv. chodníkovou novelou. Snažíme sa zaviesť najvhodnejší model údržby
ciest a chodníkov, ponúkame aj spoluprácu s občanmi formou dohody o vykonaní práce, prípadne tým, ktorí sa zapoja, poskytneme zľavu napr.
na poplatku za tuhý komunálny odpad. Vyhlásili
sme výzvu a každý, kto sa prihlási, bude vítaný.
Rád by som aj poďakoval a vyzdvihol aktivitu všetkých občanov, ktorí aj naďalej bez povinnosti čistenia
priľahlých chodníkov túto údržbu vykonávajú a takto
pozitívne vyjadrujú svoj vzťah k veciam verejným. Vnímam to ako výraznú pomoc mestu preklenúť obdobie do dosiahnutia optimálneho stavu, ale taktiež ako
vzájomnú službu medzi občanmi mesta. Bol by som
rád, aby sa v našom meste výrazne rozvinula dobrovoľnícka činnosť so zapojením seniorov, ako i mládeže, aby sme im touto cestou poskytli viac priestoru
na sebarealizáciu a v Spišskej Novej Vsi mohli vyhlásiť
Rok dobrovoľníctva. Ich pomoc privítame napríklad
pri opatrovateľskej službe, sezónnych prácach a pod.
A čo sa zimy ešte týka, medzi prvými úlohami, ktoré
som riešil, bolo i určenie ďalšej údržby lyžiarskeho
areálu Grajnár. Tento rok ho budeme spravovať ešte
spoločnými silami aj s OOCR, od budúceho roka preberie starostlivosť naša príspevková organizácia STEZ.
Zostaňme ešte pri zimnom období, ako mesto
zvláda vykurovanie svojich objektov. Riešili ste
v tejto oblasti niečo?
Áno, zadal som napríklad vykonanie tepelného auditu
športovej haly a krytej plavárne. Prebieha tiež regulácia
vykurovania základnej umeleckej školy. Uskutočnilo sa
i rokovanie k zapojeniu sa do výzvy na výstavbu alternatívnych zdrojov výroby el. energie (kogeneračných
jednotiek) a rekonštrukcie tepelných rozvodov. Zadali
sme i spracovanie auditu využitia mestských objektov.
A čo sa udialo počas vašich prvých dní vo funkcii
v obchodných spoločnostiach mesta?
V jednej z našich najvýznamnejších obchodných spoločností – Lesy mesta – bola realizovaná elektronická
dražba vyťaženej drevnej hmoty. V snahe o transparentnosť prebehli i výberové konania na zabezpečenie
ťažobnej činnosti za účasti zvolených poslancov mestského zastupiteľstva.
Komunikácie v meste prešli rozsiahlou rekonštrukciou, no v doprave je vždy čo riešiť. Zamerali
ste sa i na novú výstavbu?
Áno, pripravujeme sa na výzvu zameranú na dopravné riešenia a cyklodopravu. V príprave je projekt dopravného značenia, ako i projekt na zriadenie tzv. bikesherov – zdieľaných bicyklov. Zmenou prechádza
i projektová dokumentácia pripravovanej rekonštrukcie Nábrežia Hornádu od supermarketu Coop po Lidl,
ktorá zahŕňa i nový cyklochodník a most cez Hornád.
Analyzujeme aj parkovanie v našom meste s porovnaním sadzieb v iných mestách. Uskutočnilo sa i rokovanie s vedením Nemocnice Svet zdravia, počas ktorého
okrem hľadania riešenia komplikovaného obsadenia
www.spisskanovaves.eu

rozhovor

prvý mesiac
vo funkcii
lekára – onkológa a ďalšej reorganizácie špecializovaných oddelení som požiadal aj o systematické
riešenie s dôrazom na zavedenie 2 – 3-hodinového
bezplatného parkovania.
Čo sa týka ďalšej výstavby, zaoberáme sa výstavbou
domu smútku na novom cintoríne. Stretol som sa
i s developermi individuálnej bytovej výstavby v lokalite 9 krokov, Malé pole ako i Predná Huta.
A čo s „nešťastným“ priecestím pri MPC?
Je dôležité uviesť, že ide o komunikáciu v majetku
KSK. Železničná vlečka však patrí súkromnej spoločnosti. Rokoval som s pracovníkmi odboru dopravy
tunajšieho okresného úradu, ktorý má v kompetencii
vyhlásiť uvedené miesto za život a zdravie ohrozujúce. Prebiehajú rokovania s predsedom KSK, ktorý tak
bude môcť zasiahnuť a konať, i keď samotná železničná vlečka patrí súkromnému vlastníkovi.
V mestskom zastupiteľstve má po komunálnych
voľbách výrazné postavenie klub poslancov zo širokej koalície opozičných politických strán. Ako sa
kreuje vaša spolupráca s týmto klubom?
Prebiehalo množstvo rokovaní, v úvode februára sa
uskutoční prvé pracovné zasadnutie poslaneckého
zboru. Predložené na schválenie budú viaceré návrhy,
ktoré boli vopred predkladané na pripomienkovanie
tomuto poslaneckému klubu. Patria medzi ne návrhy na zriadenie komisií pri Mestskom zastupiteľstve
(MsZ), určenie náplne ich práce, návrh ich predsedov
a členov. Tiež návrh na zriadenie mestských výborov
a ich členov. Taktiež bude potrebné schváliť zástupcov
mesta v radách základných a materských škôl a určiť
zástupcov mesta v mestskej školskej rade. Pripravené
sú i zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri MsZ.
V médiách ste uviedli, že prioritu v prvých dňoch
„primátorovania“ dáte riešeniu problematiky sociálnej oblasti.
Áno, hľadáme vhodný spôsob zabezpečenia prepravy
seniorov medzi Poliklinikou pri Hornáde a Nemocnicou
Svet zdravia (NsP). Musíme sa popasovať i s poskytovaním obedov pre seniorov počas prázdnin a, hlavne, od
septembra t. r., kedy majú naše školy povinnosť poskytovať stravovanie všetkým žiakom. Dôjde tak k zníženiu
kapacitných možností, preto chceme byť na túto situáciu pripravení a už dnes hľadáme vhodné spôsoby zabezpečenia tejto služby, po ktorej dopyt neustále rastie.
Preto som zadal úlohu spracovať kompletnú analýzu
s návrhom opatrení, aby nás to na jeseň neprekvapilo
nepripravených. Taktiež prebieha audit opatrovateľskej
služby, ktorú poskytujú hlavne cirkevné inštitúcie a po
tejto službe je tiež dopyt vyšší ako súčasné kapacitné
možnosti. Preto rokujeme s ďalšími neziskovými organizáciami a poskytovateľmi takýchto služieb.
V súčasnosti je aktuálna výzva na výstavbu materských škôl pre marginalizované skupiny. Pripravujeme
žiadosti o poskytnutie grantov na výstavbu materských škôl na Podskale, ako i na Lesnej ulici.
Stretol som sa so zástupcami zdravotne postihnutých,
ako i s našimi klubmi dôchodcov, aby som si vypočul
ich podnety a spoločne tak hľadáme ich optimálne
riešenia.

Taktiež prebehlo rokovanie s jedným zo zástupcov tu
pôsobiacich cirkví, spoločne hľadáme spôsoby riešenia bezdomovcov, organizovanie akcií v cirkevných
chrámoch, charity. Predmetom ďalšieho spoločného
stretnutia za prítomnosti ostatných zástupcov cirkví
bude hľadanie možností sprístupnenia cirkevných
chrámov pre turistov navštevujúcich naše mesto.
A čo naše ďalšie pamiatky?
Dopracovávame projekty, s ktorými sa v rámci výzvy
Ministerstva kultúry SR, program Obnovme si svoj
dom, chceme uchádzať v marci t. r. o prostriedky na
rekonštrukciu Reduty.
Ďakujeme za rozhovor.

VÝZVA NA
UDELENIE
CENY MESTA
Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť
aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc
pri výstavbe a zveľaďovaní mesta,
reprezentáciu mesta, každoročne udeľuje
Cenu mesta.
Vážení občania, svoje zdôvodnené
návrhy na udelenie Ceny mesta
môžete doručiť na adresu:
Mestský úrad, Kancelária primátora,
Radničné námestie 7,
052 70 Spišská Nová Ves
najneskôr do 28. 2. 2019.
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Každoročné udeľovanie Jánskeho plakiet sa konalo v obradnej sieni Radnice v piatok 7. 12. 2018.
Slovenský Červený kríž ocenil 92 bezpríspevkových darcov krvi zo spišskonovoveského okresu.
Zlatú Jánskeho plaketu obdržalo 7 Spišskonovešťanov, 17 ich získalo striebornú a 29 darcov si odnieslo bronzovú plaketu. Medzi ocenenými boli aj
viacnásobní darcovia krvi, manželia Smoradovci so
synom, všetci traja získali za niekoľkoročné darcovstvo zlatú Jánskeho plaketu.
Mikulášske korčuľovanie s primátormi zorganizovalo CVČ 8. 12. 2018 na zimnom štadióne. Pre
deti boli pripravené v tento deň okrem korčuľovania
zdarma aj rôzne športové aktivity na ľade. Návštevníkov prišiel podporiť a pozdraviť na ľadovú plochu
spolu s Mikulášom, čertom a anjelom bývalý primátor J. Volný a súčasný primátor P. Bečarik, ktorí
zároveň pomáhali Mikulášovi s rozdávaním sladkej
odmeny pre najmenších.
Pravidelné predvianočné stretnutie rodín, okrúhly
30. ročník podujatia Čaro Vianoc, zorganizovala
Okresná organizácia Únie žien Slovenska v koncertnej sieni Reduty 10. 12. 2018. V galaprograme
vystúpili deti z MŠ na Stolárskej ul., mažoretky
z CVČ Adam, žiaci zo ZUŠ v SNV, folklórny súbor
z Poráča, cirkevný zbor z Poráča či súbor z Domaňoviec. Predvianočnú atmosféru dopĺňali aj zaujímavé dekorácie, ozdoby či jedlá spojené s Vianocami.
Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s DS
Hviezdoslav, recitátormi a študentmi z Gymnázia
na Školskej ul. a Hotelovej akadémie pripravili prezentáciu básní Ivana Mojíka.
V stredu 12. 12. 2018 v rámci 59. Dvorných dialógov pracovníci Múzea Spiša predstavili monografiu Hozelec a jeho poklady. Spomínané dielo
je výsledkom práce kolektívu pracovníkov múzea.
Pstruhy Slovenského raja si užívajú otužovanie
pravidelne každý týždeň, ale ujsť si nenechajú ani
iné príležitosti, pri ktorých si môžu zaplávať v ľadovej vode. Pri zelenej lávke v Slovenskom raji sa
rozhodli okúpať za tmy na Luciu spolu s otužilcami spod Tatier. Otužilci s čelovkami, zvoncami
a metlami strašili strigy a odháňali zlých duchov
z vôd Hornádu. Otužovanie ako súčasť zdravého
životného štýlu propagovali otužilci zo Spiša aj
počas dvoch dní pred vianočnými sviatkami v kadi
s teplotou vody 4°C pred nákupným centrom v našom meste.
Hokejisti Spišskej Novej Vsi zavítali v piatok
14. 12. 2018 do Domu Charitas sv. Jozefa na
sídl. Mier. Svojou prítomnosťou prišli v predvianočný čas potešiť deti v tomto domove a odovzdali im
dar v hodnote 250 €. Okrem financií sa hokejisti
rozhodli potešiť deti aj zbierkou plyšákov.
Členovia Žiackej školskej rady oranžového Gymnázia v našom meste zorganizovali v dňoch 11. –
19. 12. už po druhýkrát zbierku s názvom – Urobme psíkom Vianoce. Počas nej vyzbierali 47 kíl
krmiva, osušky, deky, vankúše, pelechy, vôdzky,
obojky, misky, hračky aj rôzne maškrty. Všetky
vymenované veci boli určené a odovzdané psíkom
v mestskom útulku.
V decembri pribudlo na novorodenecké oddelenie
spišskonovoveskej nemocnice vďaka nadácii Križovatka (k štyrom darovaných v júli roku 2018)
desať nových monitorov dychu určených pre novorodencov a deti do 1 roka, ktoré si môžu matky
zapožičať na dobu 6 mesiacov za poplatok aj
domov. Tieto prístroje pomáhajú predísť syndrómu
náhleho úmrtia novorodenca.
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Vo výbere obce Spišiačka
neváhala a súťaž vyhrala
Mária Dirgová pochádza zo Spišskej Novej Vsi
a piaty rok študuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici v odbore Geografia a rozvoj regiónov. Mediálne
ju zviditeľnil úspech v súťaži pre študentov stredných
a vysokých škôl na Slovensku „Ako pomohli eurofondy
môjmu regiónu a mestu 2018“. Tú vyhlásil Úrad vlády
SR na jar minulého roka už po siedmy raz. Témou jej
videospotu bol rozvoj mesta Spišská Nová Ves vďaka podpore fondov EÚ.
Mohli by ste nám bližšie priblížiť súťaž, v ktorej
ste uspeli? Ako ste sa o nej dozvedeli a čím vás
zaujala?
Spomínanú súťaž vyhlásil Úrad vlády Slovenskej republiky a mojou úlohou bolo natočiť tridsaťsekundové
video na tému: Ako eurofondy pomohli môjmu regiónu/mestu. O tejto súťaži som sa dozvedela od mojej
vyučujúcej v rámci zadania z predmetu Programovanie
a projektovanie v regionálnom rozvoji. Vzhľadom na to,
že som veľmi súťaživý typ, hneď ako mi to umožnili
školské povinnosti a počasie, pustila som sa do natáčania spotu.

Videotvorba ma zaujala a chcela by som sa jej venovať
aj v budúcnosti. Pomaly sa rozbieham, učím, študujem,
inovujem svoje technické vybavenie a chcem sa v tomto smere posúvať ďalej. Čo sa týka mojej profesijnej
budúcnosti, určite chcem ísť geografickým smerom
a prepojiť ho s cestovným ruchom. Snažím sa o to aj
v mojej pripravovanej diplomovej práci s názvom Tvorba náučných trás v regióne Spiš pre mobilnú aplikáciu. Verím, že sa mi podarí naplniť všetky moje ciele
a úspešne naštartovať moju kariéru.
Video si môžete pozrieť na kanáli https://www.youtube.com, hľadajte 1. miesto Ako pomohli eurofondy
môjmu regiónu a mestu 2018.
Ďakujeme za rozhovor.
(red)

Čím vás zaujala Spišská Nová Ves a jej projekty
realizované cez eurofondy?
Vo výbere obce, s ktorou sa zapojím, som mala voľnú
ruku. Ako hrdá Spišiačka som ani sekundu nezaváhala a začala som vyhľadávať podrobnejšie informácie o využívaní eurofondov v našom meste. Tabuľky
s logom Európskej únie sa nachádzajú naozaj na
množstve budov, čo je znamením úspešne zrealizovaných projektov. Aj preto som mala problém vo
videu skĺbiť zadanie s časovým limitom.
Ako vnímate váš úspech a aké sú vaše profesijné
plány do budúcna?
Mojím úspechom v tejto súťaži som nadšená, vôbec
som to nečakala, keďže po minulé roky bola konkurencia naozaj silná. Som rada, že sa mi podarilo zviditeľniť
naše mesto a sčasti aj moje dielo, i keď amatérske.

Cena KSK
Košický samosprávny kraj udeľoval v decembri verejné ocenenia za rok 2018.
Cenu Košického samosprávneho kraja udeľuje zastupiteľstvo občanom a kolektívom za prínos pre rozvoj
kraja, za činy statočnosti, ľudskosti, za činy a výsledky
v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej, umeleckej a športovej činnosti a bola udelená 5 osobnostiam v Košickom kraji.
Najvyššie krajské vyznamenanie Cenu KSK za rok
2018 získal JUDr. Michal Komara, PhD. za dlhoročný významný prínos, osobnú angažovanosť
pri hospodárskom a sociálnom rozvoji regiónu
Spiša pri príležitosti jeho životného jubilea. Menovaný ako riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v rokoch 1992 - 2010 sa významne angažoval a nezištne pomáhal pri etablovaní najväčšieho
zamestnávateľa v regióne (Embraco), ale i ďalších
rozhodujúcich zamestnávateľov, ako CRW, Triplus,
CFM, Zinkoza atď.
Štyri volebné obdobia bol poslancom KSK, kde sa aktívne angažoval za sociálnu spravodlivosť a dôslednú
sociálnu politiku v celom kraji.
Juraj Beňa
február 2019

Najúspešnejší športovci
mesta za rok 2018
Mestský úrad, oddelenie školstva, aj v roku 2019
nadväzuje na tradíciu vyhlasovania najúspešnejších športovcov mesta. Po Redute a športovej
hale prichádza nový priestor - Dom kultúry Mier.
Čo pripravujú organizátori? Ktorí športovci zopakujú minuloročné prvenstvo? Má šport v Spiš-

skej Novej Vsi nové talenty? A ktorý šport je na
vzostupe? To všetko sa dozviete v Dome kultúry
Mier 27. 2. 2019 o 17.00 h, kedy sa uskutoční
slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov
mesta Spišská Nová Ves, ktorí v roku 2018 dosiahli
výrazné úspechy.

chorus iglovia
Speváci z miešaného speváckeho zboru CHORUS IGLOVIA spolu so svojou dirigentkou
Martou Novákovou mali aj po aprílových oslavách 30. výročia svojho vzniku po celý rok 2018
bohatý program.
Hneď v júni 2018 cestovali speváci do Talianska, kde
mali sústredenie zboru a malý koncert s 11-timi piesňami v kempingu pri Jadranskom mori. V septembri
2018 zaspievali bývalej členke zboru Zuzke Murkovej
na jej svadbe v kostole Nanebovzatia Panny Márie
v Spišskej Novej Vsi. V októbri 2018 už stáli na pódiu
v Redute s dvoma skladbami, aby boli spolutvorcami
programu uvedenia knihy o M. R. Štefánikovi, ktorej
autorom je Jozef Banáš a ktorý bol osobne prítomný.
Hneď po tejto akcii bola v ten večer v centre mesta
spomienka na 125. výročie prvého elektrického verejného osvetlenia mesta, kde zbor predviedol 2 piesne.
V novembri 2018 sa zbor zúčastnil už tradičných Spišských zborových dní, na ktorých v Chráme Premenenia Pána vystúpil s repertoárom šiestich skladieb.
Nesúťažnej prehliadky sa zúčastnilo spolu 5 zborov,
pričom tu účinkoval aj náš hosť - miešaný spevácky zbor Jasoň z Havlíčkovho Brodu. Nabitý program
v decembri 2018 odštartovalo vystúpenie zboru na
celoslovenskej konferencii vedúcich pracovníkov
RÚVZ v hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi, na ktorej
speváci v polhodinovom programe predviedli 9 piesní
a zožali zaslúžený aplauz. Doteraz nepoznanou akciou
bolo vystúpenie zboru v Ľadovom dóme na Hrebienku, kde „Chorusáci“ vystupovali v decembri 2018 pre
firmu SUZUKI Slovensko. Zaujímavá bola už cesta lanovkou hore na Hrebienok a, samozrejme, aj samotné
dielo z ľadu - Ľadový dóm. Zboristi spievali pri teplote
-14 °C, čo doteraz ešte nezažili (viď foto). Aj s vynú-

teným prídavkom zaspievali speváci spolu 10 piesní
a potlesk divákov bol skutočne nefalšovaný.
Vrcholom celoročného programu zboru sú každoročne vianočné koncerty Tichá noc. V koncertnej sieni
zaspievali speváci zboru až 20 piesní, z nich 3 skladby spolu so svojím hosťom - miešaným speváckym
zborom CHORUS MINOR z Levoče. Oba koncerty boli
vypredané a diváci mali možnosť vypočuť si program
zložený výlučne z česko-moravsko-slovenských piesní. Aj takýmto spôsobom si pripomenuli 100. výročie
vzniku 1. ČSR a 750. výročie prvej písomnej zmienky
o Spišskej Novej Vsi. S vianočným programom vystúpili aj v Podolínci (2018) a v Lendaku.
Marta Nováková - dirigentka CHORUS IGLOVIA: „Ako
vidno z popisu našich vystúpení, v roku 2018 sme
spievali na rôznych miestach a pri rôznych príležitostiach. Som rada, že sa náš zbor etabloval v Spišskej
Novej Vsi ako pevná súčasť jeho kultúrnych podujatí.
Novinkou našich vystúpení v roku 2018 je určite i to,
že sme žiadaní aj, takpovediac komerčne, teda na objednávku. Spievanie pri rôznych príležitostiach je ale
pomerne náročné i preto, lebo musíme prispôsobovať
náš repertoár (a výber piesní) povahe a druhu tohto
vystúpenia. Žiada si to veľa spoločných hodín nácviku
pre spevákov i pre mňa. Robíme to však radi a teší ma,
že si moji speváci držia svoju výkonnostnú úroveň. Bez
lásky k zborovému spevu by to určite nešlo“.
Text: Igor Murko
Foto: František Kafka

Z tmy do svetla je názov výstavy v rámci kampane
Blízko pri človeku, ktorú Slovenská katolícka charita prvýkrát usporiadala v spolupráci so Spišskou
katolíckou charitou (SKCH). Výstavu v literárnej
kaviarni eLAra otvoril generálny sekretár SKCH
Jozef Matloch. Výstava dokumentuje príbehy ľudí,
ktorým pomohla charita.
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V letohrádku Dardanely sa prvýkrát predstavil
akordeónový virtuóz Michal Červienka
na vianočnom koncerte, ktorý sa uskutočnil
16. 12. 2018. Koncert bol venovaný 35. výročiu
založenia Expozície klávesových hudobných nástrojov. Medzi ďalších známych umelcov, ktorých
výkony si mohli návštevníci vychutnať patrila klaviristka Júlia Grejtárová, organista František Beer,
ako i speváci zo Štátnej opery Košického divadla.
Pacientov, ktorí museli stráviť vianočné sviatky na
nemocničnom lôžku prišiel do nášho mesta pozrieť
prezident SR Andrej Kiska. Počas návštevy prešiel prezident nielen chirurgické, ale i gynekologicko-pôrodnícke či detské oddelenie. Celkovo Štedrý večer strávilo v spišskonovoveskej nemocnici
84 pacientov. Ich zdravotný stav neumožňoval, aby
boli prepustení do domáceho liečenia.
Vianočné sviatky oslavovali, tak ako každý rok,
aj v domove dôchodcov. Vianočného ducha priniesli medzi klientov domova koledníci so svojimi
vinšami a vianočnými pesničkami. Tento rok to
boli rodičia so svojimi deťmi, ktoré navštevujú ZUŠ.
Prvýkrát prišiel dôchodcom zaželať dobrú chuť
ku štedrovečernej večeri a popriať krásne sviatky
aj nový primátor mesta P. Bečarik.
V Košiciach sa uskutočnilo 26. 12. 1487 stretnutie
siedmich hornouhorských banských miest (Gelnica, Smolník, Rožňava, Spišská Nová Ves, Jasov,
Rudabánya a Telkibánya). Na stretnutí boli spísané banské práva a vznikol Zväz hornouhorských
banských miest.
Živý Betlehem v podobe Divadla teatrálnej skratky sa každoročne teší veľkej obľube. 26. 12. 2018
v poobedňajších hodinách ochotníci odohrali pred
Radnicou biblický príbeh Božieho narodenia s názvom Keď tá jasná hviezda.
Posledný deň v roku ukončili zoskokmi padákom na našom letisku parašutisti nielen z blízkeho, ale i ďalekého okolia. Približne 30 ľudí prišlo z Popradu, Košíc, Prešova, Žiliny, Lučenca či
Liptovského Mikuláša. „Skákalo sa z výšky okolo
3 800 metrov, kde bolo približne -25 °C,“ priblížil
nám Peter Slivovský, jeden z organizátorov tradičného silvestrovského skákania. Po doskoku čakalo
parašutistov občerstvenie a teplý čaj.

Speváci CHORUS IGLOVIA s dirigentkou v Ľadovom dóme na Hrebienku.

www.spisskanovaves.eu

Primátor mesta Pavol Bečarik odniesol v predvečer
posledného dňa minulého roka do Domu humanity Nádej varnicu kapustnice a spoločne s pracovníkmi oddelenia sociálnych vecí MsÚ pripravil
tunajším bezdomovcom príjemné prekvapenie.
V roku 2019 chce mesto podobné podujatia opakovať a spoločne s ďalšími organizáciami a dobrovoľníkmi zlepšiť aj situáciu ostatných bezdomovcov
v našom meste.
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Pitie šampanského pod vodnou hladinou v bazéne krytej plavárne je pre potápačov dlhoročnou
tradíciou a vyvrcholením sezóny. Táto udalosť nemohla chýbať ani v závere roka 2018. Oliver Krajňák, riaditeľ potápačskej školy v SNV, sa nezabudol poďakovať bohovi morí Poseidonovi za ochranu
všetkých potápačov počas celého roka. Potápači
umožnili laickej verejnosti ponoriť sa pod vodnú
hladinu pod odborným dohľadom na Dni otvorených dverí 5. 1. 2019. Do bazéna si prišli ponor
vyskúšať malí aj veľkí, so skúsenosťami, ale i úplní
začiatočníci.
K 31. 12. 2018 mala Spišská Nová Ves 36 185 obyvateľov, z toho 230 cudzincov. Za minulý rok sa
narodilo 382 detí, z toho 196 chlapcov a 186 dievčat. Mesto eviduje 286 úmrtí. Podľa slov vedúcej
právneho oddelenia L. Dulákovej v našom meste
evidujeme v porovnaní narodenia a úmrtia s rokom
2017 o 33 narodení viac a 21 úmrtí menej. Medzi
najpočetnejšie chlapčenské mená môžeme zaradiť mená ako Adrián, Adam, Jakub, Juraj, Martin,
Matej či Patrik. Medzi najobľúbenejšie dievčenské
mená patria Adela, Anna, Diana, Emma, Laura,
Nela či Sofia. V minulom roku bolo uzavretých 293
sobášov a 76 manželských párov bolo rozvedených. Z pohľadu vekovej štruktúry sa najviac Novovešťanov nachádza v produktívnom veku v rozmedzí 18 - 62 rokov, cca 65 %.
Nový rok privítali zástupcovia vedenia nášho
mesta spolu s obyvateľmi pred Radnicou v prvý
januárový podvečer. Podujatie sa začalo slávnostným príhovorom a prianím všetkého dobrého
v roku 2019 primátorom mesta P. Bečarikom, krátkym kultúrnym programom a ohňostrojom.
V roku 2018 Úrad Košického samosprávneho
kraja podporil Múzeum Spiša sumou v hodnote
9 500 €. Ako sa vyjadrila riaditeľka múzea Zuzana
Krempaská, za túto sumu mohli nakúpiť 183 ks
zaujímavých zbierkových predmetov z odborov ako
etnografia, história a prírodné vedy. V minulom
roku navštívilo múzeum 34 500 návštevníkov, ktorým okrem výstav ponúklo aj odborné prednášky či
koncerty. V rámci edičnej činnosti vyšli publikácie
Spiš a vznik Československej republiky a monografia Hozelec. V roku 2019 sa priaznivci histórie
môžu tešiť na dokončenie reštaurovania 24 obrazov
mestských richtárov, vyjde 400-stranový zborník
a pokračovať bude tiež budovanie expozície hudobných nástrojov v markušovských Dardanelách.
V roku 2018 získala Spišská knižnica dotáciu
od zriaďovateľa - Košického samosprávneho
kraja a od Fondu na podporu umenia vo výške
cca 10 000 € na nákup nových kníh a rekonštrukciu podlahovej krytiny niektorých oddelení. Od
septembra 2018 zaviedli v knižnici taktiež nový
katalogizačný informačný program Tritius, ktorý skvalitnil najmä medziknižničné služby. Bohatá
bola aj ponuka sprievodných podujatí ako Štúrov
Zvolen, Mám básničku na jazýčku, Biblická jeseň
či literárne odpoludnia v Domove dôchodcov.
Na jeseň si kultúrna verejnosť pripomenie 100-té
výročie narodenia významnej osobnosti, Vincenta Hložníka. Verejnosti sú známe najmä jeho
ilustrácie Andersenových rozprávok, ale i šlabikára
či biblie. V Smižianskom kaštieli sú od 11. januára
verejnosti prístupné jeho olejomaľby a grafiky.
V minulom roku na najvyššiu vežu Slovenska
vystúpilo 4 789 návštevníkov, bolo ich o 753 viac
ako v roku 2017. Turistické informačné centrum
navštívilo 18 262 klientov, o 1 591 viac oproti roku
2017.
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Centrum právnej pomoci
Centrum právnej pomoci (CPP) je štátna rozpočtová
organizácia zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi,
ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi.
Od roku 2006 poskytuje CPP právnu pomoc tým občanom, ktorí si pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu dovoliť využívať iné právne služby. Právnu pomoc
poskytuje v občianskoprávnych, obchodnoprávnych,
pracovnoprávnych a rodinnoprávnych veciach, v konaní
pred súdom v správnom súdnictve a v týchto konaniach
aj pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Od 1.
marca 2017 sa významne rozšírila pôsobnosť Centra

právnej pomoci aj o agendu tzv. osobného bankrotu.
Centrum poskytuje právnu pomoc na základe žiadosti o poskytnutie právnej pomoci doloženej potrebnými
dokladmi. Na poskytnutie právnej pomoci má nárok
osoba spĺňajúca podmienky definované na internetovej stránke CPP.
Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci nájdete na 2. poschodí budovy Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi počas konzultačných
hodín v termínoch: 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 11. 4.,
25. 4. 2019 v čase od 9.00 do 14.30 h.
Bližšie informácie a tlačivá nájdete na
http://www.centrumpravnejpomoci.sk/

Parkovanie v meste
Úhrada za dočasné parkovanie v Spišskej Novej
Vsi (parkovné) motorových vozidiel na vymedzených
parkoviskách sa vyberá za jedno parkovacie miesto
za každú začatú polhodinu. Parkovné je možné zaplatiť formou parkovacích lístkov v parkovacích automatoch, jednorazovou parkovacou kartou, celoročnou
parkovacou známkou alebo podľa podmienok na vymedzenom úseku alebo parkovisku.
Na vymedzených parkoviskách sa platí za odstavené motorové vozidlo v pracovných dňoch v čase
od 8.00 do 18.00 h, v soboty od 8.00 do 13.00 h,
nedele a sviatky sú bez poplatku.
Výška parkovného je rozdelená do dvoch parkovacích zón. Pričom v zóne 1 (Zimná, Letná ul. a Reduta) zaplatíte za ½ hodiny státia 0,70 €, za 1 hodinu
1,40 €. Parkovanie v zóne 2 (obslužná komunikácia
zadný trakt Letná č. 26 – 49, 60 – 78; parkovisko
pred poštou, pred detskou poliklinikou, parkovisko na Školskej ul.; Fabiniho ul; parkovisko na
Starej ceste; parkovisko na autobusovej stanici

a pri cintoríne) je o čosi lacnejšie. Za ½ hod. zaplatíte
0,50 €, za 1 hod. 1 €.
Výška celoročnej parkovacej známky pre fyzické
osoby je 35 € a pre právnické osoby 100 €, pričom
pri kúpe v hlavnej pokladni MsÚ, (Štefánikovo nám.
1, prízemie vpravo, č. dv. 105) je potrebné predložiť
platný technický preukaz.
Samozrejmosťou aj v našom meste je platenie parkovného formou SMS na tel. číslo 2200 s evidenčným
číslom vozidla v tvare SN medzera A1 alebo A2 (podľa
zóny) medzera EČV. Cena SMS je zhodná s cenou lístka z automatu.
Bližšie info http://www.spisskanovaves.eu/obcan/doprava/parkovanie/index.html
Pre porovnanie uvádzame, že v susednom Poprade je
parkovanie rozdelené do 3 zón podľa jednotlivých ulíc.
Parkovacie karty majú prenosné i neprenosné. Suma
prenosnej parkovacej karty, ktorá sa neviaže na evidenčné číslo vozidla (EČV) a je platná na vozidlo, v ktorom je umiestnená, je 400 € na celý rok pre všetky zóny
a 200 € iba pre parkoviská zaradené do II. zóny. Cena
neprenosnej parkovacej karty, ktorá sa viaže na EČV,
v ktorom je umiestnená, je 300 € pre parkovanie vo
všetkých zónach a vyhradená iba pre zónu II je 150 €.
Parkovanie v meste Levoča je spoplatnené iba na Námestí Majstra Pavla. Ročné parkovacie známky stoja
70 €.

„NOVEJŠA FUSAKLE“ od ZUŠ
ZUŠ J. Fabiniho 1 sa v minulom roku zapojila do celoslovenskej súťaže s názvom „NOVEJŠA FUSAKLE“.
Hlavnými organizátormi súťaže boli - lokálna značka
NOVEJŠA a celoslovenská značka FUSAKLE. Predmetom súťaže bol návrh na dizajn ponožiek s lokálnym/
regionálnym motívom, ktorý vystihuje mesto Spišská
Nová Ves alebo región Dolný Spiš, prípadne Slovenský
raj. Z celkového počtu 46 zaslaných návrhov bolo porotou vybratých 7 TOP, ktoré boli následne zverejnené
na FB stránke NOVEJŠA, kde bolo spustené verejné
hlasovanie o najlepší návrh. Do TOP skupiny sa dostali 3 návrhy, jeden p. uč. Vojtášovej, ďalší návrh jej
žiačky Emy Jaškovej a jeden návrh Ivana Petruščáka, žiaka p. uč. Bavalovej. Po ukončení hlasovania
boli 5. 11. 2018 vyhlásení víťazi súťaže s najväčším
počtom hlasov. Celkovým víťazom sa stal návrh
„Spišský hrad“ od Mgr. Dominiky Vojtášovej (foto),
s počtom hlasov 339 a na 2. mieste sa umiestnil
návrh „Kostolná veža“ od jej žiačky Emy Jaškovej,

s počtom hlasov 226. Víťazné návrhy pôjdu do výroby.
Ponožky bude vyrábať celoslovenská značka FUSAKLE
a budete si ich môcť zakúpiť na ich webovej stránke
(https://www.fusakle.sk/). Pri každej vyrobenej ponožke nebude chýbať na etikete meno tvorcu návrhu.
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V spišskonovoveskej
nemocnici sa vlani narodilo
vyše 1 300 detí
Podľa slov primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Štefana Novysedláka bol posledný deň roka 2018
na oddelení veľmi pokojný. V poobedňajších hodinách
sa narodil chlapček. Prvým novoročným prírastkom
narodeným v našej pôrodnici bola malá Zoja s mierami 3 050 gramov a 49 centimetrov. Dievčatko prišlo na
svet 1. januára 2019 o pol piatej poobede. Primátor
mesta Pavol Bečarik (foto) zablahoželal mamičke
prvej Spišskonovovešťanky. Okrem gratulácie, kytice a daru šťastnej mamičke sa informoval aj o výsledkoch tunajšieho gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia na čele s MUDr. Štefanom Novysedlákom.
V Nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves sa
počas minulého roka uskutočnilo 1 331 pôrodov. Oproti vlaňajšku počet pôrodov narástol
o 46. Chlapcov prišlo na svet len o niečo viac ako
dievčat a desiatim mamičkám sa narodili dvojičky.
Zatiaľ čo v roku 2016 nemocnica zaznamenala
1 206 pôrodov, v roku 2017 ich bolo 1 285 a vlani
1 331, čo je najvyšší počet pôrodov spomedzi všetkých
nemocníc v sieti Svet zdravia.
„Opakovaný ročný nárast pôrodov podľa nás vznikol vďaka pozitívnej reklame spokojných mamičiek,
ktoré u nás už rodili. V našej pôrodnici dbáme na
individuál
ny prístup, rešpektujeme pôrodné plány
a veľkou výhodou je aj možnosť, aby otecko sprevádzal
mamičku počas celej hospitalizácie, teda nielen počas
pôrodu. Týmto v našej pôrodnici vytvárame rodinné
prostredie pod dohľadom vysoko odborného personálu,“ vysvetľuje primár gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia MUDr. Štefan Novysedlák.
Chlapcov prišlo vlani v spišskonovoveskej nemocnici
na svet 679, dievčat 658. Medzi najčastejšie dievčenské mená, aké rodičia dávali svojim novorodencom,
patrili Sofia, Hana a Ema. U chlapcov dominovali mená
Michal, Matej a Matúš.

V pláne pôrodná izba pre alternatívne polohy
Mamičky môžu spolu s oteckami v nemocnici absolvovať predpôrodnú prípravu, kde sa dozvedia viac
napríklad o životospráve v gravidite, priebehu pôrodu
a prakticky si nacvičia základnú starostlivosť o novorodenca. Stretnutia sú doplnené cvičením. Vlani
predpôrodnú prípravu absolvovalo 231 mamičiek.
Spoločne s personálom si mamičky môžu vytvoriť individuálny pôrodný plán a naplánovať si tak, ako by
mal ich pôrod vyzerať. Minulý rok túto možnosť využilo
125 mamičiek.
Nemocnica využíva moderné metódy, ako bonding
(v prípade cisárskeho rezu možnosť bondingu s oteckom) či rooming-in a po pôrode mamičkám v oblasti
kojenia radí certifikovaná laktačná poradkyňa. Každý
štvrtok tiež pôrodnica otvára dvere budúcim mamičkám, ktoré majú vtedy možnosť prísť si pozrieť oddelenie, pôrodné sály a zdravotnícky tím im zodpovie
otázky, ktoré ich zaujímajú.
Spišskonovoveská nemocnica sa chystá do budúcnosti zvýšiť počet nadštandardných izieb, v ktorých
má možnosť ubytovať sa aj otecko. Plánuje vytvoriť
i nadštandardnú pôrodnú izbu s možnosťou využitia
alternatívnych metód vedenia pôrodu.

Na základe telef. oznámenia okoloidúceho občana našla vyslaná hliadka MsP 15. 12. o 0.40 h
na Hutníckej ul. pri objekte ZŠ na zemi ležiaceho
muža s krvácajúcim zranením na hlave. Muž bol pri
vedomí, odmietol však uviesť svoju totožnosť. Na
miesto bola privolaná RZP, ktorej personál muža
prevzal na ďalšie vyšetrenie.
Obsluhou kamerového systému bola 20. 12. o 23.25
h zistená osoba ženského pohlavia, ktorá sa na Radničnom námestí zobliekla len do spodnej bielizne
a takto odhalená sa fotila na verejnom priestranstve.
Osoba bola hliadkou stotožnená. Nakoľko konanie
osoby vykazovalo známky výtržníctva, ďalší postup
bol konzultovaný s vedením MsP a PZ SR.
Hliadka MsP zistila 13. 1. o 0.20 h, že v bezprostrednej blízkosti SOŠ ekonomickej na ulici
Stojan vyteká čista pitná voda silným prúdom. Pre
podozrenie, že ide o poruchu na vodovodnom potrubí bola zistená skutočnosť nahlásená na dispečing firmy Veolia.

policajné okienko

spravodajstvo

Príslušníkom ODI OR PZ SNV bolo vznesené obvinenie voči A. M. za prečin ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky. Obvinený 21. 12. 2018 o 17.35 h
viedol osobné motorové vozidlo po miestnej komunikácii na Triede 1. mája, kde pred obytným
blokom č. 45 narazil svojou prednou časťou do
zaparkovaného vozidla značky W-Polo a vozidla
značky Hyundai. Po podrobení sa dychovej skúške
na zistenie alkoholu mu bola nameraná hladina
0,63 mg/l alkoholu v dychu. Svojím konaním spôsobil celkovú škodu vo výške 1 800 €.
Poverený príslušník OŽP SNV začal 28. 12. 2018
trestné stíhanie za prečin nebezpečného vyhrážania voči J. J., ktorý sa o 14.20 h v priestoroch
bistra na železničnej stanici vyhrážal svojej exmanželke.
Poverený príslušník OO PZ SNV začal 30. 12. 2018
trestné stíhanie za prečin krádeže voči NP. Tento
páchateľ 30. 11. 2018 okolo 12.00 h v lekárni Bonus na Štefánikovom námestí využil nepozornosť
poškodeného A. K. a z pravého zazipsovaného
vrecka zimnej bundy, ktorú mal v tom čase oblečenú na sebe, mu odcudzil pánsku koženú peňaženku
s obsahom finančnej hotovosti vo výške 800 €.

Mestská polícia v SNV

STRATY A NÁLEZY

11. 1. 2019 o 10.00 h bol odovzdaný nález nájdený 24. 12. 2018 o 16.00 h na Duklianskej ul.
pri APS ALKON, a. s. Ide o knihu od Henri Barbusse „OHEŇ“, ktorú nálezca vysušil a odovzdal. IC: 35/2019
3. 1. 2019 o 12.00 h bol na Hviezdoslavovej ul.
nájdený vyskakovací kľúč od motorového vozidla ŠKODA. IC: 11/2019
2. 1. 2019 o 10.20 h bol na Námestí SNP nájdený zväzok kľúčov v počte 6 ks + klúč od vozidla Škoda, vyskakovací. Pri kľúčoch sa tiež
nachádzajú 2 ks prívesky - Autoškola Oskar
Gonda a logo Škoda. IC: 22/2019
30. 12. 2018 o 12.10 h bol na Zimnej ul. 70 nájdený zväzok kľúčov v počte 2 ks, jeden čierny elektronický čip a sivý kovový prívesok.
IC: 1643/2018
24. 12. 2018 o 16.00 h bol v meste nájdený zväzok kľúčov v počte 1 ks a 1 ks elektronický čip
červenej farby. IC: 1638/2018

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.
Staršie nálezy nájdete na www.spisskanovaves.eu
v sekcii Mestská polícia v rubrike „Straty a nálezy“.

www.spisskanovaves.eu
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Zimná edícia
Ľadového
expresu
štartuje
Milovníci zimných športov a výletov
zasneženou prírodou sa môžu tešiť na
nové vlakové spojenie. Zimná edícia
Ľadového expresu je prvým zo štyroch
tohtoročných mimoriadnych spojov.
Prepravná kapacita jednej jazdy je
144 osôb, cestujúcich čakajú aj exkluzívne
zľavy v lyžiarskych strediskách.
Turistickí nadšenci a vyznávači aktívneho životného štýlu aj počas zimy budú môcť využiť špeciálny turistický vlak. Zimná edícia Ľadového
expresu bude priamym spojením Košíc s NP
Slovenský raj. Konečnou stanicou bude Červená
skala. „Vlak zastaví v zastávkach pri lyžiarskych
strediskách Mlynky Gugel a Biele vody, SKI Mraznica a SKI Telgárt. Celá lokalita tiež ponúka dobré
možnosti pre bežecké lyžovanie, za všetky spomeniem čerstvo sprevádzkovaný areál pri Dobšinskej
ľadovej jaskyni,“ hovorí výkonná riaditeľka Košice
Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Strediská navyše ponúknu cestujúcim z Ľadového expresu aj exkluzívne zľavy na skipassy. Napríklad,
v Mraznici, kam bude z Nálepkova premávať kyvadlový autobus, si môžu okrem zjazdového lyžovania vyskúšať aj novučičké kryté klzisko a prejsť
sa zimnou atrakciou – snehovým mraveniskom.
Zaujímavé zjazdovky ponúkajú strediská Mlynky –
Gugel a Mlynky – Biele vody. Lákať bude aj SKI
Telgárt, kde chystajú aktivity pre deti i dospelých.
Vlak bude premávať počas piatich sobôt od
2. 2. do 2. 3. 2019. Cestovné lístky si záujemcovia
môžu kúpiť cez www.kosiceregion.com. Zimnú
edíciu Ľadového expresu bude Košice Región Turizmus prevádzkovať v spolupráci so Železničnou
spoločnosťou Slovensko. Mimoriadne turistické
spojenia plánujú z Košíc premávať počas nasledujúcich mesiacov. V apríli a máji sa cestovatelia
môžu tešiť na Gemerský expres, počas letných
mesiacov to bude osvedčená letná verzia Ľadového expresu na juh Slovenského raja a v septembri,
v čase vinobrania, sa do Tokajskej vinohradníckej
oblasti odvezú Tokajským expresom.
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V Slovenskom raji otvorili
areál bežeckého lyžovania
Milovníkom aktívneho využívania voľného času počas
zimnej sezóny pribudli v Dobšinskej ľadovej jaskyni
nové možnosti. V nedeľu 13. januára 2019 slávnostne
otvorili zrekonštruovaný areál bežeckého lyžovania,
ktorým sa rozšírila ponuka poznávacieho a rekreačného cestovného ruchu.
Spoločnosti Mestské lesy Dobšiná v spolupráci s viacerými inštitúciami spojenými s rozvojom cestovného
ruchu na Slovensku sa podarilo naviazať na bohatú
históriu lyžovania v okolí Dobšinskej ľadovej jaskyne.
Zakúpením potrebnej techniky a skúšobnou prevádzkou na konci minulej zimy bolo rozhodnuté o ďalšom
smerovaní týchto aktivít podporených samotným
mestom Dobšiná, ktoré sa zapojilo do prípravy prvého projektu obnovy. Areál sa darí revitalizovať vďaka
projektu „Obnova areálu bežeckého lyžovania v Dobšinskej ľadovej jaskyni“, ktorý je spolufinancovaný
Košickým samosprávnym krajom z programu Terra

Incognita a vďaka Mestským lesom Dobšiná. V rámci
hlavného najdlhšieho okruhu sú umiestnené kratšie
okruhy tak, aby každý z nich mohol využívať určitú
časť väčšieho okruhu. Najdlhšou je 4,5 km trať, resp.
okruh. Kratšími sú 2,4; 2,8 a 3,5 km okruhy. V priestore štartu a cieľa tratí majú návštevníci k dispozícii premostenie, altánok s možnosťou odkladania vecí, voskovania lyží či zároveň slúžiaci ako oddychové miesto.
Nachádza sa tu aj informačná tabuľa s mapou tratí.
Pridanou hodnotou areálu je aj jeho lokalizácia. Lyžiarske bežecké trate v Dobšinskej ľadovej jaskyni využívajú prírodný profil rozšíreného údolia v hornom toku
rieky Hnilec vedľa masívu vrchu Duča v bezprostrednej blízkosti vstupu do Dobšinskej ľadovej jaskyne.
Viac informácií nájdete: TIC Dobšiná, t. č. 058/794 1154,
0918 615 189, e-mail: tic@dobsina.sk, web: http://turista.dobsina.sk, www.facebook.com/TicDobsina
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Zimná údržba v meste
Novelou Zákona o pozemných komunikáciách
č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) prešla v tomto roku
povinnosť odstraňovať závady v „schodnosti“ komunikácií určených pre chodcov bez prieťahov na správcov miestnych komunikácií. Z toho vyplýva, že aj naše
mesto má zabezpečovať plnenie tejto povinnosti.
Veľkou zmenou z hľadiska zabezpečovania schodnosti
je údržba chodníkov. Vzhľadom na rozsah, rôzny technický stav, rozmanitosť šírkových parametrov a rôzne
prekážky je značne komplikované nastaviť vhodný
spôsob čistenia.
V tejto súvislosti sme položili niekoľko otázok
Ing. Petrovi Susovi, vedúcemu oddelenia výstavby a dopravy MsÚ, ktorý spoločne s oddelením
komunálneho servisu MsÚ zabezpečuje zimnú
údržbu na miestnych komunikáciách (netýka sa to
ciest KSK – ako napr. na uliciach Letná, Gorkého,
Duklianska, Školská, Radlinského, Mlynská…).
Ako mesto zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a chodníkov?
Zabezpečujeme ju kombinovane, teda čiastočne dodávateľsky (Brantner Nova, s. r. o.) a čiastočne vo vlastnej réžii.
Koľko ľudí má mesto k dispozícii v prípade potreby? Koľko a akých strojov?
Mesto malo doteraz k dispozícii na strojné čistenie
ciest a chodníkov zabezpečenú techniku externých dodávateľov služieb, a to 2 veľké sypače s pluhom, 2 malé
sypače s pluhom Multicar, 2 malé valníky s pluhom
Multicar, 3 traktory, 2 malé nakladače s pluhom. Pred
touto zimnou sezónou mesto samotné posilnilo vybavenie o 2 vlastné stroje - malý traktor s pluhom a posypom a malý nakladač s pluhom a externý dodávateľ
navýšil techniku o 2 malé nakladače s pluhom. Takže
v prípade ozajstnej kalamitnej situácie sme schopní
nasadiť spolu 13 externých strojov a 2 vlastné stroje.
Čo sa týka ručného čistenia samotné mesto má k dispozícii 6-tich vlastných pracovníkov a 6-ti sú externí
pracovníci Brantner Nova, s. r. o. Činnosť týchto ľudí
je prioritne zameraná na úpravu autobusových zastávok, priechodov pre chodcov, lávok pre peších, vonkajších schodísk, šikmín. Až následne títo ľudia dočisťujú
chodníky nedostupné pre očistenie technikou.
Viete nám vyčísliť náklady na zimnú údržbu nášho
mesta?

Na dodávateľsky dodávané služby v rámci zimnej
údržby na rok 2018 to bolo cca 120-tisíc eur s DPH
(spolu na strojné čistenie a na ručné čistenie). Pre rok
2019 je vyčlenených cca 160-tisíc eur s DPH (strojné
+ ručné čistenie). Tieto uvedené finančné čiastky sa
teda týkajú nákladov na objednávané služby od externého dodávateľa, nie sú v tom započítané vlastné
režijné náklady na zamestnancov mesta a na prevádzku vlastného technického vybavenia, napr. pohonné
hmoty, povinné zmluvné poistenia, mzdové náklady,
materiál a pod.
Je však dôležité si uvedomiť, že mnoho významných
ciest v meste, ako napríklad cestné komunikácie
na uliciach Letná, Gorkého, Školská, Radlinského,
Duklianska, Mlynská, Tepličská cesta, Elektrárenská, nepatrí mestu Spišská Nová Ves. Údržbu týchto
dôležitých cestných ťahov patriacich Košickému samosprávnemu kraju zabezpečuje tunajšie stredisko
Správy ciest KSK. Teda nie mesto. Z toho vyplýva,
že zimná údržba v samotnom meste je financovaná
z viacerých zdrojov. Z rozpočtu mesta Spišská Nová
Ves, či už na externe - dodávateľsky dodávané služby,
ako i na vlastnú činnosť a z rozpočtu Košického samosprávneho kraja.
Je stanovený presný harmonogram zimnej údržby?
Postupuje sa podľa Operačného plánu zimnej údržby.
Vo všeobecnosti, najprv sa robí údržba hlavných
zberných komunikácií a hlavných peších ťahov,
prístupy k zdravotníckym zariadeniam, cestné
stúpania, okružné križovatky a následne ostatné
miestne komunikácie. Strojné čistenie chodníkov
máme rozdelené na konkrétne úseky a jednotlivé
konkrétne mechanizmy, kde sa snažíme o nasadenie
techniky čo najskôr po snežení na viacerých úsekoch
naraz. Následne zabezpečujeme dočisťovanie, rozširovanie odpluhovaných častí chodníkov a pod.
Zhodnoťte, prosím, ako ste sa vysporiadali
s tzv. „chodníkovou novelou“?
Ako už bolo spomenuté, pred zimnou sezónou sme posilnili vlastné kapacity dvoma malými mechanizmami
na strojné čistenie a dvoma externými mechanizmami
na strojné čistenie chodníkov. Hľadáme aj možnosti
spolupráce s občanmi formou zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov, prípadne dohody
o vykonaní práce.

Spišská Nová Ves je v porovnaní so severnými časťami
Slovenska vďaka podpriemernej snehovej nádielke nateraz relatívne v poriadku (Poznámka redakcie: údaje sa
týkajú obdobia cca do polovice januára t. r.). Problematické je včasné čistenie chodníkov, ktoré nie sú dostupné
technike. Tie by mali byť vyčistené v priebehu cca 2 hodín
(hlavne ráno po nočnom snežení), čo sa, hádam, nikde na
Slovensku nedarí zabezpečiť, nakoľko, to by si vyžadovalo nasadenie veľkého počtu ľudí na krátku dobu. Pokúšame sa postupne nadviazať spoluprácu či už so
spoločenstvami vlastníkov bytov alebo s ochotnými
dôchodcami, ktorí by za dohodnutú odplatu čistenie
chodníkov (hlavne v okolí bytoviek) zabezpečovali.
Zverejnili sme príslušnú výzvu a na základe nej sa
budeme snažiť takúto aktivitu zorganizovať.
Aké hlavné problémy sa vyskytli a vyskytujú?
Z hľadiska údržby chodníkov sú to najmä obmedzenia pre dostupnosť mechanizmov, teda nedostatočné
šírkové pomery, stavebné prekážky na a tesne pri
chodníkoch, parkujúce vozidlá na chodníkoch, priamy
kontakt chodníka s nehnuteľnosťou (objekty, oplotenia) a tým aj možné poškodenie pri výkone strojného
čistenia. Nakoľko je súčasná situácia aj pre pracovníkov úradu nová a obsahovo podstatne náročnejšia,
chceli by sme požiadať občanov o trpezlivosť a pochopenie so zabezpečovaním výkonu zimnej údržby
a snahou o nastavení najvhodnejšieho modelu údržby
chodníkov. Vyslovujeme vďaku a veľmi oceňujeme aktivitu všetkých občanov, ktorí aj naďalej bez povinnosti
čistenia priľahlých chodníkov túto údržbu vykonávajú
a takto pozitívne vyjadrujú svoj vzťah k veciam verejným. Radi by sme poukázali aj na výraz „schodnosť“, ktorý nemusí automaticky znamenať dokonale
a okamžité odstránenie snehu z chodníkov. Toto sa
strojným pluhovaním nedá prakticky zabezpečiť. Posyp soľou všetkých chodníkov celoplošne na území
mesta nie je možný, efektívny a aj z pohľadu životného prostredia nie najvhodnejší. Zo strany chodcov je
potrebné tiež evidovať všeobecne sťažené podmienky
zimného obdobia a tomu adekvátne prispôsobiť predovšetkým obuv a svoju pozornosť tak, ako je to v prípade vodičov motorových vozidiel.
V prípade návrhov a podnetov, neváhajte kontaktovať odd. výstavby a dopravy, resp. odd. komunálneho servisu MsÚ - Štefánikovo nám. 1.

VÝZVA

na zistenie záujmu občanov o spoluprácu pri výkone zimnej údržby chodníkov a verejných priestranstiev
Vážení občania, novelou Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) prešla povinnosť odstraňovať závady
v „schodnosti“ komunikácií určených pre chodcov bez prieťahov na správcov miestnych komunikácií.
Z hľadiska zabezpečenia výkonu tejto činnosti sa obraciame na vás, občanov, prípadne správcov bytových domov, ktorí by mali záujem spolupracovať
s mestom pri výkone ručného čistenia chodníkov v zimnom období na základe dohody o vykonaní práce. Predstavou mesta je rozdelenie jednotlivých
úsekov chodníkov podľa miesta bydliska potenciálnych „správcov“. V súčasnosti ide o prieskum záujmu s následným vyhodnotením
a určením presnejších podmienok a rozsahu práce.
V prípade záujmu, prosím, kontaktujte odd. výstavby a dopravy, resp. odd. komunálneho servisu. Je potrebné nahlásiť: meno, priezvisko,
adresa bydliska, telefonický kontakt, e-mail – podľa možnosti. Oprávnení sú záujemcovia starší ako 18 rokov.
Záujemcovia budú upovedomení o termíne stretnutia, na ktorom budú podané bližšie informácie.
Kontaktné údaje: odd. výstavby a dopravy MsÚ: Ing. Ivan Jacko, ivan.jacko@mestosnv.sk, t. č. 053/415 23 31, 0917 636 226
odd. komunálneho servisu MsÚ: Tomáš Hamráček, tomas.hamracek@mestosnv.sk, t. č. 053/415 22 28, 0908 643 065
Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

www.spisskanovaves.eu
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zo života našich šlôl

školy

Každoročné kultúrne podujatie Deti mestu sa v minulom roku stalo súčasťou osláv 750. výročia 1. písomnej zmienky o meste. Žiaci a učitelia
všetkých mestských škôl, CVČ a ZUŠ venovali jubilantovi symbolické
kvety, vinše a dary v podobe vynikajúcich umeleckých výkonov. Narodeninová oslava sa uskutočnila 24. 10. 2018 v Dome kultúry Mier a organizačne ju pripravila Základná škola na Levočskej ulici. „…nech život
v meste podobá sa básni, nech je veselý, radostný a krásny!“
Žiaci literárno-dramatického oddelenia ZUŠ odohrali 13. 12. 2018 v DK
Mier vlastné naštudovanie ruskej ľudovej rozprávky Vaska nespi pod
vedením E. Kopperovej. Muzikantov hrali v tomto predstavení bratia Pechovci pod vedením M. Kamenického. Vianočný koncert ZUŠ sa konal
18. 12. 2018 v koncertnej sieni Reduty. Do dvojhodinového programu boli
zapojení žiaci z hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru.
Materská škola S. Tomášika organizovala pred Vianocami, tak ako
každý rok, vianočnú burzu. Výťažok z tohtoročnej sa rozhodli venovať
deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Rodičia si
mohli na burze zakúpiť vianočné gule, perníčky či anjelikov, ktoré vyrábal celý kolektív škôlky. Podľa slov riaditeľky materskej školy finančnú
čiastku odovzdali rodičom detí so špeciálnymi potrebami v prvý januárový týždeň.
„Na Kožuške dobre, na Kožuške zdravo“ - v duchu tejto myšlienky sa
žiaci školy aktívne zapojili do dlhodobej súťaže Hovorme o jedle. Podu
jatie na škole zastrešovali koordinátori Zdravej školy a úlohou žiakov
a učiteľov bolo vymyslieť a zrealizovať rôzne aktivity súvisiace so zdravým jedlom. V školskej jedálni žiaci školy ochutnávali zdravé suroviny zo
špeciálneho jedálneho lístka. Výtvarne nadaní žiaci sa aktívne zapojili
do výtvarnej súťaže Chutné maľovanie. Najviac sa žiakom páčila rozhlasová relácia o zázraku menom - jablko. Žiaci sa v tento jabĺčkový
deň obliekli do farby jablka a ochutnali rôzne odrody jabĺk. Odmenou pre
všetkých bol Zlatý diplom, ktorý získali spomedzi 298 škôl z celého
Slovenska a toto ocenenie už zdobí vestibul školy. Ešte viac však teší,
že žiaci sa podujatím natoľko inšpirovali, že súčasťou ich denného jedálnička sa čoraz častejšie stáva ovocie či zelenina. A to bol cieľ.
Aj žiaci ZŠ Nad Medzou absolvovali školský korčuliarsky program,
ktorý organizuje mesto Spišská Nová Ves v spolupráci so Správou telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves a školami mesta. Kurz viedli
skúsení tréneri HK Spišská Nová Ves. Pod ich vedením žiaci získali základné korčuliarske zručnosti. Osvojenie zručností žiakov preverila v závere korčuliarska olympiáda.
Stalo sa milou tradíciou, že žiaci ZŠ na Lipovej ulici v predvianočnom
čase spolupracujú so Spišskou katolíckou charitou. V deň sv. Mikuláša
ochotne prinášali do školy zo svojich sladkých balíčkov, ktorými ich potešil Mikuláš nejakú drobnú sladkosť a zapojili sa do zbierky venovanej
deťom z krízového centra Alžbetka, ktoré sídli v našom meste. Aj takým
spôsobom sa Lipáčikovia učia byť empatickí a všímaví voči potrebám tých, ktorí potrebujú pomoc. Minulý rok sa ponuka zbierky rozšírila
o trvanlivé potraviny, ktoré boli rozdelené rodinám nášho mesta, čo sa
ocitli v nepriaznivej životnej či finančnej situácii.
V rámci projektu „Dobročinnosť“ sa žiaci ZŠ na Hutníckej ulici zapojili
do zbierky Hodina deťom, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska.
Zbierka sa konala 9. 11. 2018 v priestoroch školy. Dobrovoľníci vyzbierali
sumu 100 €. Výťažok zbierky je určený pre zdravotne postihnuté, sociál
ne znevýhodnené deti, ale aj deťom výnimočným. Odmenou všetkým,
ktorí prispeli bol odznak s maskotom Huga.
Odpoveď na otázku Čo je na zime najkrajšie? hľadali žiaci ZŠ Z. Nejedlého spolu so škriatkom a Snehovou vločkou v slávnostnej akadémii
s názvom Škriatok Vianoc 5. 12. 2018 v Dome kultúry Mier. Program
plný vianočných melódií, zimných radovánok, adventných zvykov, rozprávkového sveta či silvestrovskej zábavy spríjemnil adventný večer
deťom aj dospelým. V závere programu zaznela vianočná pieseň Betlehem a o tom, že na Vianoce patríme k sebe zaspieval hosť večera Jozef
„Spoko“ Kramár s deťmi.
Ak chceme zmeniť svet k lepšiemu, musíme zmeniť najmä seba. Študenti Gymnázia na Školskej ulici sa v spolupráci s klubom Amavet 833 pri
ich gymnáziu a pod vedením svojich pedagógov rozhodli prispieť svojou
aktivitou k zlepšeniu životného prostredia a naplniť tak myšlienku uvedenú v motte ich akcie. Pred najkrajšími sviatkami roka, 19. 12. 2018,
zorganizovali besedu, na ktorej svojim rovesníkom poukázali na problém, ktorý vzniká vtedy, ak my, ľudia 21. storočia, nerecyklujeme odpad.
Študenti si pripravili prezentáciu s názvom Renesancia starých vecí.
Po skončení prezentácie vyrobili z papiera, plastu, starého textilu a iných
znovu použiteľných materiálov tašky, svietniky a iné drobné úžitkové
predmety. Vlastnoručne vyrobené predmety ponúkli svojim spolužiakom
na burze. Výťažok z predaja sa rozhodli darovať pre potreby Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi.
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Stredné školy v Spišskej Novej Vsi pozývajú

žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, rodičov, riaditeľov a výchovných poradcov na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
8. 2. 2019 (piatok)
v priestoroch jednotlivých škôl

Uchádzači o štúdium sa budú môcť oboznámiť na školách s ponukou
študijných a učebných odborov, priestorovými a materiálnymi podmienkami,
možnosťou ukážok teoretickej a praktickej výučby a podmienkami prijatia
pre štúdium v školskom roku 2019/2020.

TECHNICKÁ AKADÉMIA
Hviezdoslavova 6

8.00 - 14.00 h

GYMNÁZIUM
Školská 7

8.00 - 13.00 h
www.gymsnv.sk
T.: 053/442 22 59

STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA DREVÁRSKA
Filinského 7

www.tasnv.sk
skola@tasnv.sk
T.: 053/446 62 49

8.00 - 14.00 h

STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA EKONOMICKÁ
Stojan 1

STREDNÁ
ODBORNÁ ŠKOLA
Markušovská cesta 4

www.sosdsnv.sk
T.: 053/442 42 46,
0902 904 810

T.: 053/446 29 23,
053/446 13 90
HOTELOVÁ AKADÉMIA
Radničné nám. 1

9.00 - 15.00 h

www.hotelovkasnv.
edupage.org
hotelovkasnv@gmail.com
fb: hotelovkasnv
T.: 053/446 42 15,
0948 094 212

8.00 - 15.00 h

10.00 - 15.00 h

www.sosesnv.edupage.org www.soussnv.edupage.org
T.: 053/446 29 23,
T.: 053/442 17 57,
446 13 90
0905 527 406

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
Radničné námestie 8
6. 2. 2019 (streda), 8.30 - 15.00
www.gymmisika.sk, T.: 053/417 37 02

h

Spišská katolícka charita
oznamuje širokej verejnosti, že
v meste Spišská Nová Ves zriaďuje

materskú školu pre deti
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Názov školy: Materská škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho
organizačná zložka Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho
Adresa: Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves
Počet detí: 2 triedy (max 19 detí)
Vyučovací jazyk: slovenský
Školský rok: 2019/2020
Prevádzka: od 1. 9. 2019
Podľa záujmu rodičov detí budú vytvorené dve triedy.
Jedna trieda pre zdravé deti (prípadne budú v nej začlenené deti s ľahším zdravotným znevýhodnením) a druhá trieda pre deti so zdravotným znevýhodnením.
Bližšie informácie a prihlasovanie:
osobne v Spojenej škole sv. Maximiliána Mária Kolbeho na Gaštanovej ul. 11
telefonicky na t. č. 0904 930 644
alebo e-mailom: maria.petrikova@caritas.sk

február 2019

POZVÁNKy

medzinárodný deň
turistických sprievodcov 2019
Slovenské technické múzeum Košice – pobočka Spišská Nová Ves
pozýva milovníkov prírody na vernisáž výstavy
14. 2. 2019 (štvrtok) o 16.00 h

TATRY BOLI PRI TOM
KEŽMARSKÁ CHATA – NÁDEJ UMIERA
POSLEDNÁ
CHODNÍKMI ALFRÉDA GROSZA

Publikácie OTA ROZLOŽNÍKA spojené s autogramiádou a besedou
Vstup voľný.
Multi centrum, Nábrežie Hornádu 14
053/429 75 46, dana.rosova@gmail.com, www.stm-ke.sk

Múzeum Spiša, Letná 50, pozýva milovníkov histórie
21. 2. 2019 (štvrtok) na:

tematické sprevádzanie mestom
Spišská Nová Ves
so zameraním na podobu mesta v stredoveku,
zraz účastníkov o 17.00 h pred Provinčným domom, zdarma

večernú prehliadku
Provinčného domu – sídla Múzea Spiša
so zameraním na históriu Spiša a Provincie XVI spišských miest
o 18.00 h, zľavnené vstupné: 1 €

Spoznajte históriu mesta pri výstupe na vežu Rímskokatolíckeho farského
kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi a vychutnajte si
jedinečný výhľad na široké okolie
21. 2. 2019 (piatok) o 11.00, 13.00, 15.00 h

komentované výstupy do veže ZDARMA
Účasť na výstupoch je potrebné nahlásiť vopred. Vstupenky je potrebné si
vyzdvihnúť v kancelárii Turistického informačného centra, Letná 49.

Vyzdvihnutie vstupeniek: v kancelárii TIC, zraz v TIC 5 minút pred termínmi výstupu.
Počet účastníkov na 1 výstup obmedzený: min. 2 osoby, max. 20 osôb!
053/442 82 92, 053/429 82 93
tic@mestosnv.sk, www.spisskanovaves.eu/tic

Správa Národného parku Slovenský raj pozýva na

Deň otvorených dverí v Stredisku
environmentálnej výchovy Prvosienka
spojený s premietaním filmov
21. 2. 2019, 9.00 – 16.00 h

Slovenský raj
Mokrade – Ramsarské lokality na Slovensku
Medveď obdivovaný aj zatracovaný
Dobročský prales – Chrám prírody
Prežije kamzík?
Správa Národného parku Slovenský raj
Štefánikovo námestie 11, 053/442 20 10, 0903 298 221,
sev.prvosienka@sopsr.sk, www.npslovenskyraj.sopsr.sk

053/442 37 57, lektorky@muzeumspisa.com, www.muzeumspisa.com

Galéria umelcov Spiša, Zimná 46 pozýva priateľov umenia na:

KREATÍVNE WORKSHOPY
22. 2. 2019, 16.00 – 19.00 h

ŽENY ON LINE 7: RETRO ZRKADLO

Tvorba antického štruktúrovaného efektu patinovaním na drevenom rámčeku
so sklom, z ktorého sa vytvorí netradičné zrkadlo v retro štýle.
Lektorka: Jitka Nováková. Vstupné 3 €.
24. 2. 2019, 13.00 – 16.00 h

NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR
TYPOGRAFICKÝ PLAGÁT

Komentovaná prehliadka a tvorivá dielňa k výstave A – Z / Dizajn
digitalizovaného písma na Slovensku zameraná na tvorbu písma a číslic.
Staňte sa výtvarníkom − dizajnérom a na výkres A3 navrhnite typografický
plagát plný hravých farebných písmen vytvorených prostredníctvom šablón,
pečiatok a propisotu.
Dokreslíte písmenkami rôzne obrázky, ktoré vás zaujali pri prehliadke
galérie − a pozvanie na výstavu je hotové, vstupné 2 €.
Na tvorivé dielne je potrebné objednať sa deň vopred.
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Timková, tel. 053/417 46 28, 0948 882 719,
programy@gus.sk

VÝSTAVY - otvorené všetky expozície
22. 2. 2019 (piatok), 9.00 – 19.00 h
24. 2. 2019 (nedeľa za 10 centov), 11.00 – 16.00 h
Stále expozície:
TERRA GOTHICA, JOZEF HANULA
Aktuálne výstavy:
UTOPUS ČSR + Čas pre nové utópie (?)
A – Z / Dizajn digitálneho písma na Slovensku
Emil Makovický v kresbe
053/417 46 21, 0948 882 718, sekretariat@gus.sk, www.gus.sk

www.spisskanovaves.eu

Pozývame Vás na 3-chodové

Valentínske
menu
11.2. - 17.2.2019

V cene je predjedlo, hlavné jedlo a dezert.
Aperitív: Rosé Cabernet Sauvignon (1 dcl) GRÁTIS!
Rezervácie
053 41 66 301, 0911 669 863
recepcia@hotel-preveza.sk
Cena: 15€/osoba

Tešíme sa na vás!
Za Hornádom 12, Spišská Nová Ves

www.hotel-preveza.sk

2/2019
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kultúra

február 2019

Divadlo

1. 2. (piatok) o 19.00 h
Martin Kukučín:

90 min.

Rysavá jalovica

Dom Matice slovenskej, Zimná 68

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

2. 2. (sobota) o 19.00 h
MICHAL BABIAK:

AŽ TRI V TAŇCU NA VIDERMAŇCU

120 min.
od 16 rokov

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

3. 2. (nedeľa) o 16.00 h
FRANTIŠEK PAVLÍČEK:

80 min.

7. február o 19.00 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…

TRI ZLATÉ VLASY DEDA VŠEVEDA

Vstupné: 7 €

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

14. 2. (štvrtok) o 10.00 h
15. 2. (piatok) o 19.00 h
GEORGES FEYDEAU:

Kontra

pre dôchodcov, 100 min.

9. február o 17.00 a 19.30 h
S. Mallatratt - S. Hill:

Žena v čiernom

DÁMSKY KRAJČÍR

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

10. 2. (nedeľa) o 10.30 a 16.00 h
ĽUBOMÍR FELDEK / PETER PALIK:

PREMIÉRA

Najúspešnejšia hra na svete hraná už 30 rokov na londýnskom West Ende.
Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta Arthura Kippsa,
ktorý prichádza do odľahlého sídla na Úhorných močariskách…
Tajomný a znepokojivý dej vás doslova priklincuje k sedadlám!

PERINBABA

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

Čaká vás nezabudnuteľný zážitok!
Vstupné: 8 €

13. február o 19.00 h

Štúdio SD

13. 2. (streda) o 19.00 h
14. 2. (štvrtok) o 19.00 h
IVAN BUKOVČAN:

PREMIÉRA
II. PREMIÉRA

SNEH NAD LIMBOU

Life kouč

Najnovšia komédia v Kontre! Chceš objaviť svoj potenciál, naprogramovať sa na

Silný napínavý dramatický príbeh o viere v človeka a hľadaní ľudskosti vo vojnovej
skaze.

20. 2. (štvrtok) o 19.00 h
PETER PALIK / JÁN JENDRICHOVSKÝ:

Nick Reed:

60 min.

STOROČIE PODĽA MÁRIE

Obraz človeka a krajiny maľovaný goralským temperamentom a folklórom.

27. 2. (streda) o 19.00 h
IVAN BUKOVČAN:

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 €

20. február o 19.00 h
Ron Hutchinson:

SNEH NAD LIMBOU

Silný napínavý dramatický príbeh o viere v človeka a hľadaní ľudskosti vo vojnovej
skaze.
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

Mesiac a magnólie

Vynikajúca komédia o zákulisí vzniku najúspešnejšieho filmu
všetkých čias „Odviate vetrom”.
Výborné obsadenie, duchaplný humor a neskutočná zábava!
Vstupné: 8 €

23. február o 19.00 h
Marie Jones:

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

Kamene vo vreckách

Posledné predstavenie! Keď Hollywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr
je neodvratný a neodvratne zábavný… Jedna z najlepších komédií,
ktorá rozosmiala a dojala milióny divákov na celom svete.

snežní ľudkovia
10. 2. 2019 o 16.00 h

Nežná snehuliacka rozprávka o veľkej obetavosti a priateľstve.
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2 herci odohrajú 13 postáv!
Vstupné: 8 €

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

február 2019

kultúra

14. PLES
CVČ a MKC

február 2019
17. 2. 2019 (nedeľa) o 15.00 h
Dom kultúry Mier

VALENTÍNSKE POPOLUDNIE
Nedeľné stretnutie s Anderom z Košíc, Petrom Stašákom a ľudovou hudbou
Romana Barabasa. Program plný humoru, jadranských a ľudových piesní.
Vstupné: 10 €

Pripravujeme
Spišská katolícka charita, Mestské kultúrne centrum, Slovenský zväz zdravotne
postihnutých - Klub detí a mládeže v Spišskej Novej Vsi pripravuje
2. 3. 2019 (sobota) o 16.00 h
Koncertná sieň Reduty

XXIII. PLES ĽUDÍ S DOBRÝM SRDCOM
Účinkujú: deti ZŠ sv. Cyrila a Metoda v SNV pod vedením p. uč. Tokarčíkovej
Hudba: bratia Luňákovci. Vstupné: dospelí: 15 €, deti do 12 r. - 10 €,
žiaci SŠ sv. M. M. Kolbeho a SZZP Klubu detí a mládeže v Spišskej Novej Vsi
zdarma. Predpredaj vstupeniek: od 4. 2. 2019, Spojená škola M. M. Kolbeho
T.: 053/441 43 01, 0904 930 644
7. 3. 2019 o 16.30 a 19.30 h
Dom kultúry MIER

KUBO
Excelentný československý muzikál
Živé, energické a zábavné predstavenie! Nový muzikál v modernej a divácky
príťažlivej podobe! Réžia muzikálu - Ivan Blahút, originálne piesne Simi
Martausovej, hudba - Peter Uličný, folklór fashion show Adrieny Adamíkovej.
Bravúrne herecké a tanečné výkony, fúzia moderného tanca a folklóru!
Plejáda skvelých hercov a tanečníkov!
Vstupné: 25 €
24. 3. 2019 (nedeľa) o 16.00 h
Dom kultúry Mier

Smejko a Tanculienka: Hip, hip, hurá!

19. 2. 2019 (utorok) 17.00 h
v koncertnej sieni Reduty

Vstupné: člen - CVČ 10 €, nečlen - 13 €, dospelí - 15 €
Predaj vstupeniek: v CVČ, Hutnícka 18, SNV
Rezervácie a predaj vstupeniek na tel. č.:
0914 176 083, 0904 306 520

Informácie: K. Bigošová - 0914 176 083,
Bc. K. Štrauchová - 0904 306 520

1. PLES ÚTULKU ŠTASTNÝ PSÍK

23. 2. 2019 o 19.00 h
Kultúrny dom Matejovce nad Hornádom
Vstupenka: 25 €/os.
Výťažok zo vstupného pre útulok

V cene je zahrnuté:
prípitok, večera, káva,
nealko, druhá večera
super zábava
pomoc psíkom

Prinášame vám nové predstavenie HIP, HIP, HURÁ!, v ktorom sa dozviete,
ako sa Smejko a Tanculienka spoznali, skamarátili a možno prezradia
aj oveľa viac v nových pesničkách a rozprávkach.
Predstavenie je vhodné pre deti od 2 rokov a trvá 60 minút.
Vstupné: 9 €

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)

www.spisskanovaves.eu

@utulokstastnypsik
+421 905 940 861

@utulokstastnypsik
utuloksp@gmail.com

2/2019
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kultúra

Knižné
novinky
Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

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

Adrián MACHO: Gerda – príbeh veľryby
Malá Gerda, najšťastnejšia veľryba na svete, sa
vyberie na plavbu šírym oceánom. Cestou stretáva
veľa nových kamarátov, ktorí jej prezradia zaujímavosti zo svojho života.
Jiří HOLUB: Jednoducho na mňa zabudli
Príbeh sa odohráva po druhej svetovej vojne v Sudetách. Dievčatko Klára – sprostredkovateľka
príbehu, sa ocitá so svojou rodinou v novom prostredí, v ktorom si musí nachádzať cestu k ľuďom,
ktorých kruto vojna poznačila.
David MACAULAY:
Úplne nová Mamutia kniha techniky
Mnohými cenami ovenčená encyklopédia vás prevedie svetom vynálezov – od prvých pravekých až
po zázračný digitálny svet.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Abby FABIASCHI: Bavilo ma žiť
Čo sa skrýva za Maddinou záhadnou smrťou?
Zmieri sa jej rodina s minulosťou a nájde šťastie
v ďalšom živote bez nej?
Jana PRONSKÁ: Diablova zajatkyňa
Román je inšpirovaný povesťami opradeným Spišským hradom na pozadí historických udalostí.
Matthew RICHARDSON: Moje meno je nikto
Strhujúci román, v ktorom autor vychádza z dôkladnej znalosti zákulisia londýnskej politiky.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Robert T. KIYOSAKI:
Prečo bohatí čoraz viac bohatnú
Podstata knihy spočíva vo finančnej gramotnosti,
akú v škole nezískate. Ponúka odpoveď na otázku,
prečo sa neustále prehlbuje priepasť medzi bohatými a všetkými ostatnými.
Jean-Paul BLED: Mária Terézia
Takmer 400 rokov stálo na čele habsburskej
monarchie 15 mužov a len jediná žena – Mária
Terézia. Ako rakúska arcivojvodkyňa a kráľovná
Uhorska a Čiech dokázala nadviazať na dvore aj
osobné vzťahy a vďaka svojej charizme upevnila
autoritu Habsburgovcov.
Timothy SNYDER: Cesta do neslobody
Snyder v tomto impozantnom a nikoho nešetriacom diele odhaľuje skutočnú povahu hrozieb pre
demokraciu a vládu zákona.
Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk
PRE DETI

Tomáš BÁNIK: Nehanbi sa skrotiť rysa
Pravopisné cvičenia pre 1. stupeň ZŠ vďaka hravým
textom pomôžu deťom s nacvičovaním diktátov.
V záhrade a ďalšie príbehy
Krátke príbehy s duchovnými ponaučeniami ukážu
deťom, ako byť príkladom pre druhých, ako sa podeliť s kamarátmi, ako pomáhať ľuďom…
PRE DOSPELÝCH – beletria

Monica HESSE: Dievča v modrom plášti
Píše sa rok 1943 a v nacistami okupovanom
Amsterdame mladučká Hanneke hľadá stratené
židovské dievča.
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Infomúzejka sa rozrástla
Rok 2018 bol pre Infomúzejku (knižnica, študovňa, čitáreň) Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi mimoriadne bohatý. Podarilo sa jej totiž zakúpiť veľké množstvo nových titulov. Vďačí za to najmä podpore Fondu na podporu
umenia. S jeho finančnou pomocou pribudlo do knižnice 70 kníh. Išlo o tituly z oblasti histórie, archeológie,
etnografie, botaniky či zoológie. Z najzaujímavejších môžeme spomenúť napríklad Dejiny slovenského lekárnictva, 1918 (Rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa) či Ikony architektúry. Milovníkov prírody iste
zaujme rozsiahla Ottova encyklopédia húb alebo Zoologie obratlovců (3. vyd.). Zaujímavým čítaním je určite aj
reprint prvej slovenskej kuchárskej knihy od Terézie Vansovej. O tom, ako zmeny podnebia ovplyvňovali dejiny
ľudstva, sa zasa čitatelia budú môcť dočítať v publikácii s priliehavým názvom Historie a změny klimatu. Medzi
zakúpenými titulmi sa nájdu odborné, ale i populárno-náučné publikácie, takže vybrať si môže naozaj každý.
Finančné prostriedky vyčlenil na nákup literatúry do knižnice múzea aj Košický samosprávny kraj. Vďaka tomu
je Infomúzejka bohatšia o ďalších 65 kníh, z ktorých zaujmú, okrem iných, biografie slovenských historických
osobností. Čitatelia sa teda majú skutočne na čo tešiť. Všetky tieto a mnohé ďalšie zaujímavé knihy, ktoré inde len
ťažko zohnať, je možné prečítať si v čitárni Infomúzejky Múzea Spiša, každý pracovný deň medzi 9.00 a 16.00 h.
Tešíme sa na vašu návštevu.
Martin Furmanik, knihovník, Múzeum Spiša
február 2019

kultúra, POZVÁNKY

Letná 63
SNV
Hutnícka 18, cvcsnv@azet.sk
www.cvcadam.sk

február 2019

2. 2. (so) o 18.00 h

Kino Fest Anča:
Best of Fest Anča

Už po druhýkrát prinášame na Spiš to
najlepšie a najčerstvejšie zo svetovej
animovanej tvorby. Príďte sa pobaviť na
krátkych filmoch a spoznajte odvážne
grafické experimenty na veľkom plátne.
Každý mesiac iný výber filmov.
Dobrovoľné vstupné.
13. 2. (st) o 18.00 h

Cestopisné
rozprávanie

Uzbekistan je bývala sovietska republika,
ktorá ukrýva čaro Orientu. Práve tadiaľto
totiž prechádzala bájna Hodvábna cesta.
Zdenko Somorovský, fotograf a sprievodca
ju navštívil už niekoľkokrát a priblíži vám
viacero jej zaujímavých príbehov.

12. 2. 2019

Biologická olympiáda
Kategória – C
ZŠ Ing. O. Kožucha 11
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová
ZUŠ J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves
vás pozýva na

koncert učiteľov
6. 2. 2019 o 17.00 hod.
Koncertná sieň Reduty,
Spišská Nová Ves

14. 2. (št) o 18.00 h

Pieseň pohanky

Koncert speváčky a gitaristky z kapely
Romanika, Ildikó Kali, ktorá vystúpi so
zhudobnenými básňami a prearanžovanými
ľudovými piesňami.
Vstupné: 5 €
16. 2. (so) o 18.00 h

Kinedok: Vlak
do dospelosti

Medzi Lipskom a Vladivostokom je železnica
obsluhovaná deťmi. Kamera sníma tri z nich
na prahu dospelosti, ktoré nesú na svojich
pleciach zodpovednosť nielen za železnicu
– musia čeliť krutej realite kapitalizmu
už v detstve, a teda pracovať ako dospelí.
(HU, 2015, 79 min.)

7. 2.

Lego Movie 2
Mária, kráľovná Škótska
Na streche
Potomok

14. 2.

Alita: Bojový Anjel
Nedotknuteľní
Leto s gentlemanom

21. 2.

Ako si vycvičiť draka 3
Ostrým nožom
Mrazivá pomsta

28. 2.

Čo sme komu urobili?
Destroyer
Colette: Príbeh vášní
Všetko najhoršie 2

www.spisskanovaves.eu

Kategórie: C, D, E, F
ZŠ Lipová 13
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová
18. 2. – 22. 2. 2019
Jarný denný tábor
KM Zimná 48
Program tábora: www.cvcadam.sk
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová,
Mgr. Matej Farkalín

PRIPRAVUJEME
Multifunkčné energetické a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
053/429 7546, banicke.centrum.snv@gmail.com,
dana.rosova@gmail.com, 0911 849 131
Vstupné do expozície, na výstavu:
dospelí 2 €; žiaci, študenti a dôchodcovia 1 €; deti
do 6 r. a dôchodcovia nad 70 r. zdarma
Akceptujeme kultúrne poukazy.
Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h
Prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00 h
voľný vstup.
Na vernisáže a prednášky v popoludňajších
hodinách vstup voľný.

Stále výstavy

PLÁN PREMIÉR

14. 2. 2019

Dejepisná olympiáda

• HISTÓRIA BANÍCTVA
NA SPIŠI
• ZBIERKA NERASTOV
• ODKRYTÁ KRÁSA
V KAMENI V TVORBE
TIBORA GURINA

5. 3. 2019 od 13.30 – 16.00 h
Zimný štadión
KARNEVAL NA ĽADE
Súťaž pre deti mesta a okolia, MŠ, ZŠ, SŠ
a rodičov. Odporúčame uskutočniť školské
kolá do 4. 3. 2019, aby sa masky zúčastnili
na mestskom karnevale.
Hodnotia sa HLAVNE vlastnoručne
vyrobené masky, nápaditosť, fantázia.
Informácie: Klaudia Bigošová,
Katarína Štrauchová
Informácie nájdete na www.cvcadam.sk
Prvý historický román
o Spišskej Novej Vsi,
príbeh zvonolejárskeho majstra Konráda
Ján Štiavnický

Výstava od 15. 2. 2019

• TATRY BOLI PRI TOM
• KEŽMARSKÁ CHATA
– NÁDEJ UMIERA POSLEDNÁ
• CHODNÍKMI ALFRÉDA GROSZA
Publikácie OTA ROZLOŽNÍKA
spojené s autogramiádou a besedou
Vernisáž 14. 2. 2019 (štvrtok) o 16.00 h
v rámci Svetového dňa sprievodcov

ZVONY V SRDCI

v predaji
Turisticko-informačné centrum
Kniha Jarka
www.famaart.sk

2/2019
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kultúra

ky neprofesionálnej filmovej tvorby. V spolupráci so
Spišským osvetovým strediskom v SNV.

20. 2. 2019, 17.00 – 19.00 h
GALERIJNÁ STREDA

ORBIS PICTUS: ROZHOVORY O UMENÍ
Emil Makovický

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Otváracie hodiny:
utorok – piatok 9.00 - 16.30
nedele za 0,10 € / symbolické vstupné
T.: 053/417 46 21, 0948 882 718
E-mail: sekretariat@gus.sk
FB: Galéria umelcov Spiša, www.gus.sk

Stále expozície
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA

Aktuálne výstavy
UTOPUS ČSR + Čas pre nové utópie (?)

B. Bicknell-Knight (GB) – J. Černický (CZ) – K. Hládeková (CZ) – O. Hudec – M. Kochan – L. Mičíková
– J. Pfeiffer (CZ) – E. Tkáčiková – V. Yurashko (UA)
Premiéra medzinárodného projektu - predstavy utopického mesta socialistickej minulosti v konfrontácii s novými utópiami o ideálnom meste v dielach 9 umelcov
zo 4 krajín prostredníctvom maľby, sochy, inštalácie
a videa. Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová

A – Z / Dizajn digitálneho písma na Slovensku
Premiérová výstava venovaná typografii prezentuje
26 písiem od vybraných autorov, ktoré symbolicky
odkazujú na 26 písmen latinskej abecedy.
Kurátor: Mgr. art. Samuel Čarnoký, PhD.

Emil Makovický v kresbe

Výstava prezentuje významný segment autorovej
tvorby – kresby a knižné ilustrácie zo zbierky galérie,
z ktorých časť bola odborne reštaurovaná.
Kurátorka: Mgr. Mária Šabľová – GUS

PROGRAMY / Dielne
PRE VEREJNOSŤ
12. 2. 2019, 11.00 – 13.00 h

METODICKÝ DEŇ PRE UČITEĽOV / Nitkografia
Metodický deň zameraný na výtvarné umenie určený
pre učiteľov Špeciálnej ZŠ v Markušovciach.

Spomienkový literárno-výtvarný večer venovaný
slovenskému maliarovi a ilustrátorovi Emilovi Makovickému (*1908 Hrabušice, †1986 Banská Bystrica)
spojený s prehliadkou výstavy. Hostia: PaedDr. Štefan
Šimko a žiaci ZŠ a MŠ Hrabušice.
Podujatie organizované v spolupráci so Spišskou
knižnicou a MsÚ, odd. školstva v SNV a ZŠ s MŠ
v Hrabušiciach.

PROGRAM PRE VEREJNOSŤ
V RÁMCI XVI. ROČNÍKA
SVETOVÉHO DŇA SPRIEVODCOV
Otvorené stále expozície a aktuálne výstavy
22. 2. 2019 (piatok), 9.00 – 19.00 h
24. 2. 2019 (nedeľa za 10 centov), 11.00 – 16.00 h

KREATÍVNE WORKSHOPY
22. 2. 2019, 16.00 – 19.00 h

GALERIJNÝ PIATOK ŽENY ON LINE 7:
Retro zrkadlo

Vstupné 3 €/osoba
Buď „in“ návratom do čias minulých!
Tvorba netradičného antického zrkadla technikou
patinovania, ktorá vás na chvíľu prenesie do čias
heroickej krásy. Lektorka: Jitka Nováková
24. 2. 2019, 13.00 – 16.00 h
NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR

1. – 28. 2. 2019, 9.00 – 16.00 h
Vstupné: žiak/1 €, doprovod zdarma; v cene - prehliadka výstavy a výtvarný materiál. Program určený
pre MŠ, ZŠ, ZUŠ, cca 60 – 90 min. Na tvorivú dielňu
je potrebné objednať sa 1 deň vopred! Odporúčame
priniesť si vlastný ochranný odev. Odborné lektorky
GUS: Mgr. A. Timková, Mgr. Z. Juháziová

Chyba môjho videnia?

Žiak kombinovanou technikou, rozprašovaním farieb,
striekaním a lepením si vytvorí 3D inštaláciu vhodnú
pre zavesenie do detskej izby.

ABECEDA 26

Tvorba vlastného textu ručným písaním zrezaným
drievkom a tušom na štvorčekovaný papier A4.
BONUS! K tvorivej dielni a výstave je pripravený Sprievodca výstavou od A – Z určený pre školské skupiny
za 0,50 € a aj pre rodiny s deťmi za 1 €.

Retuš

Príď a vyskúšaj si prácu výtvarníka a reštaurátora pri
vypĺňaní chýbajúcich častí na farebných printových
reprodukciách vytvorených z originálnych diel E. Makovického v hravom skicári pripravenom pre školské
skupiny za 0,50 € a pre rodiny s deťmi za 1 €.

Mesačná výzva – KarNEVALOVÁ MASKA

TYPOGRAFICKÝ PLAGÁT

Vstupné: 2 €/osoba
Sprievodca výstavou od A – Z za 1 €
Komentovaná prehliadka a tvorivá dielňa k výstave zameraná na tvorbu písma a číslic. Staňte sa
výtvarníkom − dizajnérom a na výkres A3 navrhnite
typografický plagát plný hravých farebných písmen
vytvorených prostredníctvom šablón, pečiatok a propisotu. Dokreslíte písmenkami rôzne obrázky, ktoré vás
zaujali pri prehliadke galérie − a pozvanie na výstavu
je hotové.
27. 2. 2019, 17.00 – 21.00 h
GALERIJNÁ STREDA

CINEAMA

DETSKÉ PROGRAMY / Dielne PRE
ŠKOLY A ORGANIZOVANÉ SKUPINY

Vstup voľný. 26. ročník regionálnej súťažnej prehliad-

Tvorba karnevalovej masky v duchu neogotiky
určená len pre detské hlavičky - príď si s nami urobiť
klobúčik na karnevalovú party v tvare gotickej veže
a škrabošku v tvare gotického „oka“ – okna.

BEZ ČASOVEJ HRANICE
detský galerijný pas

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

február 2019
do 15. 2. 2019 | vstup voľný

Štetec verzus objektív

BANÍCKY SPOLOK SPIŠ
pozýva svojich členov,
záujemcov o členstvo
a pozvaných hostí na

21. 2. 2019 o 10.00 h - vernisáž | vstup voľný

Vesmír očami detí

11. valné
zhromaždenie
spolku

Vernisáž regionálneho kola postupovej výtvarnej súťaže pre deti materských, základných
a základných umeleckých škôl. Výstava potrvá do 21. 3. 2019.

19. 2. 2019 o 16.00 h

Regionálna postupová súťažná prehliadka neprofesionálnej filmovej tvorby.

Multifunkčné energetické
a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14

16

Poplenérová výstava výtvarných diel a fotografií neprofesionálnych autorov. Kolekcia predstavuje tvorbu
13 výtvarníkov a 14 fotografov, ktorí sa zúčastnili 3-dňového plenéra pod vedením odborných lektorov.
Plenéry prebehli v septembri 2018 v obci Ždiar.

27. 2. 2019 o 16.30 h | Galéria umelcov, Zimná 46 | vstup voľný

CINEAMA

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

február 2019

kultúra

Program Materského
centra Dietka

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3

Materske centrum - DIETKA – Spisska Nova Ves a na oficiálnej web stránke mesta

FIT BABY

Odteraz v piatky o 9.15 h cvičia
u nás detičky od 1 do 2 r. cvičenie zamerané na správny
psychomotorický vývoj detí.
Prihlasovanie najneskôr deň
vopred na t. č.: 0905 151 054
Príspevok: 3 €/dieťa

Technika EBRU

maľovanie na vodnej hladine
– pre deti od 3 r. spolu s rodičmi
Nedele od 15.00 do 16.00 h
ponúkajú možnosť zábavne
„čarovať“ s farbami na vodnej
hladine. Domov si odnesiete
krásne obrázky aj dobrý pocit
z príjemne a zaujímavo strávených
chvíľ so svojím dieťaťom.
Prihlasovanie najneskôr deň
vopred na t. č.: 0903 649 845
Príspevok: 10 €/dieťa

WORKSHOP

Možnosti rozvoja poznávacích
funkcií detí predškolského veku
Otvárame cyklus workshopov pre
rodičov škôlkarov pod názvom
Predchádzame poruchám
učenia pod vedením
špeciálnej pedagogičky
Mgr. Zuzany Hronovej.
Prvé stretnutie v utorok
5. 2. 2019 o 17.00 h.
Prihlášku: hronova74@gmail.com
do 1. 2. 2019. Počet miest
obmedzený. Príspevok: 5 €

USBORNE DETSKÁ
LITERATÚRA

14. 2. od 9.00 do 12.00 h predajná výstava nádherných
detských knižiek vydavateľstva

Usborne – tie môžete prelistovať,
ohmatať a zahrať sa s nimi spolu
s detičkami a ak sa vám zapáčia,
aj zakúpiť.

KURZ NOSENIA DETÍ
A VIAZANIA BABYŠATIEK I
(základný)

Utorok 19. 2. o 15.30 h poradkyňa v ergonomickom nosení
názorne vysvetlí, ako správne
naviazať a nosiť dieťatko
od jeho prvých dní.
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku
nevadí, požičiame, príp.
poradíme pri výbere.
Prihlášku a info: Mgr. B. Vajová
t. č.: 0948 480 510
Príspevok: 12 €/rodina

STRETNUTIE PODPORNEJ
SKUPINY NOSIACICH
RODIČOV

V pondelok 11. a 25. 2. o 9.30 h
- stretnutie rodičov nosiacich
svoje ratolesti v šatkách
a ergonomických nosičoch.
Prihlášku: najneskôr deň vopred na
t. č.: 0910 554 177
Príspevok: 3 €/osoba

PORADENSTVO
V NOSENÍ DETÍ

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

STRETNUTIE PODPORNEJ
SKUPINY DOJČIACICH

Klub dôchodcov Lipa
Fabiniho 7, Spišská Nová Ves
8. 2. Prehliadka výstavy v Múzeu Spiša
Stretneme sa o 10.00 h pred múzeom.
15. 2. Varenie a ochutnávka múčnych jedál
23. 2. Maškarný ples v reštaurácii Paríž o 15.00 h
Prihlásiť sa do 20. 2.
Poplatok - 12 €.
27. 2. Prehliadka zimných Košíc
Odchod rýchlikom o 8.59 h

MATIEK A TEHULIEK

V pondelok 18. 2. o 9.00 h.
Trápi vás problém pri dojčení?
Nie ste s niečím istá? Potrebujete
povzbudiť? Neváhajte prísť.
Prihlášku: je nutné prihlásiť sa
najneskôr deň vopred na t. č.:
0948 040 203 formou sms.
Príspevok: 3 €/osoba

február 2019
do 4. 3. | Kaštieľ

„100“ 1919 - 2019
Výstava obrazov pri príležitosti storočnice
narodenia Vincenta Hložníka

PORADENSTVO
PRI DOJČENÍ

PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295
Anna Ogurčáková - 0903 740 739
Silvia Pramuková - 0948 040 203

HERŇA Dietka

utorky, štvrtky od 9.00 do 12.00 h
piatky od 15.00 do 18.00 h

ADAPTAČNÉ DOPOLUDNIE
stredy od 8.30 do 12.00 h

16. 2. (sobota) od 9.00 h | pred Kult. domom

SMIŽIANSKA ZABÍJAČKA
Program: ukážka výroby a ochutnávka
zabíjačkových špecialít,
vystúpenie Fsk Smižančanka
16. 2. (sobota) o 19.00 h | Spoločenská sála KD

STAROSTOVSKÁ
TANCOVAČKA
Ľudová hudba Štefana Cínu, zabíjačkové menu
Vstupné: 20 €

OBJAVUJEME RÚČKAMI
vždy v stredu o 16.30 h

26. 2. (utorok) o 17.00 h | Kultúrny dom

JA SI VYSKOČÍM

každý nepárny týždeň
vo štvrtok o 16.30 h
Bližšie info na fb.

KÚZELNÝ KARNEVAL –
SRANDA BANDA SHOW
Karneval pre deti - interaktívna magická show
kúzelníka Wolfa, prehliadka masiek, pásmo súťaží
a hier, minidisko
Vstupné: 3 € deti, dospelí: 1 €

STRÁŽENIE DETÍ
Bližšie info na t. č.:
0903 493 922

DETSKÁ NARODENINOVÁ
OSLAVA (sobota, nedeľa)
Objednávky: 0903 493 922
Príspevok: 10 €/2 hod.
(možnosť doobjednania
animátorských aktivít,
maľovanie na tvár,
tvorivé dielničky)

P r i p r av u j e m e :
14. 3. (štvrtok) | Kultúrny dom

PUĽS – „KRÁČALI POD NAMI“
Hudobno-tanečné dielo o baníctve na dolnom Spiši
www.okcsmizany.sk

…Kukučka zďaleka z lesa zakuká a občas vybuchne
z jazmínu sladký peľ. Krajinou večernou, krásou pohnutá,
odchádzam zasnene, môj zrak sa zahľadel do svetlých
obrazov sna, lásky osídel. (Valéria Lučeničová)
Miestny odbor Matice slovenskej,
Spišská knižnica, DS Hviezdoslav
a Gymnázium na Školskej ulici
pozývajú pri príležitosti 100. výročia narodenia na

stretnutie s poéziou
VALÉRIE LUČENIČOVEJ
25. 2. 2019 o 15.30 h
v Spišskej knižnici, Letná 28
Realizované s finančnou podporou
mesta Spišská Nová Ves.

www.spisskanovaves.eu
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kultúra, oznamy

6. 2. kino Mier nepremieta
ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame vám možnosť 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
RALPH BÚRA INTERNET
1. - 2. 2. o 17.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, animovaná, dobrodružná komédia, MP-7, 112 min.
NÁVRAT DOMOV
1. 2. o 19.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, rodinný film, čes. dab., 96 min.,
MP-12.
ŽENY V BEHU
2. - 3. 2. o 19.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
ČR, 93 min.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

ĽADOVÁ SEZÓNA 2
3. 2. o 17.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, anim. komédia, 90 min., MP.
4. 2. kino Mier nepremieta
FILMOVÝ KLUB

STUDENÁ VOJNA
5. 2. o 19.00 / vstupné:
členovia: 3 € / nečlenovia: 4,50 €
FR/PL/VB, MP-15, 84 min., titulky.

BOHEMIAN RHAPSODY
7. 2. o 19.00 / vstupné: 4,50 €
VB / USA, dráma, životopis., hudobný,
slov. titulky, MP-12, 134 min.
TRHLINA
8. 2. o 19.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
SK, MP-15, 111 min.

ĽADOVÁ SEZÓNA 2
16. 2. o 17.00 / vstupné: 4,50 €
USA, anim. komédia, 90 min., MP.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

VALENTÍNSKE POPOLUDNIE

LEGO® PRÍBEH 2
8. – 9. 2. o 17.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, animovaný, 106 min., MP.
ĽADOVÁ SEZÓNA 2
10. 2. o 17.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, animov. komédia, 90 min., MP.
NA STRECHE
9. – 10. 2. o 19.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
ČR, SR, tragikomédia, 100 min.
11. 2. kino Mier nepremieta
FILMOVÝ KLUB

STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ
12. 2. o 19.00 / vstupné:
členovia: 3 € / nečlenovia: 4,50 €
FR, dráma, 93 min., titulky, MP-15.
13. 2. kino Mier nepremieta
VALENTÍNSKE PREDSTAVENIE
PRE VŠETKÝCH ZAMILOVANÝCH

Každý pár platí iba jednu
vstupenku, vstupné: 5 €
ZRODILA SA HVIEZDA
14. 2. (štvrtok) o 16.30
USA, hudobná dráma, 136 min.,
MP-12, titulky.
LETO S GENTLEMANOM
14. 2. o 19.00, ČR, 98 min.
ČR, 98 min., letná romant. komédia.
Alita: Bojový Anjel
15. 2. o 17.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, akčné, sci-fi, 120 min, MP-12,
slovenský dabing.
POTOMOK
15. 2. o 19.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, horor, 2D, MP-15, 92 min.

Stratila sa lola

ODMENA PRE NÁLEZCU 300 €
Fenka má 8 kg, výškou asi po kolená. Je HLADKOSRSTÁ, celá
čierna, na hrudi má biely fliačik a tiež má biele končeky na
zadných labkách, má krátky chvostík. Stratila sa v stredu
9. 1. 2019 večer, na sídlisku Za Hornádom. Je veľmi bojazlivá, bojí
sa cudzích ľudí, áut, psov,
všetkého. SNV je pre ňu
cudzie prostredie. Mala
na sebe čierno-oranžové
popruhy a utiekla aj s flex
vodítkom. Prosím, ak ju
niekde zazriete, volajte
na t. č. +421 948 259 100
alebo 159 mestskú políciu, kedykoľvek, aj o polnoci. Ďakujeme. Odmena
za nájdenie 300 €.
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Prázdninové premietanie v kine MIER
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

Alita: Bojový Anjel	
16. 2. o 19.00 / vstupné: 6 € / 5,50 €
USA, akčné, sci-fi, 120 min.,
MP-12, slovenský dabing.
17. 2. o 15.00 / vstupné: 10 €
Nedeľné stretnutie
s ANDEROM Z KOŠÍC,
PETROM STAŠÁKOM
a ĽUDOVOU HUDBOU ROMANA
BARABASA.
Program plný humoru, jadranských
a ľudových piesní.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

GRINCH
17. 2. o 17.00 / vstupné: 4,50 €
USA, anim. komédia, MP, 86 min.
NEDOTKNUTEĽNÍ
17. – 18. 2. o 19.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, komédia, dráma, 120 min.,
titulky, MP12.
ALITA: BOJOVÝ ANJEL
18. 2. o 17.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, akčné, sci-fi, 120 min., MP-12,
slovenský dabing.
FILMOVÝ KLUB

BOHEMIAN RHAPSODY
19. 2. o 19.00 / vstupné:
členovia: 3 € / nečlenovia: 4,50 €
VB / USA, dráma, životopisný, hudobný, slov. titulky, MP-12, 134 min.
RALPH BÚRA INTERNET
20. 2. o 17.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, MP-7, animovaná dobrodružná
komédia, 112 min.
ZRODILA SA HVIEZDA
20. 2. o 19.0 / vstupné: 4,50 €
USA, hud. dráma, 136 min., MP-12,
titulky.

RODINNÝ FILM – ČESKÝ DABING

NÁVRAT DOMOV
21. 2. o 17.00 / vstupné: 4,50 €
USA, 96 min., MP-12.
ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

OSTRÝM NOŽOM
21. 2. o 19.00 / vstupné: 4,50 €
SR, dráma, MP-15, 86 min.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3
22. – 24. 2. o 17.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, dobrodružný animovaný film,
104 min., MP.
POTOMOK
22. 2. o 19.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
USA, horor, 2D, MP-15, 92 min.
OSTRÝM NOŽOM
23. – 24. 2. o 19.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
SR, dráma, MP-15, 86 min.
BOHEMIAN RHAPSODY
25. 2. o 17.00 / vstupné: 4,50 €
VB / USA, dráma, životopisný, hudobný, slov. titulky, MP-12, 134 min.
FILMOVÝ KLUB

DIEVČA
26. 2. o 19.00 / vstupné:
členovia: 3 €, nečlenovia: 4,50 €
BEL., FRA., české titulky, MP-15,
105 min.
27. 2. (streda)
Vyhlásenie najúspešnejších
športovcov mesta 2018
ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

ČO SME KOMU ZASE UROBILI 2
28. 2. o 19.00 / vstupné: 4,50 €
FRA., český dabing, 98 min., MP-12.
Zmena programu vyhradená!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia
Kina MIER finančne podporil

facebook.com/Kino.Mier.SNV

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

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

február 2019

oznamy

Rozpis pohotovostných služieb lekární v meste Spišská Nová Ves
1. 2.
(pia)

2. – 3. 2.
(sob – ned)

4. – 8. 2.
(pon – pia)

9. – 10. 2.
(sob – ned)

11. – 15. 2.
(pon – pia)

16. – 17. 2.
(sob – ned)

18. – 22. 2.
(pon – pia)

23. – 24. 2.
(sob – ned)

25. – 28. 2.
(pon – štv)

16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
20.00 - 22.30
7.00 - 8.00
20.00 - 22.30
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
20.00 - 22.30
7.00 - 8.00
20.00 - 22.30
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
20.00 - 22.30
7.00 - 8.00
20.00 - 22.30
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
20.00 - 22.30
7.00 - 8.00
20.00 - 22.30
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 22.30

Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
Lekáreň PRI STANICI, Odborárov 568/47

T.: 053/417 68 84
T.: 0903 295 513
T.: 053/429 86 93

Lekáreň PRI STANICI, Odborárov 568/47

T.: 053/429 86 93

Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
Lekáreň na Starosaskej, Starosaská 528/1

T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/441 35 79

Lekáreň na Starosaskej, Starosaská 528/1

T.: 053/441 35 79

Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
Lekáreň FIDA, Hviezdoslavova 460/27

T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/441 29 66

Lekáreň FIDA, Hviezdoslavova 460/27

T.: 053/441 29 66

Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
Lekáreň na námestí, Letná 65/58

T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/441 33 44

Lekáreň na námestí, Letná 65/58

T.: 053/441 33 44

Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39

T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513

Poplatky
za znečisťovanie
ovzdušia
Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku týmto upozorňuje a vyzýva
všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ide o zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom do 0,3 MW) nachádzajúcich sa v k. ú. mesta Spišská Nová Ves, aby v zmysle
ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
zmien a doplnkov a podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta Spišská
Nová Ves č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia zaslali,
resp. osobne doručili na Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves v termíne najneskôr
do 15. 2. 2019 vrátane - Oznámenie s údajmi potrebnými k výpočtu a k určeniu výšky poplatku za
znečisťovanie ovzdušia za každý prevádzkovaný malý zdroj za rok 2018!
Oznámenie je potrebné podať na novom tlačive, ktoré je súčasťou dokumentu schváleného mestským
zastupiteľstvom Spišská Nová Ves VZN č. 2/2017 a je zverejnené na webovej stránke mesta. Ku oznámeniu
je potrebné doložiť doklad o množstve odobraného paliva za rok 2018 od jeho dodávateľa.
Zároveň upozorňujeme prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, že podľa zákona NR SR
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov, za nedodržanie termínu predloženia uvedeného oznámenia Mesto Spišská Nová Ves ukladá sankčný postih.

www.spisskanovaves.eu

Zvieratká
na adopciu
V prípade záujmu o psíka volajte

0905 315 070

(ak zamestnanec útulku nepracuje,
číslo je nedostupné,
skúste preto volať viackrát)
alebo bezplatnú linku 159.
Každý adoptovaný psík
môže bezplatne absolvovať
kurz výcviku v MKK Tatran
t. č.: 0949 351 119.
Ella
Trojmesačné šteniatko potrebuje
urýchlene domov, útulok nie je
vhodným priestorom pre šteniatka.
Kto sa jej ujme, určite neoľutuje,
dostane priateľa na celý život.
Cézar
Približne rok a pol mladý psík hľadá tiež láskavú rodinu, je vhodný aj
k deťom.
Bona
Ročná fenka kríženca, vhodná do
rodiny s deťmi.

Alan
Asi dvojročný psík, veľmi vhodný
do rodiny s deťmi.

EDINKA
Táto smotanová fenka má približne
rok a tiež čaká na niekoho, komu
bude môcť byť vernou spoločníčkou.
HARRY
Asi 1,5-ročný kríženec sibírskeho
husky je vhodný do záhrady rodinného domu.
ABAN
Milý psík, kríženec labradora, približne ročný, čaká na svojho pána,
ktorý mu poskytne dobrý domov
plný lásky.
OLIVER
Tento psík je veselej povahy, taká
šikovná vrtuľka. Určite by zastal
aj nenáročného strážcu. Je to
cca 3-ročný, svalnatý, vybehaný
chalanisko.
BADY
Cca 10-mesačný psík. Je veselý
a hravý, určite bude milujúcim
spoločníkom vašich detí či oddaným druhom staršiemu človeku pri
sledovaní telenovely.

2/2019
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šport

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves
krytá plaváreň T.: 053/416 63 53
piatok
sobota
nedeľa
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

jarné
prázdniny

1. 2.
9. 2.
10. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.

28. 2. piatok
Verejnosť
9.00 - 20.30
zatvorené
15.30 - 20.30
15.00 - 20.00
9.00 - 20.00
9.00 - 20.00
9.00 - 20.00
9.00 - 20.30

Ranné plávanie
6.30 - 7.45

Školy

6.30 - 7.45

3. 2. nedeľa
Verejnosť
15.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.30
9.00 - 20.30
9.00 - 20.30

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

9. 2. sobota
10. 2. nedeľa

16. 2. sobota

Sauna a ceragem T.: 053/416 63 54

Platnosť zľavneného vstupného vydaného pred 31. 12. 2018 vyprší do 31. 12. 2019!
SAUNA 1
sanitár
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
7.30 - 19.00
sobota
13.00 - 19.00
7.30 - 12.00
nedeľa
13.00 - 19.00
* zmena rozdelenia sáun v sobotu
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

M
Ž
M
Ž
M*
Ž
M
Ž

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

Ž
M
Ž
M
Ž*
M
Ž
M

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

lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové
kamene, chiropraxia, mäkké techniky.

24. 2. nedeľa

9. 2. sobota

23. 2. sobota
24. 2. nedeľa

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35

Cenník vstupu

pondelok - piatok

sobota - nedeľa
Podujatie nešportového charakteru

11.00
15.00
10.00
11.00
15.00
10.00

TJ Tatran SNV A - Fiľakovo A, extraliga muži
TJ Tatran SNV B - Fiľakovo B, 1. liga východ
TJ Tatran SNV - Trstená, dorastenecká liga
TJ Tatran SNV A - Trenčín, extraliga muži
TJ Tatran SNV B - Veľký Šariš, 1. liga východ
TJ Tatran SNV - Rimavská Sobota, dorastenecká liga

V prevádzke len tenisová pretlaková hala.
Otváracie hod.:

Športová
príprava

Harichovce - Rudňany
Gelnica - Olcnava
Kluknava - Krompachy
Starší dorast FK NOVES - Rudňany
Mladší dorast FK NOVES - Smižany
Olcnava - Kluknava
Rudňany - Gelnica
Hrabušice - Harichovce
Dospelí FK NOVES - Poprad
Starší dorast FK NOVES - Odorín
Mladší dorast FK NOVES - Nálepkovo
Gelnica - Hrabušice
Kluknava - Rudňany
Krompachy - Olcnava
Dospelí FK NOVES - Lokomotíva Košice
Starší dorast FK NOVES - Teplička n. H.
Mladší dorast FK NOVES - Odorín
Rudňany - Krompachy
Hrabušice - Kluknava
Harichovce - Gelnica

TENISOVý areál T.: 0903 403 459 - rezervácie

14.00 - 20.00
9.00 - 20.00

7.00 - 14.00
14.00 - 22.00
8.00 - 20.00

14.30
16.30
18.30
11.00
13.00
14.30
16.30
18.30
11.00
13.00
15.00
14.30
16.30
18.30
11.00
13.00
15.00
14.30
16.30
18.30

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

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

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

Cenník
prenájmu

14 €/hod
28 €/hod
28 €/hod

780 €/deň

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
1. 2. piatok 14.00
17.00 „Detský Disneyland” - atrakcie pre deti
8.00 - Regionálna liga dorasteniek/junioriek
2. 2. sobota 15.00 o postup na MSR, florbal
18.00 BK04 - Inter Bratislava, basketbal, extraliga muži
3. 2. nedeľa 9.00 BK04 - Svit, basketbal, žiaci
9.00 BK04 - Svit, basketbal, starší žiaci
9. 2. sobota 12.00 VK - Kežmarok, volejbal, juniorky
17.00 Young Arrows - ATU Košice, florbal, extraliga muži
BK04 - Žilina, basketbal, starší žiaci
10. 2. nedeľa
Young Arrows - Lipany, florbal, starší žiaci
16. 2. sobota 10.00 BK04 - Košice, basketbal, žiaci
9.00 BK04 - Poprad, basketbal, mladší žiaci
23. 2. sobota 13.00 Kométa - Michalovce, florbal, extraliga ženy
Arrows - ŠK Lido Prírodovedec,
18.00 Young
florbal, extraliga muži
9.00 BK04 - Kežmarok, basketbal, mladší mini žiaci
24. 2. nedeľa 13.00 Kométa - Michalovce
16.00 ŠKBD - Poprad, basketbal, mladšie žiačky
27. 2. štvrtok 8.00
14.00 Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ
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23. 2. sobota

10. 2. nedeľa

MASÁŽE Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž,
utorok - piatok
sobota - nedeľa

8.00 - Krajské kolo v basketbale žiakov ZŠ
14.00

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

Zmena zľavneného vstupného od 9. 1. 2019
Ostatné dni krytá plaváreň otvorená podľa nasledovného rozpisu:
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

www.stez.sk

Verejnosť

pondelok - nedeľa
10.00 - 14.00
14.00 - 21.00
Permanentka

10.00 - 21.00
10 €/hod./kurt
13 €/hod./kurt
69 €/6 hod./kurt

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
Rozpis verejného korčuľovania má len informatívny charakter, môže byť zmenený z dôvodu konania hokejového zápasu!
Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis)
2. 2. sobota 17.30 Verejné korčuľovanie
13.30 HK SNV - Bardejov, liga kadetov
3. 2. nedeľa
17.30 Verejné korčuľovanie
9. 2. sobota 17.30 Verejné korčuľovanie
10. 2. nedeľa 17.30 Verejné korčuľovanie
16. 2. sobota 15.00 HK SNV - Žilina, extraliga dorastu
10.30 HK SNV - Žilina, extraliga dorastu
17. 2. nedeľa
17.30 Verejné korčuľovanie
23. 2. nedeľa 17.30 Verejné korčuľovanie
13.30 HK SNV - Detva, liga kadetov
24. 2. nedeľa
17.30 Verejné korčuľovanie

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

Pozývame vás na chutné DENNÉ MENU iba za 3,90 €
Cez víkendy OBEDOVÉ MENU iba za 4,20 €
Valentínske menu v termíne 11. 2. - 17. 2. 2019.
Radi vám zorganizujeme:
* rodinnú oslavu * firemný večierok * svadbu * stužkovú slávnosť
www.hotel-preveza.sk, recepcia@hotel-preveza.sk
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Basketbalisti
stúpajú nahor

Upozornenie
na prerušenie
distribúcie
elektriny

Do výbornej formy sa v závere roka dostali extraligoví
basketbalisti Spišskej Novej Vsi. Postupne do tabuľky
pribúdali víťazstvá, a to sa odzrkadlilo aj v hľadisku.
Doma zdolali Prievidzu 80 : 73, tesne prehrali v kvalitnom derby stretnutí so Svitom 93 : 99, porazili Žilinu
96 : 83.
Tak, ako pribúdali body, pribúdali aj diváci. Na prelome
rokov v súboji so Svitom bola po rokoch športová hala
opäť vypredaná. Spišiaci sa pohybujú v tabuľke na
siedmej priečke, ktorá zaručuje postup do play off. Do
konca základnej časti je ešte ďaleko, končí 30. marca, no už teraz môžu funkcionári a fanúšikovia byť
optimistickí, lebo postup medzi najlepších môže byť
konečne realitou.
„Pri budovaní nového kádra na sezónu 2018/2019
a príchode nového trénera bolo naším hlavným cieľom znova pritiahnuť diváka do hľadiska. To sa nám
na konci kalendárneho roka v domácich stretnutiach
podarilo. Toto nás v klube nesmierne teší. Rovnako
motivujúce sú aj výsledky. V porovnaní s predchádzajúcim rokom o takomto čase sme na oveľa lepšom
umiestnení v extraligovej tabuľke,“ povedal predseda
BK 04 AC LB SNV Rastislav Javorský.
Jozef Petruška

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

19. 2. / 7.20 - 14.00 h

• Filinského cesta: 1, 2, 4, 2984/8
• Hviezdoslavova: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 5159
a blok garáží vedľa školy
• J. C. Hronského: 1, 2, 3
• J. Fabiniho: 1
• Levočská: 9, 11, 16, 18, 20, 22, 23, 24,
1173, 6390, 6392, 6394, 6395, blok garáží
pri základnej škole a pri cintoríne
• Radlinského: 1
• Slovenská: 1
• Školská: 4, 8, 10, 12, 14

22. 2. / 7.30 – 14.00 h

Futbalisti začínajú prípravu
Futbalový rok v FK Spišská Nová Ves možno rozdeliť
na dve polovice. V tej prvej, na jar v druholigovej súťaži
po výbornej jeseni, Novovešťania nevyhrali ani jeden
majstrák. Klesli v tabuľke na 14. miesto a vypadli do
tretej ligy. Tesne pred začiatkom sezóny sa nevedelo,
či sa vôbec bude na Spiši nejaký futbal hrať.
„Všetko sa obrazne povedané robilo za pochodu. Všetko v jeseni nebolo ideálne. Po dobrých výsledkoch sme
nakoniec zimovali na šiestom mieste, čo je úspech,“
uviedol manažér FK Spišská Nová Ves Patrik Brezovaj.
V 16-tich jesenných zápasoch Novovešťania vybojovali 26 bodov, sú na šiestom mieste a s plnou vážnosťou
začínajú zimnú prípravu na jarnú časť.
„Po náročnom roku 2018 chceme udržať terajšie
podmienky v klube. V súťaži dominuje FK Košice, kto-

rým prajem postup a naším cieľom je pohybovať sa
v stredných pokojných vodách treťoligovej tabuľky,“
dodal P. Brezovaj.
Jozef Petruška
2. 2. 2019
6. 2. 2019
9. 2. 2019
13. 2. 2019
16. 2. 2019
23. 2. 2019
27. 2. 2019
2. 3. 2019
9. 3. 2019
17. 3. 2019
23. 3. 2019

11.00 SNV - Prešov
17.00 SNV - Spišské Podhradie
11.00 Nowy Targ (Poľsko) - SNV
15.00 SNV - Lipany
11.00 SNV - Poprad
11.00 SNV - Lokomotíva Košice
17.00 SNV - Rudňany
11.00 Lipany - SNV (prírodná tráva)
11.00 SNV - Šarišské Michaľany
11.00 SNV - Ružomberok B
1. majstrovský zápas SNV - FC Košice

• Borodáčová: od 1 po 10
• Borovského: od 1 po 10
• E. M. Šoltésovej: 10
• F. Urbánka: od 1 po 14
• Hurbanova: 1
• J. Bottu: od 1 po 5, 1834 a blok garáží
• Kalinčiaka: 29
• Kukučinová: 28, 30, 32, 34, 36, 40
• M. Gorkého: od 2 po 20 párne, 21, 23, 25,
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 1848
• Malá: od 1 po 6, 5842
• Stojan: od 2 po 18, 20, 22
• Tajovského: od 1 po 13, 15
• Za Hornádom: 5018
• Záborského: 30, 32

22. 2. / 10.30 – 16.30 h

• Radničné námestie 9013
(rímsko-katolícky kostol)
• Radničné námestie: 6, 8
• Zimná: 61, 62, 63, 64, 65, od č. d. 67 po 82

26. 2. / 7.10 – 12.30 h
• Letná: TIC, verejné toalety, PNS
• Letná: od 41 po 54
• Levočská: 1, 4, 6, 8

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne
súvisia s opravou a pravidelnou údržbou
distribučnej sústavy obmedzia na nevyhnutný čas
využívanie elektriny. Údržba je však kľúčová pre
zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej
sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred
neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel
od plánovanej odstávky, vás nedokážeme vopred
upozorniť.
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia
elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr.
Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť
skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné
minimum. Aktuálne informácie o prípadnom
skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD
(www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

www.spisskanovaves.eu
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Cyklistické preteky
na snehu sa tešili
hojnej účasti
Druhý ročník cyklistických pretekov na snehu sa uskutočnil v sobotu 5. januá
ra na tunajšom letisku. Organizačne ich pripravilo Centrum voľného času Adam.
Svoje sily v mrazivom počasí si zmeralo 43 pretekárov zo Spišskej Novej Vsi i okolitých spišských miest. Absolvovali niekoľko približne štvorkilometrových okruhov
podľa vekových kategórií. Našlo sa i niekoľko odvážnych dievčat aj žien. „Cyklistické preteky v lete sú bežné, no bol by som rád, keby sa u nás zaviedla tradícia
aj v zime a aby boli takéto preteky štartom do nového roka, kedy sú ľudia plní
očakávaní a adrenalínu,“ uviedol Pavol Bečarik, primátor mesta a zároveň riaditeľ
pretekov. Ten je, ako je známe, milovníkom cyklistiky.
red

Šortrekárkam sa darí
V auguste na spišskonovoveskom ľade začína šortrekárska sezóna medzinárodnými pretekmi a už tradične záver kalendárneho roka patrí veľkému podujatiu Danubia Challenge series. Počas troch dní sa na šotrekárskom ovále v Spišskej Novej
Vsi predstavilo 196 pretekárov z 13 krajín. Už piatkové rozjazdy naznačovali, že domáce reprezentantky Petra Rusnáková a Lucia Filipová môžu zabojovať o najvyššie
priečky. Skvelými výkonmi sa prezentovala Petra Rusnáková, ktorá suverénne
zvíťazila na všetkých troch tratiach a s počtom bodov 102 celkovo zvíťazila.
Druhým obrovským úspechom bola Lucia Filipová, ktorá s 37 bodmi skončila
na striebornej priečke. Tieto dve umiestnenia na záver roka boli dobrou vizitkou
novej trénerky v Spišskej Novej Vsi Kateřiny Novotnej. Nielen výsledky domácich
šotrekárok, ale aj úroveň celého podujatia potvrdili, že toto športové odvetvie má na
Spiši už dlhú tradíciu a vysokú kvalitatívnu úroveň. V súťaži žiakov medzi juniorkami
E skončila na druhom miesta Lea Popovičová z Prešova a na rovnakej priečke medzi
juniormi E skončil Matúš Duriška zo STEZ Spišská Nová Ves.
V Dordrechte na Majstrovstvách Európy 11. – 13. 1. 2019 reprezentovali Slovensko 16-ročná (najmladšia na šampionáte) Lucia Filipová a 17-ročná Petra
Rusnáková. Najlepšie si viedli na 1 500 m trati, keď P. Rusnáková skončila na
16. mieste a L. Filipová na 17. mieste. V prvý deň boli na programe rozjazdy vo
všetkých troch disciplínach. Na 1500 m si výborne viedli obidve naše pretekárky,
keď v konkurencii 37 pretekárov postúpili do semifinále medzi 21 pretekárok, ktoré
bojovali o finále. V sobotu v boji o umiestnenie na 500 m trati skončila Petra Rusnáková na prvom mieste, čo jej zabezpečilo v celkovom poradí 20. miesto a Lucia
Filipová bola v tejto jazde diskvalifikovaná a skončila celkom na 22. mieste. V semifinále na 1 500 m trati obsadili obidve pretekárky 6. miesto, čo stačilo Petre Rusnákovej v celkovom hodnotení na 16. miesto a Lucii Filipovej na 17. miesto. V nedeľu
v jazde o konečné umiestnenie na 1 000 m Petra Rusnáková zvíťazila a celkové jej
to stačilo na 21. miesto, Lucia Filipová skončila na 28. mieste. V hodnotení viacboja
obsadila Petra Rusnáková 20. miesto a Lucia Filipová 25. miesto.
Jozef Petruška
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XXV. ročník halového
futbalového
Memoriálu Andreja
Franka
Spomienka na výborného športovca, dobrého človeka, vzorného otca a oddaného
Spišiaka splnila svoj cieľ. Bol to vydarený futbalový sviatok pre starších žiakov U14
(8. ročník) a mladších žiakov U12 (6. ročník). Už dvadsaťpäť rokov sa stretávajú uvedené ročníky v Spišskej Novej Vsi na halovom futbalovom turnaji v športovej hale po
dobu dvoch dní. Tradičnými futbalovými súpermi v dňoch 13. a 14. decembra 2018
Spišskej Novej Vsi boli chlapci z družobného Havlíčkovho Brodu a Bílovca z ČR
a ďalší traja súperi sa z roka na rok menia. V tomto jubilejnom roku dvadsiateho
piateho výročia turnaja sa stretli okrem stálej trojice futbalové kolektívy FC Košice,
1. FC Tatran Prešov a MŠK Žilina. Propozície „Memoriálu“ sa nemenia. V skupinách
mladších a starších žiakov sa hrajú zápasy v základnej časti každý s každým, čím
sa podľa výsledkov určí poradie a podľa poradia kolektívy, ktoré skončili v poradí na
piatom a šiestom mieste, hrajú zápas o konečné poradie na piatom a šiestom mieste.
O víťaza memoriálu sa postupuje podľa kľúča vyraďovaním 1 - 4, 2 - 3 o postup do
finále, potom boj o tretie miesto a posledný zápas je finále. Výsledky:
Mladší žiaci: U12
Starší žiaci: U14 (na foto)
1. FC Tatran Prešov(na foto)
1. FC Košice
2. MFK Žilina
2. MŠK Žilina
3. FC Košice
3. 1. FC Tatran Prešov
4. Progres Bílovec
4. FK Spišská Nová Ves
5. FK Spišská Nová Ves
5. HK Havlíčkov Brod
6. FK Havlíčkov Brod
6. Progres Bílovec
V závere prvého dňa bol spestrením zápas medzi trénermi zúčastnených družstiev
a bývalými žiakmi športových futbalových tried základnej školy, ktorí hrajú futbal
vo vyšších futbalových súťažiach a aj v zahraničí. V kolektíve bývalých žiakov hrali:
Lačný, Penksa, Jurčo, Kúkoľ, Mihálik, Kubík, Zekucia a docestovala z Prahy aj
reprezentantka Slovenska Majka Mikolajová. Poďakovanie patrí všetkým za to, že
si našli čas a prišli spestriť turnaj svojou prítomnosťou. Dvadsiaty piaty ročník „Memoriálu Andrea Franka“ je už minulosťou. Bol vydarený nielen futbalovými výkonmi
mladých chlapcov, ale i kultúrnym správaním jednotlivcov a kolektívov. Veríme, že
nové priateľstvá, ktoré vznikli na turnaji budú pokračovať i v budúcom športovom
živote medzi chlapcami zo Slovenska a Česka.
Ján Tomšík

Mladší žiaci: U12

VEREJNÉ PRETEKY V BEHU NA LYŽIACH

GRAJNÁR
2. 2.

2019

Mesto Spišská Nová Ves a CVČ Spišská Nová Ves

www.spisskanovaves.eu
február 2019

43. Silvestrovský výstup
na Veľkú Knolu
Zaujímavé a atraktívne akcie agilného Klubu slovenských turistov AC Lokomotíva Bane Spišská Nová
Ves v roku 2018 tradične vyvrcholili v posledný deň
43. ročníkom silvestrovského výstupu na 1 266 metrov
vysoký vrchol Veľkej Knoly. Takmer 150 priaznivcov turistiky absolvovalo trasu zo sedla Grajnár na Veľkú Knolu

s cieľom v Novoveskej Hute. Na Grajnári účastníkov výstupu privítal primátor mesta Pavol Bečarik. Na vrchole
Veľkej Knoly sa k účastníkom výstupu tradične prihovoril
predseda KST František Hos. Všetkých 43 ročníkov absolvoval jeden z organizátorov výstupu, známy turista
a značkár Rudolf Böttcher z Novoveskej Huty. O. Kozák

Spiš CUP 2018 má svojho víťaza
V každom kalendárnom roku - a tak tomu bolo aj
na konci roka 2018 - sa konal na Zimnom štadióne
v Spišskej Novej Vsi hokejový turnaj o Putovný pohár
amatérov troch mužstiev pod názvom „SPIŠ CUP 2018
amatérov v Spišskej Novej Vsi“. Bol to už XIII. ročník turnaja. Organizátorom turnaja bol ŠKF (Športový
Klub Ferčekovce), osobne Valér Repko, Valter Retter
a Ladislav Vastuško. V neskorých večerných hodinách
(20.00 h) po majstrovskom hokejovom zápase 1. ligy
HK Spišská Nová Ves – Nové Zámky B dňa 29. decembra 2018 sa uskutočnil turnaj amatérov. Mužstvá tvo-

rili Lekári SNV, HC Rohals SNV a ŠKP Ferčekovce SNV.
Podľa propozícií sa hralo systémom každý s každým
v dohodnutom čase 2x dvadsať minút čistého času.
Každý faul hráča sa trestal samostatným nájazdom.
O regulárnosť turnaja sa staral kvalifikovaný rozhodca
Slavomír Švajka.
Najlepší brankár: Adam Jahoda (ŠKF)
Najlepší útočník: Michal Kocúr (HC Rohals)
Najlepší obranca: Marcel Kováč (Lekári)
Ján Tomšík

BEH:

Mikulášsky beh (Bardejov; 9. 12. 2018;
7,8 km): Muži 40 - 49 r.: 3. T. Kamas (TJ Tatran
SNV, 28:03); Moldavský vianočný beh (Moldava nad Bodvou; 16. 12. 2018; 8,8 km): Absolútny víťaz v kategórii mužov: 1. T. Kamas (TJ Tatran
SNV, 33:20), muži 60 r. a st.: 1. M. Hrušovský
(STEZ SNV, 39:05); Beh okolo sídliska Družba (Bardejov; 22. 12. 2018; 8,8 km): Muži 40 - 49
r.: 3. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 30:09); Bardejovský vianočný beh (26. 12. 2018; 10 km):
Muži 40 - 49 r.: 2. T. Kamas (TJ Tatran SNV,
35:05,3), muži 60 r. a st.: 2. M. Hrušovský (STEZ
SNV, 42:47,6); Silvestrovský beh (Humenné;
31. 12. 2018; 5 km): Juniori: 1. L. Koperdák (AŠK
SNV, 18:32), muži 60 r. a st.: 2. M. Hrušovský
(STEZ SNV, 20:45); Horovská desiatka (Horovce, okr. Michalovce; 31. 12. 2018; 10 km): Muži
40 - 49 r.: 1. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 35:03); Košický trojkráľový beh (6. 1. 2019; 5,1 km):
Juniori: 2. L. Koperdák (AŠK SNV, 19:10), 3. E. Revaj (AŠK SNV, 19:15), muži 40 - 49 r.: 1. T. Kamas
(TJ Tatran SNV, 18:16).

šport v skratke

šport

VOLEJBAL:

Družstvo kadetiek VK SNV sa 12. 1. 2019 zúčastnilo výborne obsadeného turnaja v Poltári, kde
obsadili pri 10-tich družstvách pekné 3. miesto.
Mladšie žiačky-4 mali svoj prvý ligový turnaj
v tomto roku v Giraltovciach, kde všetky 3 zápasy
vyhrali: VK SNV - VK Junior Poprad 2 : 1, Slávia
TU Košice - VK SNV 0 : 2, TJ Sokol Giraltovce VK SNV 1 : 2. Staršie žiačky začali rok 2019 na
dobre obsadenom turnaji v Lendaku, kde vybojovali
2. miesto: VK SNV - Lendak 2 : 0, VK SNV - Kežmarok 2 : 0, VK SNV - Liptovský Hrádok 2 : 0, VK
SNV – Poprad 1 : 2.

KARATE:

Hokejisti
v boji
o play off
Po novom roku prichádza pre hokejistov dôležitá
časť sezóny, kedy sa rozhoduje o postupe do play
off. V zostávajúcich kolách základnej časti sa už
pozorne sleduje dianie v tabuľke a každý jeden zápas je pre mužstvo dôležitý. Spišská Nová Ves sa
pohybovala na hranici postupu do play off. V zostávajúcich kolách základnej časti mali Novovešťania
dobré vyžrebovanie, lebo veľa zápasov odohrali na
domácom ľade. V boji o postup začali dobre, keď
v dôležitom súboji porazili doma pred najväčšou
návštevou sezóny Považskú Bystricu 4 : 1.
„Naším už predsezónnym cieľom bolo prebojovať
sa medzi najlepšiu osmičku. V januári boli tie najdôležitejšie boje o tento postup. Aj preto sme sa
na prelome rokov snažili o doplnenie kádra, lebo
najväčšie problémy sme mali v obrane. Tak, ako
u seniorov, rovnako dôraz kladieme na postup
do play off u našich extraligových dorastencov,“
povedal riaditeľ klubu HK Spišská Nová Ves Peter
Potenga.
Jozef Petruška

www.spisskanovaves.eu

Biatlonový klub

Hľadáme chlapcov
a dievčatá
vo veku 8 - 12 rokov,
ktorých baví šport
a radi by sa venovali biatlonu

Info: Facebook - KBT SPIŠ,
web: kbtspis.webnode.sk,
mail: kbtspis@gmail.com,
tel.: 0903 402 248

V dňoch 14. – 16. 12. 2018 sa v talianskom Caorle-Venice uskutočnil svetový pohár mládeže,
zaradený ako nominačný turnaj na Majstrovstvá
Európy kadetov, juniorov a U21 2019 - Aalborg,
Dánsko. Turnaja sa zúčastnilo 2 565 pretekárov zo
67 krajín a 1 983 klubov z celého sveta. Z Karate
klubu Iglow Spišská Nová Ves sa tejto súťaže zúčastnili: Zoja Zimnikovalová, Sára Krivdová, Igor
Hauser, Maroš Janovčík, Juraj Černický, Jakub
Černický a Dominik Kešeľak. Najlepší výsledok
vybojoval Maroš Janovčík, ktorý sa umiestnil
na 1. mieste v kategórii CADET KUMITE MALE
70+ kg. Ďalším pretekárom, ktorým sa podarilo
umiestniť na tejto súťaži sú 7. miesto – Jakub Černický - CADET KUMITE MALE -52 kg, 9. miesto –
Juraj Černický - CADET KUMITE MALE -63 kg.
Slovenský zväz karate zverejnil nomináciu reprezentantov na Majstrovstvá Európy kadetov,
juniorov, U21 (8. – 10. 2. 2019 Aalborg – Dánsko). Z nášho karate klubu IGLOW boli na tieto ME
nominovaní 5 cvičenci, čo je pre klub historický
úspech. Z celého Slovenska bolo celkovo nominovaných 36 cvičencov. Nominovanými sú:
kumite cadet male: -52 kg: Jakub Černický,
-63 kg: Juraj Černický, +70 kg: Maroš Janovčík,
kumite junior female: +59 kg: Sára Krivdová,
kumite U21 male: -60 kg: Dominik Imrich.
Veľkú šancu majú aj Zoja Zimnikovalová, Igor
Hauser a Dominik Kešeľak, ktorí sa v nominácii
na Majstrovstvá Európy umiestnili na 2. miestach
a sú náhradníci.
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OZNAM

V súvislosti s novelou zákona o ochrane údajov nie je možné zo strany mesta odosielať občanom mesta pozvánky na uvítania narodených
detí a slávnostné prijatia jubilantov.
Vyzývame preto všetkých, ktorí majú záujem o slávnostné uvítanie dieťaťa a slávnostné prijatia jubilantov, aby svoj záujem oznámili
na t. č. 053/417 66 25 – Mgr. Zuzana Kleinová, e-mail: zuzana.kleinova@mestosnv.sk.
Termíny obradov v najbližšom období: 9. a 23. februára 2019

kancelária primátora

POĎAKOVANIa A SPOMIENKY
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich stále žije
s nami.
Úprimne ďakujeme za prejavené sústrasti a kvetinové dary všetkým
príbuzným, priateľom, susedom, kamarátom, známym, kolegom,
ktorí sa prišli 7. 12. 2018 rozlúčiť s naším drahým a milovaným
manželom, otcom, svokrom, bratom, švagrom, dedkom a pradedkom Karolom KLEINOM, ktorý nás opustil vo veku 82 rokov.
S úctou a vďakou manželka a deti s rodinami.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové dary
všetkým príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom a známym, ktorí sa 13. 12. 2018 prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom, dedkom a príbuzným Mgr. Milanom Macejákom,
ktorý nás navždy opustil vo veku 68 rokov.
S láskou a úctou manželka a ostatná smútiaca rodina.
Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc všetkých, ktorých si
mala rada. Za všetky Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán Boh
večnej milosti. Už len kyticu z lásky Ti na hrob môžeme dať, za
všetko krásne ďakovať a s láskou v srdci spomínať.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť 15. 12. 2018 s našou milovanou PhDr. Evou TULEJOVOU,
ktorá nás opustila vo veku 72 rokov.
S vďakou smútiaca rodina.
Odišla si tíško, už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ už len
spomienkami.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí
sa prišli 17. 12. 2018 rozlúčiť s našou mamkou, babkou, prababkou, svokrou, sestrou, tetou Máriou HREBENÁROVOU.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Rím.-kat. farskému úradu Ferčekovce a Pohrebnej službe S. Badziková.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
„Odchádzam za svetlom, kdesi v diaľke splyniem s ním, tým, ktorých milujem, na cestu posvietim.“
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí sa 28. 12. 2018 prišli rozlúčiť s naším otcom, svokrom, dedkom a pradedkom PaedDr. Františkom PUKLUŠOM, ktorý nás
navždy opustil vo veku nedožitých 87 rokov.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie vedeniu mesta Spišská Nová
Ves, Mgr. J. Kučinskému, PhDr. J. Lapšanskému, PhD., Rím.-katolíckemu farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe R. Findura
za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou deti s rodinami.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým kolegom,
šachistom a známym, ktorí sa 2. 1. 2019 prišli rozlúčiť s mojím
manželom, naším otcom, dedkom, švagrom, svokrom, strýkom
a príbuzným Jozefom PASTIERIKOM, ktorý nás navždy opustil
vo veku 77 rokov.
Naše poďakovanie patrí kolektívu Domova dôchodcov na Brezovej
ul. v SNV za opateru, Pohrebnej službe S. Badziková, Rím.-kat. farskému úradu a ZPOZ pri MsÚ v SNV za dôstojnú rozlúčku.
manželka Eva, synovia Jožko a Peter s manželkou Zuzkou a vnúčik Šimonko
IHNAŤO Peter
Ani po 5 rokoch nezabúdame.
Ten, kto Ťa poznal a mal rád, si spomenie.
Ten, kto Ťa miloval, nikdy nezabudne.
manželka Zdena, syn Roman, dcéra Viki a blízka rodina
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Srdečne ďakujeme za prejavy sústrasti a slová útechy všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším milovaným manželom, otcom, bratom, svokrom
a priateľom Jozefom Mariánom Podobenom, ktorý nás opustil
3. 1. 2019 vo veku 69 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV,
MsÚ v SNV a Pohrebnej službe R. Findura.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za starostlivosť a ľudský prístup kolektívu Urologického odd. v Levoči a Interného odd. NsP
v SNV.
S úctou a vďakou manželka Terézia, dcéra Janka, syn Marián
s manželkou Máriou a ostatná smútiaca rodina.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary všetkým
príbuzným, priateľom, kolegom, susedom a známym, ktorí sa
10. 1. 2019 prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom,
dedkom PharmDr. Jánom VALJANOM, ktorý nás nečakane opustil vo veku 66 rokov.
Poďakovanie patrí ZPOZ pri MsÚ v SNV, Rím.-kat. farskému úradu
v SNV, Lekárnickej komore a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka a dcéry.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa
14. 1. 2019 prišli rozlúčiť s naším milovaným otcom, dedkom, bratom, švagrom, strýkom a bratrancom Karolom RYCHTARČÍKOM,
ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 62 rokov.
Poďakovanie patrí Rím.-kat. farskému úradu a Pohrebnej službe
S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou syn Ján, dcéra Daniela s rodinou, brat a sestry
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť,
keď srdce stále bolí.
12. 1. 2019 uplynul rok od chvíle, keď nás navždy opustil náš milovaný syn, brat, švagor, krstný otec Martin KROHĽAK.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.
Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť, ale v srdci našom budeš stále žiť.
16. 1. 2019 uplynulo 5 rokov, kedy nás navždy opustil môj manžel,
otec, starý otec, syn a brat Vladimír ŠERFEL.
S láskou a úctou spomínajú manželka Dana, deti Romanka, Miladka, Vladko, zať Viktor, vnúčatá Maťko a Romanka a ostatná rodina.
21. 1. 2019 uplynulo 10 rokov od úmrtia môjho manžela Gejzu
MULIKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra Daniela s manželom,
syn Oto s manželkou a vnučky Nikolka a Simonka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Čas ubieha a nevráti čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.
27. 1. 2019 sme si pripomenuli 22 rokov, odkedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, ocko, dedko a pradedko Michal KOVÁČ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, dcéry a synovia
s rodinami.

február 2019

spoločenská kronika
SPOMIENKY
Odišla tíško, už nie je medzi nami, ale v našich srdciach žije spomienkami.
20. 1. 2019 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša babička,
svokra, sestra Mária DUDOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomínajú vnučka Martina s manželom Lukášom, vnuk Peter s manželkou Marcelou, nevesta Mária
a ostatná smútiaca rodina.
Sú slová, ktoré vám už nepovieme, sú chvíle,
na ktoré nezabudneme, sú okamihy, na ktoré
spomíname.
21. 1. 2019 uplynul rok od úmrtia nášho milovaného ocka a dedka Arpáda ŠISERA
a 13. 2. 2019 uplynie 14 rokov, odkedy nás navždy opustila naša milovaná mamička a babka
Anna ŠISEROVÁ.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli,
venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou v srdciach spomínajú deti
s rodinami.
Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc
všetkých, čo si rada mala.
22. 1. 2019 uplynulo 10 rokov, čo nám odišla
do večnosti naša drahá, milujúca mama Zlatica
ČAMBALOVÁ a 17. 12. 2018 uplynulo 30 rokov,
kedy nás opustil náš drahý, milovaný otec Pavol
ČAMBAL.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú vaše deti.
Hviezdy prestali na Teba svietiť a slnko hriať, ale my, čo sme Ťa
milovali, budeme na Teba spomínať. Nech stále každý spomína,
kto Ťa znal a pre Tvoju dobrotu Ťa v úcte a láske mal.
30. 1. 2019 si pripomíname trináste výročie úmrtia môjho manžela
a ocka Gustáva Végha.
spomína manželka a dcéra
Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Aj keď nie si
medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
1. 2. 2019 uplynie 20 rokov od chvíle, čo nás navždy opustil
Marián JAKUBČO.
S láskou a úctou spomínajú manželka Zuzka, deti Martin s rodinou, Matúš, Zuzka s rodinou, mama a sestra Monika s rodinou.
Skromná vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote. Ten,
kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
1. 2. 2019 uplynie smutných 10 rokov od chvíle, čo navždy dotĺklo šľachetné srdce mojej milovanej manželky, mamky a babky
Magdalény KAČÍROVEJ.
Žila pre nás a nesmierne nás milovala. Spomínajte s nami, lebo
v našich srdciach žije stále.
S láskou a úctou manžel, deti, vnúčatá a ostatná rodina.
2. 2. 2019 si pripomíname 15 rokov od chvíle, kedy nás navždy
opustila naša mamka, babka, prababka, svokra, sestra, švagriná
a teta Anna MUCHOVÁ, rod. Jahodníková.
Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú synovia s rodinami.
Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
3. 2. 2019 si pripomíname 10. výročie úmrtia môjho drahého manžela, skvelého otca, syna a brata Františka PROKSA.
S úctou a láskou spomínajú manželka Božena, synovia Lukáš
a Miroslav s rodinami, ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali, mali radi
a nezabudli.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
4. 2. 2019 si pripomenieme 5 rokov, odkedy nás navždy opustila
moja milovaná manželka, mamka, svokra, sestra, babka a prababka Terézia DŽUBÁKOVÁ.
S láskou a úctou spomína manžel Štefan, syn Štefan s rodinou
a dcéra Jarmila s rodinou.
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Čas plynie, ale spomienky ostávajú. Človek odchádza, avšak
všetko krásne, čo nám dal, zostalo v našich srdciach.
4. 2. 2019 si pripomenieme piaty smutný rok, kedy nás
navždy zanechal náš milovaný manžel, otec, dedko, svokor a strýko
Ing. Jozef Hűbel.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
S úctou a láskou smútiaca rodina.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú…
5. 2. 2019 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil náš otec,
svokor, dedko a pradedko Ján KUPČÍK.
S láskou spomínajú dcéry Ela, Magda a syn Ján s rodinami.
Prešli už roky, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ
spomienkami.
5. 3. 2019 uplynie 30 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec,
svokor a dedko Ján KAČÍR.
S láskou spomínajú manželka Ela, syn Janík a dcéra Mirka
s rodinami.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú…
6. 2. 2019 si pripomenieme 5 rokov, keď nás navždy opustil môj
manžel, otec, dedko, príbuzný Štefan POLUBŇÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou manželka, syn Marek a dcéra Eva s rodinami
a ostatná rodina.
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme, je
naša útecha.
8. 2. 2019 si s bolesťou v srdci pripomenieme 12. výročie úmrtia
našej drahej mamky, babky Márie BRODOVEJ, rod. Kašperovej.
Spi sladko, naša mamka, babka.
S úctou a láskou na Teba spomínajú synovia Peter, Filipko s manželkou, dcéra Magdaléna, vnúčatá Slávka, Kristínka, Lucka, Veronika, Adamko, Tomáško a najmenší Nikolasko.
Jediné srdce na svete sme mali, ktoré dokázalo nás milovať. Odišlo, zmĺklo, išlo spať. Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy,
na ktoré tisíckrát spomíname.
7. 2. 2019 uplynie 9 rokov od úmrtia našej milovanej mamičky
a babičky Jolany Baluchovej.
Ti, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou v srdci spomínajú dcéry a synovia
s rodinami.
Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy
budeš s nami.
7. 2. 2019 si pripomenieme 14 rokov, odkedy nás náhle opustila
naša milovaná mamka a babka Anna Tökölyová.
S láskou a úctou spomínajú syn Peter, dcéry Ľuba a Dana
s rodinami.
10. 2. 2018 si pripomenieme 10. výročie úmrtia pána Jána
KOŇAKA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu tichú spomienku.

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všetkých, ktorých
si mal rád. Tí, ktorí Ťa mali radi, nezabúdajú a neprestanú na Teba
nikdy spomínať.
11. 2. 2019 uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustil môj milovaný manžel, otec, dedko, pradedko Jozef GERDA.
S láskou spomínajú manželka, syn s rodinou a nevesta s rodinou.

2/2019
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spoločenská kronika
SPOMIENKY
Odišli ste, nie ste už medzi nami, no v našich
srdciach ostanete navždy s nami. Už len kytičku
kvetov na hrob vám môžeme dať a pri plamienku
sviečky s láskou spomínať.
12. 2. 2019 uplynie rok, čo nás navždy opustila
naša mamka, babka, prababka a svokra Veronika
DUHÁŇOVÁ a 23. 3. 2019 uplynie 10 rokov od
úmrtia nášho otca, dedka, pradedka a svokra
Pavla DUHÁŇA.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
synovia Peter a Pavol s rodinou, dcéra Mária
s rodinou, vnuk Josef a ostatná rodina
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku
sviečky na Teba s úctou spomíname.
13. 2. 2019 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, náš
otec a dedko Ladislav SCHLOSSER.
S úctou a láskou spomínajú manželka, synovia a dcéra s rodinami.
Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
17. 2. 2019 si pripomíname smutné prvé výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý, milovaný manžel, otec, syn, zať, brat, švagor
a príbuzný Peter HUS.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
S láskou a vďakou spomína manželka, deti a ostatná rodina.
Kto ju poznal, si spomenie. Kto ju mal rád, nezabudne.
17. 2. 2019 uplynie rok, čo nás navždy opustila Valéria
HUDÁČEKOVÁ.
S láskou a úctou spomína brat Vladimír s rodinou z Detvy a priateľka Mária.
Čas plynie a nevráti, čo vzal…
17. 2. 2019 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel
a otec Lukáš SLOBODA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a vďakou spomína manželka Ľudmila a dcéry Lucia
a Zuzana s rodinami.
Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
19. 2. 2019 si pripomenieme 20 rokov, keď
nás navždy opustila naša mamka Veronika
MARTÁKOVÁ a 25. 3. 2019 si pripomenieme
43 rokov, keď nás opustil náš otec Karol MARTÁK.
S úctou spomínajú deti s rodinami.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal, len láska, úcta a spomienky v srdci
zostávajú nám.
20. 2. 2019 si pripomenieme 10. výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný otec, brat, manžel a ujo Tibor Ďuri Longauer.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomína celá rodina.
21. 2. 2019 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel,
otec, starý otec a príbuzný Anton HANÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, nezabúdajte na neho a venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka Anna, dcéra Renáta s manželom Jánom a vnúčatá Janka a Zuzka.
Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spomienkami. Už len kyticu z lásky na hrob môžeme Ti dať,
za všetko krásne ďakovať.
21. 2. 2019 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel,
tatik, dedko, brat a švagor Štefan Kedžuch.
S láskou spomínajú manželka Hanka, dcéry Zuzana, Aťa a Katka
s rodinami a syn Števko s rodinou.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne…
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Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, slnko hriať, ale tí, ktorí Ťa
radi mali, nikdy neprestanú na Teba spomínať.
23. 2. 2019 uplynú 3 roky, čo nás opustila moja manželka, mamička a starká Mária RUSNÁKOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú manžel, dcéra a synovia s rodinami.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás…
24. 2. 2019 si pripomenieme smutné 3. výročie úmrtia Jozefa
Graneca.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, syn Richard, mama,
súrodenci a ostatná rodina.
Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas. Len spomienky na Teba vracajú
sa zas.
25. 2. 2019 uplynie 20 rokov, čo nás nečakane, rýchlo, navždy
opustil môj milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Milan
GAJDOŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou manželka Kristína a deti s rodinami.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
27. 2. 2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil Ivan KAČÍR.
S úctou a láskou spomína rodina Kačírová.

Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, no každý deň Ti patrí
naša spomienka. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich
srdciach budeš stále žiť.
28. 2. 2019 uplynú 4 roky od chvíle, keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, syn, brat Bc. Jaroslav FILIP.
S láskou a úctou spomína manželka Monika a dcéry Martinka
a Adriánka.
Odišiel si nám skoro, rýchlo, nečakane, už je tomu cez 30 rokov.
V našich srdciach si však stále s nami a navždy budeš, môj milovaný manžel, náš drahý otecko a dedko, Ondrej SABO.
Chýbaš nám stále, chýbaš nám veľmi.
28. 2. 2019 budú s úctou a láskou tíško spomínať pri príležitosti jeho nedožitých 94 rokov manželka Anna, syn Ladislav, dcéra
Daniela s rodinami a ďalší, ktorí ho mali radi.

poďakovania
Touto cestou by sme chceli vysloviť úprimné a veľké poďakovanie Nemocnici v Spišskej Novej Vsi, konkrétne MUDr. Patrícii Frimmelovej z Neurologického oddelenia,
MUDr. Lýdii Hricovej z Oddelenia vnútorného lekárstva a MUDr. Štefanovi Drobnému z ODCH za ich ľudský a odborný prístup a celému kolektívu OAMIS a ODCH
za ich starostlivosť o našu babku a mamičku Máriu Bérešovú, ktorej pomohli
z ťažkého a vážneho zdravotného stavu postaviť sa na nohy a vložili iskierku nádeje
do jej ďalších dní života, ktoré tak môže stráviť v kruhu svojej rodiny.
rodina Komarová a Hamráčková
Poďakovanie patrí primárovi ODCH MUDr. Štefanovi Drobnému za záchranu života našej mamy Anny Kolesárovej, keď správnou a včasnou diagnostikou, ako
i rýchlym zásahom umožnil jej ďalšie roky zostať medzi svojimi najbližšími.
dcéra Alica s rodinou
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fejtón
Som rad, že ši ostal Slovakom! Tak mi povedzel sušed Šviščo, ket som prezradzil, že
mu zavidzim novu škodofku a ženu Kristinu.
Ňe, ňesce še vzdac aňi jednej aňi druhej,
očividňe je to lachvati človek. Dobroprajnosc
u nas rošňe jak rajske jabluka, o tym bez debati, aľe medzi kamaratmi bi dajake „podzeľ
še“ mohlo bavic, či ňe? Novejša je dobre
mesto, ľudze su tu duchovňe rozstrambane
tak jak v inych džuroch šveta, svatostanki zacepľuje patrične percento domacich
a radzi še podzeľime aj o to, co ňemame.
Šviščo je dobri kamarat, bul se mnu f každej dristoviňe, co som v živoce zrobil. Pije
a hreši zarovno se mnu, ľem tota charakterova smuha, že še ňesce dzeľic, mi na ňim
prekaža. Na pejdzešatku som mu doňesol
svoj ňedoplatek na eľetriku a skromňe mi
ho vracil, o pejc roki na to som mu poslal
na vikend moju zlatu švekru a rači ňebul
doma. Mišľim, že mu už žadni podarunek
ňedam, ket je taki viberavi. Kupim sebe fľahu a budzem jeho narodki oslavovac doma
sam, pocme, žebi sušedzi ňevidzeľi. Ňe som
ľem Slovak, aľe aj Novoveščan, ftere maju
k druhim ľudzom bľisko, najbľižej k Šmižančanom, jak je Šviščo, ňe?
Vlasto Bogár

krížovka
Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. februára na adresu redakcie
s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. NECH SA SPLNIA, 2. NAŠE PRIANIA (ZDRAVIE, ŠTASTIE, POKOJ, LÁSKA).
Autor:
František
Cvengroš
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Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Spišskej Novej Vsi

Stretnutie pri ZŠ Z. Nejedlého o 9.00 h

Slovenský zväz
zdravotne postihnutých
ZO č. 2
Spišská Nová Ves

20. 2. (streda) | Turistická vychádzka Schulerloch

pozýva svojich členov na

Stretnutie pred Domovom dôchodcov na Brezovej ul. o 9.00 h

Fašiangovú
zábavu

pozýva svojich členov na tieto aktivity
6. 2. (streda) | Turistická vychádzka Košiarny briežok - Bikšova lúka

26. 2. (utorok) | Hodnotiaca členská schôdza
Multicentrum, Nábrežie Hornádu o 14.00 h
Na schôdzi môžete zaplatiť členské na rok 2019.
V prípade nepriaznivého počasia sa trasa turistickej vychádzky môže zmeniť.
Na turistické vychádzky ide každý účastník na svoju vlastnú zodpovednosť!

v Hotelovej akadémii,
Radničné námestie 1

Klub dôchodcov Komenský

Poplatok: člen 10 €, nečlen 12 €
(občerstvenie, tombola,
hudobná produkcia)

pozýva pedagogických pracovníkov dôchodcov na stretnutie,
ktoré sa uskutoční

14. 2. 2019 (štvrtok) o 10.00 h

Prihlásiť a zaplatiť môžete každú
stredu od 9.00 h do 11.00 h
na Levočskej ulici 14 v SNV

v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
Potešia nás aj noví členovia.

Tešíme sa na vás.

Tešíme sa na vás.

Hľadám lekára
do všeobecnej
ambulancie.
Nadštandardný
plat.
T.: 0904 115 676.

28

16. 2. 2019 (sobota)
o 15.30 h

Chcete svoj byt bez starostí prenajať?
Nájdeme prevereného nájomníka
a postaráme sa o všetko
počas celého trvania nájmu.
Príďte, píšte, volajte...

www.ilp.sk

Ing. Iveta Zvolenská
+421 910 511 483

február 2019

inzercia

stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, spišská nová ves
(víťaz medzinárodnej súťaže odbornej zručnosti SUSO - PRAHA 2018)
ponúka v školskom roku 2019/2020 nasledujúce študijné, resp. učebné odbory
ŠTudiJnÉ odBoRY
INTERIÉROVÝ DIZAJN
študijný odbor 3348 M tvorba nábytku
a interiéru, talentová skúška
ODBORNÉ ZAMERANIE:
• dizajn nábytku a prvkov bytového, verejného
a mestského interiéru
• dizajn bytového, verejného a mestského
interiéru, čalúnnictvo a dekoratérstvo
• počítačová 2D a 3D vizualizácia, dizajn
produktovej fotografie
ÚŽITKOVÝ A DEKORATÍVNY DIZAJN
študijný odbor 8279 M dizajn a tvarovanie dreva
- talentová skúška
ODBORNÉ ZAMERANIE:
• dizajn úžitkových a dekoratívnych objektov
pre interiér a exteriér, väzba na históriu
a regionálnu výtvarnú kultúru
• dizajn fantazijno-koncepčných štúdií,
vytváranie diela z dreva ručnými nástrojmi
a počítačom riadenými technológiami
• počítačová 2D a 3D vizualizácia, dizajn
produktovej fotografie, tvorba virtuálnej reality

DIZAJN A PROPAGÁCIA PRODUKTU
študijný odbor 8221 M 05 dizajn – priemyselný
dizajn, talentová skúška
ODBORNÉ ZAMERANIE:
• dizajn a propagácia produktu, dizajn obalu
a hračky, dizajn interiérového a exteriérového
prvku, dizajn kinetických objektov, inovácie
a redizajn predmetu
• dizajn výstavných, propagačných a reklamných
objektov
• počítačová 2D a 3D vizualizácia, grafický dizajn
propagačných produktov

3345 K TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC
ZARIADENÍ – NÁBYTKÁRSKA VÝROBA
ODBORNÉ ZAMERANIE:
• automatizácia a robotizácia vo výrobe,
programovanie a obsluha CNC zariadení

2682 K MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
ODBORNÉ ZAMERANIE:
• stavba a konfigurácia PC sietí, programovanie
a tvorba www stránok

3355 H STOLÁR
duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium,
výučný list

3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO
- NÁBYTKÁRSTVO
s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameranie na futbal, hokej a iné športy
ODBORNÉ ZAMERANIE:
• technik v nábytkárskej výrobe, navrhovanie,
konštrukcia a výroba nábytku

3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB
ODBORNÉ ZAMERANIE:
• konštrukcia moderných nízkoenergetických
drevostavieb
uČeBnÉ odBoRY

3370 H ČALÚNNIK
duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium,
výučný list

Na študijné odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška, je potrebné podať prihlášku riaditeľovi ZŠ v termíne do 20. 2. 2019.
Bližšie informácie na www.sosdsnv.sk, resp. tel. č. 053/442 42 46, mobil 0902 904 810.
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PREDÁM / PRENAJMEM
Predám slnečný 3-izb. byt na sídl. Tarča, Brezová ul. - bez balkóna, po
komplexnej rekonštrukcii realizovanej v r. 2008. Cena dohodou. Kontakt:
WhatsApp, Viber - 0918 382976.
Predám 3-izb. byt na sídl. Tarča - Javorová ul., neprerobený, bez balkóna.
RK nevolať. Viac informácií na tel. č.: 0902 308 608.
Predám rekreačnú chalupu v katastri obce Nálepkovo – časť Čierna Hora.
Informácie na tel. č.: 0918 246 503.
Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti Červený jarok. V spodnej
časti záhradkárskej osady preteká potok. T.: 0903 621 805, 0911 693 447.
Predám záhradu s chatkou v chovateľskej osade Ferčekovce, vo výmere
397 m2, elektrina, studňa, plynová prípojka. T.: 0915 544 842.
Predám funkčný televízor zn. Philips s plochou obrazovkou s uhl. 81 cm
- cena 99 € * detské sedacie kreslo zn. Fischer, nové, za polovičnú cenu.
T.: 0949 254 915.
HĽADÁM / KÚPIM / PRÁCA
Hľadám pani na občasné opatrovanie izbového psíka, v okolí sídl. Východ.
T.: 0908 255 515.
Kúpim garsónku v SNV. T.: 0905 156 070.
Kúpim garáž na sídl. Tarča v blízkosti Javorovej, príp. Dubovej ul.
T.: 0910 488 878.
Kúpim garáž v SNV (okrem pri židovskom cintoríne). T.: 0905 156 070.
Kúpim garáž na Ul. Za Hornádom, príp. okolie. Platba v hotovosti, cena
dohodou. T.: 0907 584 976.
Kúpim garáž na sídl. Tarča alebo vymením garáž na sídl. Mier pri Fľudri.
T.: 0903 934 278.
HOTEL ČINGOV prijme na TPP masérku do wellness centra * čašníčku
* pomocnú silu do kuchyne * upratovačku. T.: 0915 103 054.
Opatrovateľka hľadá prácu osobného asistenta na 4 – 6 h (aj na zastupovanie), príp. ako pomoc starším nevládnym osobám… Prax mám. Zn. spoľahlivosť. T.: 0949 254 915.
Rôzne
NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve nedeľa? Rozbitý displej? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky u vás doma
24 h/7dní v týždni za prijateľné ceny. Inštalácia Windows! Opravy notebookov! Inštalácia a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či
zmazaných dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma!
E-mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu
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. za bezkonkurenčné ceny, akékoľvek zmeny v s. r. o., založenie živnosti, zápis dopravcov do ORSR, predaj READY MADE, s. r. o., zlúčenie spoločností, atď.
spoločnostiSRO.sk, TIMID, s. r. o., Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra
bankou), SNV. T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

Ponúkam kompletné stavebné práce: www.rekonstrukcie.eu /
fb.rekonstrukcie.eu / T.: 0917 562 510.
OPRAVA – PREDAJ – SERVIS – POŽIČOVŇA ELEKTR. RUČNÉHO NÁRADIA renomovaných značiek BOSCH - HILTI - DEWALT - NAREX - MAKITA
a i. / PREDAJŇA - NÁRADIE EXTRA, Fabiniho 10, SNV (pri žel. stanici - budova RESA). T.: 0914 333 344.
Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové jadrá), rekonštrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce (výmena batérií, WC, radiátorov,
preplach. potrubia), rezanie do panelu - búranie panelov, montáž pláv.
podláh, sadrokartónu. T.: 0903 277 634.
Montáž všetkých druhov strešných krytín za rozumnú cenu. Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaručená. T.: 0902 249 396
- Peter Ilašenko.
NOVAVES, s. r. o. - STAVBY A REKONŠTRUKCIE * kúpeľne, byty, domy,
ploty, chodníky, parkoviská. Naše referencie na www.novaves.sk *
T.: 0948 681 133.
JANKA – ponúkame poradenstvo a pomoc v oblasti: zdravia, vzťahu, práce * choroby – ich príčiny a prevencia * relax a dobíjanie energie
minerálmi a iné * výklad kariet. Objednávky: 0950 606 740.
Prerobíme a upravíme Vaše bývanie. Rekonštruujeme domy,
byty a ostatné interiéry a exteriéry. Kompletné prerábky bytových jadier, voda a kúrenie, pokládka podlahy, sieťkovanie, omietky, maľby.
T.: 0907 421 043 * e-mail: martinschlesinger2@gmail.com
Pečiem na objednávku čerstvo upečený ZDRAVÝ biely a tmavý
CHLEBÍK A PEČIVO - bez LEPKU, vajec, laktózy, sóje, kvasníc, s NÍZKYM obsahom CUKRU, bez aditív a konzervantov. OBJEDNÁVKY na
t. č.: 0908 269 663 alebo na facebookovej stránke Zdravé chlebíky.
Čistenie kobercov, sedačiek, postelí, stoličiek - PROFESIO
NÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS. T.: 0903 100 508, 0903 661 891,
www.upratovaniesnv.sk
Kozmetika Passage, Lipová 20 (OD Družba, Tarča), SNV ponúka kozmetické, vizážistické a ďalšie služby. Viac informácií na: kozmetikapassage-snv.sk * FB * Instagram, 0905 388 917.
Potrebujete PROFI KAMERAMANA alebo FOTOGRAFA na svadbu či
oslavu? Desiatky spokojných zákazníkov, profi kvalita za super cenu.
FB Alfavideo. T.: 0944 684 303.
Milé dámy, túžite po krásne upravených nechtoch? Ponúkam
úpravu nechtov gélom * gél lakom či * japonskou manikúrou vhodnou
pre zničené nechty. Pre termín volajte tel. č.: 0949 829 019.
TEPOVANIE BUBLINKA - tepujem PROFESIONÁLNYM STROJOM (3 x
procesy čistenia) hĺbkovým spôsobom - sedačky, koberce, postele, matrace… + UMÝVAM OKNÁ a UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. T.: 0950 511 616,
0905 824 096.
Altánky * terasy * prístrešky NA AUTÁ * ZÁHRADNÉ CHATY, zariadenia altánkov * drevenÉ podlahy * atypy…, atď. Pozri foto na FB
- Rusticstyle Artorius * T.: 0948 026 248.

VALENTÍNSKE POPOLUDNIE v kine mier

17. 2. o 15.00 / vstupné: 10 €
Nedeľné stretnutie
s ANDEROM Z KOŠÍC,
PETROM STAŠÁKOM
a ĽUDOVOU HUDBOU
ROMANA BARABASA.
Program plný humoru,
jadranských a ľudových piesní.
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www.poracpark.sk
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AKČNÉ MODELY

ŠKODA TEAM

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, RAPID a OCTAVIA TEAM:
4,312 – 7,159 l/100 km, 111,70 – 163,90 g/km. Ilustračné foto.

NASTÚPTE DO VÍŤAZNÉHO TÍMU
SVETELNÝ ASISTENT? JE TAM. ÁNO, AJ VYHRIEVANÉ SEDADLÁ, KLIMATIZÁCIA, TEMPOMAT,
PARKOVACIE SENZORY A MNOŽSTVO ĎALŠEJ VÝBAVY V MODELOCH ŠKODA FABIA, RAPID
A�OCTAVIA Z EDÍCIE TEAM S�CENOVOU VÝHODOU AŽ 2 000 €.

skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0903 645 111, 0911 645 111, www.autoves.sk

CENOVÁ VÝHODA

2 000 €

ĂË

HRDÝ PARTNER
REPREZENTÁCIE

