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dar nádeje

Darovať krv je najšľachetnejší a najväčší dar, ktorý môže darovanému zachrániť život či zdravie.
Darcom krvi môže byť každý zdravý človek vo veku
od 18 do 60 rokov, s váhou minimálne 50 kilogramov.
Interval darovania je pre mužov každé 3 mesiace
a pre ženy každé 4 mesiace. Počas jedného odberu
darca odovzdá 450 ml krvi. Krv je ďalej spracovaná
na jednotlivé zložky, ktoré môžu pomôcť zachrániť
ľudské životy. Červené krvinky zachraňujú životy
pacientov počas operácií a po úrazoch. Plazma je
určená pre pacientov trpiacich poruchami zrážania
krvi. Tretia zložka, krvné doštičky, zastavuje krvácanie pri rezných poraneniach a pri otvorených krvácaniach. V decembri minulého roka Červený kríž
udeľoval darcom krvi Jánskeho plakety v Obradnej
sieni Radnice mesta Spišská Nová Ves. Medzi ocenenými boli aj členovia rodiny Smoradových z nášho
mesta, ktorí za mnohonásobné darcovstvo krvi získali zlaté Jánskeho plakety. Pani Ľuboslava Smoradová
s manželom Mariánom a synom Mariánom chodia na
odbery krvi pravidelne už niekoľko rokov. Na naše
otázky nám ochotne odpovedal najmladší z rodiny, syn
Marián Smorada:

ľuďom, ktorí to potrebujú. Keď som mal päť rokov, umrel mi brat na zákernú chorobu. Napriek všetkej snahe
mojich rodičov a lekárov, sme mu nedokázali pomôcť.
Darovaním krvi chceme takto, ak nie pomôcť, tak aspoň darovať nádej.

hrozné, ako sa zdá. Pichnutie skoro vôbec nebolelo.
Potom to už išlo. Je však potrebné, aby sa človek na
odber pripravil. Dôležité je vypiť dostatok tekutín, potom má aj samotný odber plynulejší priebeh a ľahšie
sa z neho človek zotaví.

Ktorý člen rodiny bol ten „prvý“?
Prvý bol ocko, ktorý začal s darcovstvom ešte ako
študent, potom na istú dobu s tým prestal, neskôr sa
k tomu vrátil, keď som s tým začal ja. No, a aby mamke nebolo ľúto, tak sme ju vzali so sebou.

Za tie roky ste určite spočítali, koľkými litrami
vzácnej tekutiny prispela, a tým zároveň pomohla,
celá vaša rodina svetu okolo seba. Viete, koľko to
približne je?
Tak tým som sa začal zaoberať, až keď ste sa na to
opýtali. Keď správne rátam, tak na celú rodinu by to
mohlo byť niečo viac ako 50 litrov krvi, čo je objem
ako má sud piva. Nejako to ale nepočítame, dobré
skutky by nemali byť o tom, aby sme si o nich robili
štatistiku .

Pamätáte si, vy osobne, na váš prvý odber krvi,
mali ste z neho strach?
Svoj prvý odber si pamätám celkom presne. Plánoval
som s darcovstvom začať hneď po osemnástke a zhodou náhod, v tom čase potrebovala krv dcéra jednej
z našich profesoriek gymnázia. Tak sme sa na odbere
zišli viacerí spolužiaci, čo pomohlo prekonať prvotný
stres. Druhotný stres prišiel, keď som zbadal, akú hrubú ihlu mi idú pichnúť do ruky. Avšak nič nie je také

Napriek tomu, že sa dnes
vníma darcovstvo krvi ako
bežná záležitosť, pre mnohých ňou vôbec nie je. Ako
sme už spomenuli, darovať
krv chodí celá vaša rodina.
Prečo, z akého dôvodu je
tomu tak?
Je dôležité, aby sme v rámci
spoločnosti, v ktorej žijeme,
prispievali k všeobecnému
dobru. Už v skorom veku sa
deti učia podeliť sa s kamarátmi. Darcovstvo krvi vnímam
ako podelenie sa s inými a pritom nás to nič nestojí. Ako rodina chodievame darovať krv,
aby sme aspoň takto pomohli

rozhovor

spravodajstvo

Veľmi dôležité je nielen sa darcovstvu venovať,
ale jeho dobrú myšlienku šíriť ďalej. Myslíte si,
že spoločnosť na Slovensku vie o darcovstve krvi
dosť? Čo by ste na jeho propagáciu navrhli?
Ako problém vnímam skôr
prebytok informácií, nielen
o darcovstve, ale aj z iných
oblastí. Človek potom nevie, čo
si má vybrať. Skôr by sme sa
mali snažiť zmeniť myslenie
ľudí, aby sa naučili robiť niečo
nezištne. Niečo spraviť a nečakať od toho vôbec nič. Niekedy
si pomáhame so slovami „dnes
ty mne, zajtra ja tebe“, ale
darcovstvo krvi také nie je. Ja
neviem, komu som krv daroval
a človek, ktorý ju dostal, nevie,
komu sa má poďakovať. Mali by
sme sa naučiť dávať a nečakať
za to nič.
Ďakujeme nielen za rozhovor.
VN

Stretnutia primátora s organizáciami združujúcimi
dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov
Začiatkom tohto roka sa uskutočnili stretnutia primátora mesta s predsedami a zástupcami organizácií združujúcimi dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov
nášho mesta s cieľom vypočuť si ich potreby a návrhy pre ďalšiu spoluprácu. Pozvanie na stretnutie prijali predsedovia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých ZO
č. 2, 10, 12, 13, Slovenského zväzu telesne postihnutých ZO č. 41, Jednoty dôchodcov Slovenska, Spoločnosti dialyzovaných a transplantovaných, Klubu dôchodcov na
Fabiniho ul., Klubu dôchodcov na Levočskej ul., Asociácie nepočujúcich Slovenska
a Centra Robinson.
Hlavným poslaním týchto organizácií je združovať týchto občanov, zapájať ich do
aktívneho života spoločnosti a zabezpečovať pre nich kultúrnu a záujmovú činnosť,
organizovať športové podujatia, poznávacie zájazdy, rehabilitácie a pod.
Hlavným problémom týchto organizácií sú nevyhovujúce priestory. Už počas stretnutia sa u niektorých dospelo k uspokojivým riešeniam problému. V Klube dôchodcov
na Fabiniho ul. bude zabezpečený nový počítač a rekonštrukciou prejde sociálne
zariadenie, finančnú podporu získa Country klub pri Jednote dôchodcov Slovenska,
vyriešil sa problém s parkovaním klientov Centra Robinson, ktorý, dokonca, dostane mestské priestory do užívania formou výpožičky (bez úhrady nájomného). Pre
ostatných budú zástupcovia mesta hľadať možnosti riešenia, jedným z nich má byť
poskytnutie vhodného bezbariérového priestoru na stretávanie ich členov.
Mesto financuje 3 kluby dôchodcov v celkovej sume 22 993 € ročne, v ktorej sú
zahrnuté náklady na prevádzku priestorov, energie, vodu, vybavenie, nákupy, orgawww.spisskanovaves.eu

nizovanie podujatí a zájazdov. V rozpočte mesta pre rok 2019 je vyčlenená i suma
9 300 €, z ktorej mesto finančne podporuje organizácie III. sektora vo forme dotácií,
sú to práve tieto organizácie a tiež Agentúra domácej ošetrovateľskej služby, ktorú
poskytuje Spišská katolícka charita.
Ing. Júlia Jančurová
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bleskovky

spravodajstvo

Štvornohých chlpáčov v našom meste chová nemálo ľudí. Najviac, až 267 zo všetkých evidovaných
psov v Spišskej Novej Vsi sú celkom pochopiteľne
kríženci. Najobľúbenejším čistokrvným plemenom
je yorkshirský teriér, pričom z tohto plemena bolo
u nás k 3. 1. evidovaných až 126 psíkov. Druhé
miesto v TOP 10 patrí plemenu nemecký ovčiak (95)
a prvú trojicu uzatvára labradorský retriever (64).
Ples Spišiakov už tradične otvára plesovú sezónu
v našom meste, tohto roku sa uskutočnil 18. 1. Povesť veľkolepého spoločensko-kultúrneho podujatia potvrdzuje už 23 rokov.
V súlade s novelou zákona o službách zamestnanosti, ktorá je platná od 1. 1. 2019, sú zamestnávatelia povinní nahlasovať každé jedno voľné
pracovné miesto na príslušný úrad práce podľa
miesta výkonu práce. Formy nahlasovania voľných
pracovných miest sú špecifikované a zverejnené na
internetovej stránke úradu práce. V prípade nesplnenia nahlasovacej povinnosti môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta do výšky 300 €.
Na slávnostnom sneme Okresnej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska bol zvolený za tretieho
predsedu Ing. Štefan Handžák. Vedenie okresnej
organizácie poďakovalo za doterajšiu prácu predchádzajúcemu predsedovi Ing. Ladislavovi Dulovi.
Činnosť Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi za
rok 2018 zhodnotili vedúci jednotlivých oddelení na
policajnom aktíve. Podľa slov plk. JUDr. R. Fedora,
riaditeľa KR PZ v Košiciach, tabuľky hovoria o poklese kriminality cca o 100 prípadov oproti minulému roku a zvýšenej objasnenosti prípadov. Prioritou
polície v najbližšom období je zvýšiť pocit bezpečia
medzi obyvateľmi, v konečnom dôsledku to znamená rázne a prísnejšie vyhodnocovanie prípadov.
Interaktívna výstava – Múdro sporiť a rozumne
míňať – vznikla v Slovenskom národnom múzeu
v Bratislave a svojou náročnosťou je rozdelená na
2 časti. Prvá sa venuje vzniku peňazí, tomu, čo im
predchádzalo, čiže výmennom obchode a vzniku
mincí a neskôr papierových peňazí. Druhá časť je
venovaná bankovým operáciám, stretneme sa tu
s pojmami ako úver, úrok či hypotéka. Výstava sa
teší veľkému záujmu, a to nielen u mladšieho publika. Pozrieť si ju môžu návštevníci Múzea Spiša do
konca školského roka.
Embraco Slovakia, s. r. o., dosiahlo päť rokov po
zavedení programu Výroba na svetovej úrovni
(World Class Manufacturing) skóre 50 na 100-bodovej stupnici. Toto vysvedčenie spišskému výrobcovi chladiarenských kompresorov osobne pridelil
23. 1. emeritný profesor Hajime Yamashina z univerzity v japonskom Kjóte, autor metodiky. Systém
WCM je nastavený tak, aby pracovníci ovládali
základnú údržbu svojho stroja a prispievali tak
k jeho minimálnej poruchovosti. Cieľom je neustále
vylepšovanie kvality, pracovných podmienok, bezpečnosti a šetrný prístup k životnému prostrediu.
Tento systém tiež používajú firmy Fiat, Magneti
Marelli či Unilever.
74. výročie oslobodenia mesta si v piatok 25. januára pripomenuli obyvatelia Spišskej Novej Vsi
položením vencov pri Pamätníku padlých sovietskych vojakov na miestnom cintoríne. Primátor
mesta Pavol Bečarik vo svojom príhovore zdôraznil skutočnosť, že pri oslobodzovaní mesta padlo
46 sovietskych vojakov a 36 umrelo na následky
poranení, čo predstavovalo viac obetí, ako pri oslobodzovaní celého okresu.
Prírodnú ľadovú plochu pred Redutou sa podarilo zamestnancom MsÚ pripraviť za cca 1 týždeň.
Výsledkom bolo otvorenie detského klziska 27. 1.
za účasti primátora, kde CVČ pripravilo pre deti aj
menšie súťaže a hry. Všetkých potešil podávaný
primátorsky horúci punč na zahriatie.
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Z rokovania mestského
zastupiteľstva
Rokovanie sa nieslo v konštruktívnej rovine. Väčšinu predkladaných materiálov poslanecký
zbor schválil jednohlasne. Schválený bol i plat primátora mesta vo výške 3 982 €. Poslanci MsZ
majú nárok na mesačnú odmenu vo výške 255,25 € (1/12 základného platu primátora mesta).
Viceprimátorom sa stal Ján Volný.
Druhé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
sa konalo 7. februára. Nakoľko to bolo prvé pracovné
zasadnutie nového poslaneckého zboru a nového primátora mesta, vládla všeobecná zvedavosť. Svedčila
o tom aj účasť viacerých zástupcov médií i obyvateľov
mesta.
Primátor Pavol Bečarik informoval prítomných o dohode v zmene programu, ktorá znamenala stiahnutie Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov
v školách a školských zariadeniach z rokovania.
Jedným zo zvolených poslancov vo volebnom obvode
č. 2 – Sever – v komunálnych voľbách bol i samotný
primátor mesta, na takto uprázdnený mandát poslanca nastúpila Janka Brziaková.
Ako prvý pracovný materiál poslanci prerokovali Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských
výborov a členov komisií zriadených pri MsZ.
Poslancom patrí odmena, ktorá za kalendárny rok
nesmie prekročiť výšku jedného mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny,
t. j. spolu za rok 3 063 € (255,25 €/mesiac). V diskusii
k tomuto bodu sa prihlásila o slovo J. Brziaková, ktorá
navrhla schváliť zvýšenie základného platu primátorovi mesta o 30 %, čo je cca o 900 €. Primátorovi
mesta patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov (pre
Sp. Novú Ves je to 3,21). Mestské zastupiteľstvo môže
plat primátora zvýšiť maximálne o 60 %. K návrhu
poslankyne J. Brziakovej sa vyjadrili viacerí poslanci,
no napokon po diskusnom príspevku predsedu Spoločného poslaneckého klub (SpK) Ladislava Ruttkaya
ho poslanci jednohlasne odsúhlasili, a tým priznali od 1. 3. 2019 primátorovi plat vo výške 3 982 €.
„V prvom rade nás tento návrh prekvapil, určite ho nik
s nami vopred nekonzultoval. Do budúcna by sme sa
chceli takýmto prekvapeniam vyhnúť a už dnes môžem
prehlásiť, že nepredrokované veci jednoducho cez SpK
na MsZ neprejdú. V tomto bode sme však hlasovali napokon za, mnohohodinové rokovania s primátorom nás
presvedčili, že zmena komunikácie a vôľa pracovať je
u nového primátora evidentná. Verím, že primátor túto
našu aktivitu pochopí ako hodenú rukavicu k ďalšej
spolupráci. Čakajú nás totiž veľmi podstatné rokovania o rozvoji mesta a som presvedčený, že je v záujme
všetkých, aby sme konali v prospech obyvateľov Spišskej Novej Vsi,“ dodal L. Ruttkay.
Pre porovnanie uvádzame platy niektorých primátorov
iných miest:
Poprad, Anton Danko, (51-tisíc obyvateľov) – 4 560 €;
Michalovce, Viliam Záhorčák, (39-tisíc) – 4 441 €;
Bardejov, Boris Hanuščak, (32-tisíc) – 3 982 €;
Trebišov, Marek Čižmár, (24-tisíc) – 3 982 €;
Vranov nad Topľou, Ján Ragan, (22-tisíc) – 3 675 €;
Rožňava, Michal Domik, (19-tisíc) – 2 681 €;
Kežmarok, Ján Ferenčák, (16-tisíc) – 4 290 €;
Levoča, Miroslav Vilkovský, (14-tisíc) – 3 620 €;
Svidník, Marcela Ivančová, (11-tisíc) – 2 681 €
Poslanecký zbor taktiež schválil Zriadenie komisií,
určenie náplne ich práce, ich predsedov a členov,
Zriadenie mestských výborov a ich členov, Návrh
na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl

a školských zariadení a do mestskej školskej rady.
„Za jednohlasnosťou hlasovania stoja hodiny rokovaní na rôznych úrovniach. Či už vo vnútri Spoločného
klubu (SpK), ale i na úrovni SpK – primátor – ostatní
nezaradení poslanci. Chcel by som zdôrazniť, že obsadenie všetkých týchto inštitúcií korešponduje s výsledkami volieb a zástupcovia SpK, resp. ním nominovaní
zástupcovia, majú v predmetných orgánoch pomernú
väčšinu. Veľmi oceňujem postup primátora, ktorý sa
snažil nájsť kompromisné riešenie. Chvíľu to síce trvalo, no napokon sme našli spoločný konsenzus, výsledkom ktorého bolo jednoznačné schválenie všetkých
poradných inštitúcií, ktoré majú podstatný dosah na
chod nášho mesta,“ vysvetlil Ladislav Ruttkay.
Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora Pavla Bečarika schválilo taktiež zastupovanie mesta poslankyňou Zuzanou Záborskou v OOCR Slovenský
raj & Spiš.
Nasledovala Správa o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2018. O slovo sa prihlásil L. Ruttkay, ktorý sa v súvislosti s výstavbou cyklochodníka
pri Hornáde opýtal na nerefundovanie nákladov z nenávratných finančných zdrojov z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Vedúci oddelenia výstavby
a dopravy MsÚ Peter Susa vyjadril svoje presvedčenie,
že cena za meter nie je pri tomto cyklochodníku vhodným parametrom na porovnávanie so stavbami, ktoré
neobsahujú obsahovo a rozsahovo takú skladbu a také
vstupy ako náš cyklochodník. „Cyklochodník bol naprojektovaný v roku 2009 s podmienkami z Povodia
Hornádu a Bodvy, ktorý zároveň rieši protipovodňové
opatrenia, čo sa pri bežných cyklotrasách v žiadnom
prípade nestáva. Ďalšou podmienkou povodia bolo
naprojektovať únosnosť cyklochodníka na nimi požadovaných 25 ton pre potenciálne využívanie chodníka vozidlami a technikou v prípade ich údržby. To si
vyžiadalo úplne odlišné technické riešenie skladby,
konštrukcie, ako aj požadované dve asfaltové vrstvy.
Tu nehovoríme o bežnom cyklochodníku, ale o cestnej komunikácii. V rámci výstavby bola zabezpečená
aj rekonštrukcia križovatky Letecká - Za Šestnástkou
a tiež kompletné verejné osvetlenie. Porovnávať ceny
za meter diametrálne odlišných cyklochodníkov nie je
správne. Je možné porovnávať a nahliadnuť do cenových položiek, ktoré boli v podstate vysúťažené a tam
je možné robiť nejaké závery. Predpokladaná hodnota zákazky určená rozpočtom bola 930 000 €. Verejným obstarávaním bola vysúťažená cena 720 000 €.
Tu sme dosiahli zreálnenie a zlepšenie cenotvorby.
Navyše, počas realizácie prác sme pristúpili k spracovaniu realizačnej, projektovej dokumentácie na protipovodňový múrik, ktorá nám umožnila urobiť ďalšie
úsporné opatrenia, čo sa týka výstuže, debnenia atď.
V priebehu výstavby bolo potrebné vyriešiť aj nepredvídateľné skutočnosti, ako napríklad prekládky dátových
káblov, neúnosnosť podložia v jednej časti. Celkovo
stavba dosiahla hodnotu nákladov 680 000 €, pričom
v o 40 000 € nižšej cene bola zrealizovaná aj oprava,
resp. výmena asfaltového krytu v dĺžke cca 500 m od
čerpacej stanice Shell po sídlisko Za Hornádom, čiže
nemáme 1,5 km plánovaného chodníka, ale 2 km. Počas výstavby malo mesto možnosť zapojiť sa do zísmarec 2019

kania nenávratného finančného príspevku. Predložený
bol základný rozpočet, základná zmluva o dielo, pričom
sa v stavbe pokračovalo. Ako sa na záver tohto bodu
vyjadril aj samotný primátor Pavol Bečarik: „Keďže bol
na ministerstvo pôdohospodárstva predložený pôvodný
rozpočet k získaniu nenávratného príspevku a úpravy
pri výstavbe cyklochodníka sa robili v priebehu realizácie rekonštrukcie aj kvôli minimalizovaniu finančných
nákladov, podmienky na získanie nenávratných finančných zdrojov neboli splnené. Mesto preto stiahlo žiadosť o ich získanie.“ Kontrolór sa výstavbe cyklochodníka plánuje venovať v 2. polroku.
Poslanci schválili termíny ďalších zasadnutí MsZ
(18. 4. a 13. 6. 2019). Na najbližšom zasadnutí sa
bude v rámci programu MsZ vyjadrovať aj k Plánu
rozvoja mesta na obdobie 2019 – 2022. V rámci vysporiadania vzťahov k nehnuteľnostiam sa dostalo na
stôl i riešenie „nešťastnej“ vlečky na komunikácii
KSK pri MPC na Mlynskej ulici. Mestu sa podarilo
dohodnúť a poslancami odsúhlasiť odkúpenie vlečkového železničného priecestia určenej časti za sumu
1 € od vlastníka, následne môže dôjsť v jarných
mesiacoch pri vhodnom počasí k jej odstráneniu
a k oprave úseku, ktorý bol dlhodobým neriešiteľným problémom. Zo strany poslancov bola vyslovená

nádej, že sa v blízkej budúcnosti aj vďaka ústretovosti
nového vedenia KSK podarí vyriešiť odstránenie nefunkčného vlečkového priecestia aj pri SOŠ na Markušovskej ceste.
Poslancami bolo odsúhlasené aj schválenie zámeru
výpožičky nebytových priestorov Občianskemu združeniu Robinson v objekte Detskej polikliniky s prihliadnutím osobitého zreteľa, nakoľko ide o poskytovanie
neziskových služieb sociálneho charakteru zdravotne
znevýhodneným deťom.
MsZ odsúhlasilo aj odkúpenie pozemku zastavaného
cestnou komunikáciou na Sadrovcovej ul. v Novoveskej Hute od VSK MINERAL, s. r. o., za celkovú cenu
8 810 €, čo je polovica z navrhovanej pôvodnej sumy.
V závere zasadnutia oznámil primátor Pavol Bečarik menovanie do funkcie prvého viceprimátora
Jána Volného, ktorý získal vo voľbách najvyšší počet
hlasov. Ako sa vyjadril P. Bečarik, ďalšieho viceprimátora vymenuje v najbližšom čase, najneskôr však do
18. 4. 2019.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie poslancov a zvukový záznam nájdete na
www. spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ
Viera Nováková, Andrea Jančíková

Dane a poplatky
právnickým osobám
- už elektronicky
Mesto Spišská Nová Ves týmto oznamuje právnickým osobám,
že v tomto roku bude doručovať elektronicky:
• rozhodnutia, ktorými vyrubuje daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty,
• oznámenie o výške predpisu na zaplatenie poplatku za komunálny odpad.
Elektronické doručovanie bude vykonávané v zmysle ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
Doručovať písomnosti elektronicky začne začiatkom marca t. r.
Ak niektoré z vyššie uvedených písomností nebudú doručené daňovníkom, ktorí podali
Mestskému úradu v Spišskej Novej Vsi priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za
predajné automaty alebo podali oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady
pre právnické osoby a podnikateľov, žiadame kontaktovať MsÚ:
vo veci dane z nehnuteľností
Mgr. Mária Ďuríková, tel.: 053/415 22 22, maria.durikova@mestosnv.sk,
vo veci miestneho poplatku za komunálny odpad
Ing. Alexandra Zekuciová, tel.: 053/415 22 10, alexandra.zekuciova@mestosnv.sk.
Ing. Pavol Košalko, ved. odd. správy daní a poplatkov, MsÚ

Nový projekt karpatskej
nadácie podporí východ
Cieľom výzvy programu MÁME RADI VÝCHOD je podporiť projekty v našom regióne, ktoré prispejú:
• k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu;
• k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného
času;
• k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti.
Kto môže podať žiadosť
O finančnú podporu sa môžu uchádzať občianske
združenia, neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy z Prešovského a Košického kraja. Maximálna výška grantu na projekt je 2 500 eur a celkovo fond
prerozdelí 10 700 eur. Navrhované projekty musia byť
www.spisskanovaves.eu

zrealizované v období od 1. júla – 31. decembra 2019.
Ste začiatočníci v oblasti žiadania o podporu?
Nemajte obavy, ak plánujete podať svoj prvý projekt.
Práve naopak. Žiadatelia, ktorí nezískali žiaden grant
za posledné 3 kalendáre roky od Karpatskej nadácie,
budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.
Výzva je otvorená od 18. februára do 15. apríla 2019.
Svoju žiadosť o finančnú podporu podajte online
na granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v pondelok
15. apríla 2019. Viac na: https://karpatskanadacia.
sk/wp-content/uploads/2018/10/Vy%CC%81zva_
MAME_RADI_VYCHOD_2019-1.pdf

Niekoľko stoviek kamiónov parkuje priamo
v obývačke Ľubomíra Samseliho. Spišskonovovešťan nemá na vedenie kamiónov vodičské oprávnenie, no modely zbiera približne 10 rokov. Momentálne jeho zbierka obsahuje 900 kamiónov rôznych
značiek ako Liaz, Tatra, Ifa, Avia, ale i Daf, Iveco,
Man, Marcedes, Scania, Volvo, americký Mack,
Peterbilt, Kenworth i Freightliner. Pochválil sa, že
najstarší model je z r. 1909, zo Spojeného kráľovstva, Nemecka, Poľska či Maďarska. Sú vo výkladnej skrini zoradené podľa abecedy, od najstarších
po najnovšie modely. „Utieranie prachu mi zaberie
približne tri dni,“ dodáva s úsmevom, keďže je na
svoju zbierku pedant. V jeho kamiónovej obývačke
nechýba ani kamiónové mestečko v mierke 1 : 87.

bleskovky

spravodajstvo

Markušovský kaštieľ a aj celý areál je obľúbeným
miestom hlavne svadobných fotografov. Múzeum
Spiša práve sem umiestnilo výstavu svadobných
šiat, stolovania a svadobných zvykov. Návštevníkom je prístupná od 1. 2. do 15. 3. V spolupráci so
svadobným salónom sú vystavené aj moderné súčasné svadobné šaty v porovnaní s dobovými šatami, ktoré pochádzajú nielen zo zbierky múzea, ale
i zo súkromných zbierok pracovníkov a známych
múzea. Výstavu dopĺňajú v tomto roku aj svadobné
fotografie a šperky, zaujímavosti o zvykoch, akým
je únos nevesty či pikošky o svadobnej noci.
41 absolventov detašovaného pracoviska Vysokej
školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Bratislava v Spišskej Novej Vsi si prevzalo magisterské diplomy na promočnej slávnosti v Redute
4. 2.
Firma Rošero sa od r. 1995 venuje oprave autobusov, neskôr rozšírila svoju činnosť i o výrobu midibusov a elektrobusov. 5. 2. sa v tejto firme konala
malá oslava na počesť výroby 1 000. midibusa,
ktorý opustil výrobnú linku. Produkty tohto závodu
prevažne dodávajú do Nemecka, ale i na Ukrajinu,
do Švédska či na Sicíliu.
Koncert učiteľov ZUŠ sa konal 6. 2. v koncertnej
sieni Reduty a už tradične otvoril koncertnú sezónu
aj v tomto roku. Okrem hudobníkov sa do koncertu
zapojili sólovými číslami i rôznymi komornými zoskupeniami aj výtvarný a tanečný odbor. Najbližšie
pripravuje ZUŠ jarný koncert, ktorý je naplánovaný
na prvý jarný deň - 21. 3.
O tom, aké bude smerovanie vo firme Embraco Slovakia po zmene majiteľa riešil primátor
SNV s riaditeľom firmy M. Borbom na pracovnom
stretnutí 6. 2. na Radnici mesta. Spišiaci, pre
ktorých je závod hlavným zamestnávateľom, sa
výrazných zmien báť nemusia. Spoločnosť Nidec
sa zameriava na výrobu el. motorov a v Embracu
plánuje investície do nových technológií a nových
produktov. Nového majiteľa firmy prijíma pozitívne
aj vedenie mesta. Spoločné pracovné stretnutie
prinieslo aj možnosti vylepšenia dopravy zamestnancov do práce či rozvoj podporných programov
pre rôzne občianske združenia.
Na stredných školách v meste prebiehal v piatok
8. 2. Deň otvorených dverí. Žiaci predstavovali
deviatakom ZŠ jednotlivé učebné odbory. Informovali ich o podmienkach prijatia na štúdium, o tom,
čo všetko sa môžu na jednotlivých odboroch naučiť
a na aké jednotlivé profesie ich daná škola pripraví.
Pstruhy zo Slovenského raja si užívajú fašiangové obdobie po svojom. 9. 2. sa stretlo na Zelenej
lávke viac ako dvadsať otužilcov v predpísanom
dress code, kde odštartovali svoj prvý ples viedenským valčíkom. Páni nezabudli na kravaty, cilindre
či vesty, dámy zdobili boa, sukne, ale i škrabošky.
Pripravený bol pre nich tanec, fašiangové pampušky, dobrá nálada a zábava nielen na ľade zamrznutého Hornádu, ale aj v ňom.

3/2019

5

bleskovky

spravodajstvo

Fašiangová zábava zdravotne hendikepovaných, ktorá sa konala v hoteli Preveza v sobotu 10. 2., sa niesla v duchu výbornej zábavy. Na
plese sa zúčastnilo 111 ľudí z Miestnej organizácie
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých č. 13.
V rámci programu vystúpila spevácka skupina Senior, pre prítomných bol pripravený aj tradičný balónový tanec.
Spišské divadlo uviedlo 10. 2. rozprávku Perinbaba z pera Ľubomíra Feldeka. Ten po čase napísal divadelnú hru, v ktorej Jakub, jedna z hlavných postáv príbehu, zostal aj po návrate na zem
malým chlapcom. Stvárnil ho Tomáš Krištof, Mária
Brozmanová sa predstavila ako Perinbaba a rolu
Zubatej si zahral Albín Medúz. Režisérom inscenácie je Peter Palik. Hudbu pripravil M. Geišperg
a D. Špiner.
Do spišskonovoveskej nemocnice zavítali žongléri, choduliari, tanečníčky či Edo Drevo ako hovoriaci strom. Takýmto netradičným spôsobom
lákali na Valentína po ceste so sebou okoloidúcich,
aby prišli darovať krv. Minulý rok darovalo krv
v tejto nemocnici 2 179 ľudí. Podľa slov primárky
HTO, MUDr. Š. Bevilaquovej z tohto množstva pripravili 4 526 transfúznych jednotiek, keďže krv sa
spracúva komponentovo. Medzi darcami po mnohých rokoch bol aj primátor mesta P. Bečarik, ktorý
sa nechal uniesť atmosférou a rozhodol sa krv darovať, i keď jeho pôvodný zámer to nebol. Súčasťou
podujatia Valentínskej kvapky krvi bolo spoločne
s riaditeľkou nemocnice MUDr. R. Šulákovou za
účasti primátora oceňovanie dlhoročných darcov
krvi.

Mestská polícia v SNV

STRATY A NÁLEZY

16. 2. 2019 o 10.40 h bol odovzdaný nález nájdený v parku na Radničnom námestí pri divadle - ide o čierne dioptrické okuliare v sivom
puzdre zn. Brink. IC: 193/2019
15. 2. 2019 o 11.00 h bol nájdený na Hanulovej
ul. zväzok 3 kľúčov, z toho 2 ks bezpečnostné
a jeden elektronický. IC: 181/2019
9. 2. 2019 o 15.00 h bol nájdený na Ul. Medza
pri Lidli zväzok 4 ks kľúčov, z toho 2 ks FAB
bežný rozmer, 2 ks FAB malé kľúče, z toho jeden s plastom. IC: 166/2019
7. 2. 2019 o 9.00 h bol nájdený na Zimnej ul. pri
OD Spišan zväzok 2 ks kľúčov - 1 ks FAB a 1 ks
bezpečnostný. IC: 132/2019
7. 2. 2019 o 15.00 h bol nájdený v lokalite Malé
pole zväzok 4 ks kľúčov s príveskom a zákazníckymi kartami na zväzku. IC: 133/2019
28. 1. 2019 o 11.40 h našli zamestnanci na
chodbe MsÚ na Štefánikovom námestí náušnicu zo žltého kovu s červeným očkom.
IC: 92/2019.
18. 1. 2019 o 9.00 h odovzdal občan nález - zväzok 6 ks kľúčov, ktoré našiel 17. 1. v popoludňajších hodinách na Letnej ul. IC: 60/2019.
16. 1. 2019 o 10.10 h bol na útvare MsP odovzdaný nález - zväzok kľúčov: 4 ks FAB kľúče, 1 ks kľúč od poštovej schránky, 1 ks kľúč
od visiaceho zámku a 1 ks čip od vchodových
dverí s karabínkou v tvare otvárača na fľaškové pivo. Uvedená vec bola nájdená 15. 1. na
Kolárskej ul. IC: 54/2019.

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

o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 21 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že voľby prezidenta
Slovenskej republiky sa na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú
v sobotu 16. marca 2019 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná
v sobotu 30. marca 2019 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.
Miestom konania volieb do orgánov samosprávy obcí vo volebných okrskoch v Spišskej Novej Vsi sú
určené volebné miestnosti pre voličov podľa trvalého pobytu v Spišskej Novej Vsi takto:
1. Hasičská zbrojnica
Hnilecká cesta 13
2. Penzión NEMO
Pohronská 2
3. ZŠ Lipová
Lipová 13
4. ZŠ Lipová
Lipová 13
5. Gymnázium
Javorová 16
6. Gymnázium
Javorová 16
7. SOŠ ekonomická
Stojan 1
8. SOŠ ekonomická
Stojan 1
9. ZŠ Komenského
Komenského 2
10. ZŠ Komenského
Komenského 2
11. ZŠ Komenského
Komenského 2
12. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2
13. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2
14. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2
15. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2
16. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2
17. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1
18. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1
19. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11
20. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11
21. Hotelová akadémia
Radničné námestie 1
22. ZŠ Levočská
Levočská 11
23. ZŠ Levočská
Levočská 11

miestna časť Novoveská Huta - Bronzová, Dúhová, Hnilecká cesta, Horská,
Jasná, Kvetná, Lúčna, Medená, Novoveská cesta, Poľná, Rudná, Rybničná,
Sadrovcová, Slnečná, Snežná, Stražanská, Tichá, Záhradná, Železná;
Čergovská, Detvianska, Dunajská, Gemerská, Inovecká, Karpatská, Kysucká,
Laborecká, Liptovská, Magurská, Muráňska, Nitrianska, Oravská, Pieninská,
Podunajská, Pohronská, Považská, Predná Huta, Rajecká, Spišská, Šarišská,
Tatranská, Trenčianska, Trnavská, Turčianska, Zemplínska;
Brezová 15, 16, 17, Brezová 32, Gaštanová, Kamenný obrázok, Topoľová,
Vyšný Hámor;
Brezová 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, Brezová 37, 38,
Lipová;
Brezová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Dubová, Podskala,
Tepličská cesta;
Agátová, Hájik, Javorová, Pod Tepličkou, Sadová;
A. Mickiewicza, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská 6 - 8, J. Bottu, Kalinčiaka,
M. Gorkého, Malá, Stojan, Za Hornádom;
Borodáčova, Borovského, F. Hečku, F. Urbánka, I. Stodolu, Kukučínova,
Lesná, Obrancov mieru, Palárikova, Potočná, R. Jašíka, S. Tomášika,
Tajovského, Tehelná;
J. Wolkera 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, J. Wolkera 14, 16, 18, 20, 22, 24;
J. Matušku, Štúrovo nábrežie 15, 16, 17, 18, 19, 20, Trieda 1. mája 1, 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
Komenského, Štúrovo nábrežie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
J. Wolkera 26, 28, 30, 32, 34 a 41, P. Jilemnického 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19;
P. Jilemnického 4, 6, 21, Trieda 1. mája 2, 4, 6, 8, 10, 12, Trieda 1. mája 21,
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;
Bezručova, J. Wolkera 33, 35, 37, 39,
Trieda 1. mája 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, Z. Nejedlého;
Krčméryho, Trieda 1. mája 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, Trieda 1. mája 53, 55,
57, 59, 61, 63;
J. Wolkera 25, 27, 29, 31, Štúrovo nábrežie 9, 10, 11, 12, 13, 14;
Hurbanova, J. Čajaka, J. Fándlyho, J. Kostru, J. Wolkera (rodinné domy 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), Jedľová, Letecká, Limbová, S. Chalupku, Slobody,
Šestnástka, T. Vansovej, V. Nezvala, Za Šestnástkou, Záborského;
B. Němcovej, Duklianska 1 - 49, Hviezdoslavova 16 - 51, Chrapčiakova,
Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. Fabiniho, Krížová, Medza, Nábrežie Hornádu,
Nad Medzou, Námestie SNP, Odborárov, Orlia, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova,
Slnečné nábrežie, Stará cesta, Starosaská, Vajanského;
Brusník, Čsl. armády, Drevárska, Elektrárenská 1 - 5, Ing. O. Kožucha,
J. Hanulu, Mlynská, Rázusova, Škultétyho;
Banícka, Fraňa Kráľa, I. Krasku, Kasárenská ulica, Konrádova, Námestie
Iglovia, Rybárska, Zábojského, Zvonárska;
Radničné námestie a voliči s trvalým pobytom „Spišská Nová Ves“, Zimná;
J. C. Hronského, Jesenského, Kollárova (rodinné domy), Mišíkova,
Mudroňova, Puškinova, Slovenská (rodinné domy 1 - 57), Slovenská (bloky
2 - 42), Svätoplukova, Tolstého, Železničná;
Koceľova, Kollárova (bloky 1 - 12), Letná, Markušovská cesta, Rastislavova,
Štefánikovo námestie;
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24. Technická akadémia
Hviezdoslavova 6
25. Technická akadémia
Hviezdoslavova 6
26. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16
27. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16
28. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16
29. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Gorazdova, Hviezdoslavova 1 - 15, Levočská (rodinné domy), Slovenská
(bloky 44 - 56);
Astrová, Bernolákova, Česká, Filinského cesta, Harichovský chodník,
J. Hollého, J. I. Bajzu, Jána Jánskeho, Kmeťova, Kuzmányho, Ľaliová,
Levočská (bloky 4 - 22), Moravská, Narcisová, Nezábudková, Púpavová,
Radlinského, Školská;
Hutnícka;
Duklianska 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, Hrnčiarska,
Kováčska, Zámočnícka;
Kamenárska, Stolárska, Strojnícka;
Kolárska, Tkáčska.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

Informácie pre voličov
Vážení voliči,
v roku 2014 nadobudla účinnosť sústava zákonov
upravujúcich problematiku volieb a s ňou aj úlohy obcí
pri príprave a priebehu volieb.
Jednou zo zmien je doručovanie oznámení o čase
a mieste konania volieb, ktoré sa na rozdiel od predchádzajúcich volieb nedoručujú na mená voličov, ale
jedno oznámenie do domácnosti.
V súvislosti s touto zmenou upozorňujeme voličov, že
oprávnený volič je zapísaný v zozname voličov podľa
miesta trvalého pobytu.
Táto skutočnosť sa vzťahuje aj na prípady, keď
občan (volič) zmenil trvalý pobyt, avšak zmenu
z akýchkoľvek dôvodov nemá uvedenú v občianskom preukaze. Preto v prípadoch, keď sa volič
dostaví do volebnej miestnosti s občianskym preukazom a nebude zapísaný v zozname voličov,
okrsková volebná komisia overí jeho trvalý pobyt
a voliča usmerní, v ktorom volebnom okrsku je za-

písaný v zozname voličov a kde sa nachádza jeho
príslušná volebná miestnosť.
Občania (voliči), ktorým bol v meste Spišská Nová
Ves zrušený trvalý pobyt podľa § 7 ods. 1 písm. d)
až g) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a majú
právo hlasovať, sú podľa evidencie obyvateľov zapísaní v zozname oprávnených voličov vo volebnom okrsku číslo 21.
Volebná miestnosť pre tento okrsok sa nachádza v budove Hotelovej akadémie na Radničnom námestí 1
v Spišskej Novej Vsi.
Informácie o zapísaní do zoznamu oprávnených voličov vo volebných okrskoch v meste Spišská Nová Ves
získa oprávnený volič na Mestskom úrade v Spišskej
Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1 - prízemie, č. dverí
114; informácie o trvalom pobyte - evidencia obyvateľov č. dverí 118.

Stavebné projekty sa dotknú
všetkých častí mesta
Spišská Nová Ves bude pokračovať v stavebných
projektoch, ktoré budú meniť tvár mesta. Medzi prio
rity mesta patrí i jedna z najvýznamnejších budov
v centre – Reduta. Čaká ju najmä výmena otvorových
konštrukcií, obnova fasády, strešného plášťa, sanácia zavlhnutých murív a sokla, ale aj reštavrátorské
práce a komplexná obnova. „Sme vo fáze spracovania projektu a prípravy realizácie výmeny otvorových konštrukcií. Oprava čaká aj na budovu Radnice, kde musíme obnoviť štukové rímsy, z ktorých
v súčasnosti vypadáva murivo na chodník,“ hovorí
vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ Ing. arch. Teodor Štubňa. Mesto
pripravuje aj ďalšie projekty, v súčasnosti sa napr.
tvorí zadanie projektu domu smútku na novom cintoríne. Mesto disponuje projektmi na parkoviská na
sídlisku Západ I - Duklianska ul. a na sídlisku Východ
(potrebné je schváliť financovanie a doriešiť realizačné detaily). Dukliansku ulicu čaká rekonštrukcia
cyklochodníka a dopravného značenia cyklopruhu
v smere na sídlisko Západ a späť. V súčasnosti pracujeme aj na projekte cyklostanovísk na železničnej
a autobusovej stanici.
„Rozhodli sme sa uchádzať o všetky dostupné externé
zdroje, ktoré umožnia zlepšiť život v meste,“ uviedol
primátor Pavol Bečarik. Snahou mesta je zapojiť sa
www.spisskanovaves.eu

aj do projektov pre rómske komunity. „Nový úvodný
projekt komunitného centra na Podskale je v prípravnej fáze, kedy sa vysporiadavajú pozemky. Ďalšie
komunitné centrum s materskou školou by mohlo
vzniknúť vo Viľčurni, tu takisto pracujeme na projekte.
Pri realizácii vodovodu a kanalizácie na Potočnej ulici
aktualizujeme stavebný projekt a inžiniersku činnosť,“
ďalej približuje plány T. Štubňa.
„Zmien sa dočkajú aj ďalšie mestské časti. V Novoveskej Hute zateplíme v roku 2019 požiarnu zbrojnicu
a postavíme nové detské ihrisko. V prípade schválenia
mestským zastupiteľstvom môžeme pristúpiť aj k zatepleniu Materskej školy na Lipovej ul.
Výstavba sa dotkne aj našich športovísk – pokračujeme v rekonštrukcii futbalového štadióna. V športovej
hale, na zimnom štadióne a plavárni by sme radi pristúpili k zníženiu energetickej náročnosti, zatepleniu
budov a inštalovaniu kogeneračných jednotiek. V súčasnosti tieto stavebné projekty pripravujeme. V tomto
roku sa dočkáme aj rozšírenia odstavnej parkovacej
plochy zo štrkodrvy na Grajnári. Investície bude potrebné prerokovať v komisii výstavby a spolu s mestským zastupiteľstvom určiť, čo sme schopní realizovať
v tomto roku a čo až v nasledujúcom období,“ uviedol
primátor mesta Pavol Bečarik.
(rep)

Na základe telef. oznámenia riešila hliadka MsP
24. 1. o 4.05 hod. na Gaštanovej ul. zistený priestupok, ktorého sa dopustila D. Š. Menovaná rušila
nočný pokoj hlasným púšťaním hudby. Náprava
bola vykonaná na mieste.
Hliadka MsP riešila 26. 1. o 9.30 hod. na Potočnej
ul. priestupok, ktorého sa dopustil B. K. S. Menovaný vykonával ambulantný predaj tovaru bez povolenia. Priestupok bol vyriešený.
Na základe oznámenia hliadka MsP poskytla 29. 1.
o 12.30 hod. prvú pomoc staršiemu pánovi, ktorý odpadol v potravinách CBA na Tr. 1. mája. Na
miesto bola privolaná RZP, ktorá menovaného previezla do NsP k ďalším úkonom.

policajné okienko
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Hliadka MsP riešila 8. 2. o 9.25 hod. na Odborárov neoprávnený záber verejného priestranstva,
ktorého sa dopustili S. J. a H. B. Menovaní založili
parkovacie miesto pred svojou predajňou fyzickými
prekážkami, betónovými kvádrami a kužeľmi, čím
znemožnili parkovanie ostatným vozidlám. Za prítomnosti hliadky od protiprávneho konania upustili.
Poverený príslušník OO PZ SNV začal trestné stíhanie 18. 1. vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania
na tom základe, že páchateľ pod vplyvom alkoholu okolo 20.30 hod. po predchádzajúcej hádke so
svojím nevlastným bratom sa mu v obývacej izbe
vyhrážal zabitím slovami, že sa nedožije rána. Po
tejto vyhrážke rozbil rukou okno na dvojkrídlových
dverách. Následne po tom, ako ho zrazil poškodený na zem, sa znova postavil a rozbil okno druhej
časti dvojkrídlových dverí a vytrhol časť drevenej
podlahy, ktorou sa ho snažil udrieť, no bezúspešne.
U poškodeného vzbudil dôvodnú obavu o jeho život a zdravie a poškodením zariadenia domácnosti
mu spôsobil škodu vo výške 50 €. Z vyššie uvedeného skutku bol zadržaný podozrivý L. F., ktorý
bol umiestnený do CPZ na OO PZ v SNV. Zadržaný
skutok spáchal pod vplyvom alkoholu s hodnotou
0,60 mg/l.
Doposiaľ NP v období od 13. – 19. 1. v bytovom
dome na Baníckej ul. neoprávnene vnikol do pivničného boxu odstránením visiaceho zámku. Z miesta odcudzil bicykel, čím takto majiteľovi spôsobil
škodu vo výške cca 500 € a odstránením visiaceho zámku cca 5 €. Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV
v danej veci začal trestné stíhanie vo veci zločinu
krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej
slobody.
Doposiaľ NP 24. 1. okolo 14.00 hod. zavolal na pevnú linku poškodenej M. Š., kde sa jej predstavil ako
Dr. Bartko, ošetrujúci lekár úrazového oddelenia
v Levoči. Poškodenej uviedol, že jej syn zavinil dopravnú nehodu, keď v okolí mesta Levoča nabúral
autom do vozidla vedeného ženou s dieťaťom vo
vozidle, ktorá bola švédskou štátnou občiankou,
pričom došlo k poraneniu syna. Vraj jej syn sa s vodičkou dohodol na vyrovnaní odškodného vo výške
4 000 €. Po vyplatení odškodného sa o vec polícia
zaujímať nebude a on bude privezený sanitkou domov. Poškodená v úmysle pomôcť synovi podľa pokynov vykonala prevod 4 000 €. Okolo 20.30 hod.
M. Š. po telefonáte s jej synom zistila, že jej syn
v ten deň nemal žiadnu dopravnú nehodu. Vec vyšetruje OKP OR PZ SNV, kde vyšetrovateľ PZ začal
trestné stíhanie pre zločin podvodu.
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Prvá spoločenská hra o našom meste
Máte chuť na Človeče, nehnevaj sa alebo by ste si
radšej zaspomínali na hru Z rozprávky do rozprávky?
Je čas vyskúšať niečo nové. Mesto Spišská Nová Ves
sa zaradilo medzi pionierov v oblasti tvorby spoločenských hier pre potreby propagácie mesta a jeho
okolia. V Turistickom informačnom centre, Letná
49 a v Kníhkupectve JARKA na Zimnej 48 v Spišskej Novej Vsi si môžete kúpiť hru, ktorá skrýva Zlatý
poklad Spišskej Novej Vsi. Ide o stolovú hru, ktorej
hlavnou postavou je psík Hally Belly s uškami podobnými zvonom, keďže ich v našom meste vzniklo v čase
pôsobenia významnej gotickej zvonolejárne Majstra
Konráda neúrekom (Bell znamená v angličtine zvon).
Spoločne s touto fenkou prejdete úskalia herného
plánu, kde na vás čakajú pamiatky a pozoruhodnosti
mesta a okolia. Tie vás posunú bližšie k cieľu alebo vás
na chvíľu zdržia. „Propagáciu mesta sa snažíme vylepšovať aj netradičnými formami. V závere minulého, pre
mesta jubilejného roka, sme sa po obľúbených papierových skladačkách reduty, evanjelického a katolícke-

ho kostola s najvyššou vežou na Slovensku a komikse
o histórii mesta rozhodli ponúknuť rodinám s deťmi
tento nevšedný propagačný nástroj. Deti tak dostanú
v jednom balení hneď dve hry – najprv musia poskladať puzzle podľa obrázka a následne sa môžu pustiť
do hľadania zlatého pokladu nášho mesta,“ uviedla
vedúca kancelárie primátora Ing. Andrea Jančíková.
Nová hra môže slúžiť aj ako zaujímavá učebná pomôcka pre žiakov prvého stupňa základných škôl v našom
meste: „Hravou formou sa môžu deti učiť o pozoruhodnostiach Spišskej Novej Vsi a jej okolia, pretože
v hre nechýba ani Tisícročná kaplnka či Markušovský
kaštieľ. Autorkou ilustrácií je Katarína Vronková, texty
pripravil Tomáš Repčiak, dizajn zostavila spoločnosť
Magnetica,“ dodala A. Jančíková.
Spišská Nová Ves tak získala netradičný propagačný
produkt, ako aj dar na reprezentačné účely mesta. Pre
záujemcov je k dispozícii aj na predaj na uvedených
miestach za cenu 12 €, rozmer poskladaného obrázka
skladajúceho sa zo 100 dielikov je 60 x 80 cm. (rep)

Tomášovský výhľad zahviezdil
v najdrahšom reklamnom čase na svete
Jeden z najsledovanejších televíznych prenosov sveta
– Super Bowl amerického futbalu sledovalo začiatkom
februára približne sto miliónov Američanov, zahraničných fanúšikov nepočítajúc. Tento rok bol Super Bowl
výnimočný najmä pre Spišiakov, ktorí ho sledovali za

veľkou mlákou. Nemohli tušiť, že v jednej z reklám,
ktoré sú najdrahšie na svete, zbadajú kúsok svojho
rodného domova. Ak nemáte hlboko do vrecka, dáte za
pol minúty 5,3 milióna dolárov. Lepšie sa to počíta na
sekundy – každá má počas Super Bowlu cenu 180-tisíc dolárov. Na televíznom kanáli spoločnosti CBS hľadeli prekvapení Slováci na pár sekúnd Tomášovského
výhľadu. Ako sa dostal „Tomašák“ do športového prenosu v Amerike? Nič zvláštne, bol súčasťou upútavky
na seriál firmy Amazon s názvom Hanna. Akčný thriller
rovnakého mena u nás filmári natáčali v roku 2011.
Jeho hlavnú protagonistku stvárnila Saoirse Ronan,
v seriáli je hlavnou herečkou Esme Creed-Miles. Ak
chcete vidieť upútavku s „Tomašákom“, zablúďte na

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bAUpSm3fpa4.
Tak tohto roku vstúpil Slovenský raj do povedomia miliónov Američanov. Každý, kto vystúpi na tento symbol
nášho národného parku, si môže povedať, že pohľad
do roklín Slovenského raja nestojí kopu dolárov, ale je
v skutočnosti na nezaplatenie. Len si to niekedy neuvedomujeme, keďže sú pre nás krásy Spiša každodennosťou. Reklama Super Bowlu nám aspoň pripomenula, že náš región je stále svetovou hviezdou.
Foto z natáčania: http://www.slovenskyraj.eu/aktuality-media/?aktualita=filmovy-stab-na-tomasovskom-vyhlade
(red, sš)

Prímestským autobusom cestujeme výhodnejšie
Od 1. februára je cestovné v prímestských autobusoch
v Prešovskom i Košickom kraji jednotné a výhodnejšie.
Košický a Prešovský samosprávny kraj sa dohodli na
rovnakých tarifách aj zľavách.
Novinkou je víkendový cestovný lístok pre rodiny
s deťmi. Počas soboty, nedele a štátneho sviatku ho
bude môcť využiť minimálne jeden rodič s jedným alebo viacerými deťmi do 15 rokov. Bez ohľadu na dĺžku

cesty bude každý člen rodiny cestovať za jedno euro.
Pri aktuálnom cenníku je to výhodné pri trasách dlhších ako 30 kilometrov. „Opatrenie má okrem efektívneho využívania víkendových spojov rozhýbať aj cestovný ruch v regióne,“ uviedol predseda KSK Rastislav
Trnka.
Lacnejšie a jednosmerné cestovné budú môcť využívať aj tehotné ženy a držitelia zlatej Janského plakety.

S jednou čipovou kartou možno vďaka systému Trans
card cestovať u všetkých dopravcov prímestských
autobusov bez ohľadu na to, u ktorého dopravcu si
cestujúci dobil kredit. Prestupné cestovné z čipovej
karty v KSK po novom si cestujúci budú môcť uplatniť
aj u prešovských autobusových dopravcov SAD Humenné, SAD Prešov, BUS Karpaty a SAD Poprad.
zdroj: KSK

zabezpečiť jej riešenie.
SOS náramok klient neustále nosí pri sebe, je vodotesný a obsahuje detektor pádu. Stlačením tlačidla
na náramku v núdzi v ktorejkoľvek časti domácnosti
dochádza k spojeniu klienta s príbuznými alebo s operátorom a hlasitej komunikácii s ním prostredníctvom
poplachového tel. prístroja. Operátor má všetky potrebné údaje pre organizovanie adekvátnej pomoci
(záchranná zdravotná služba, polícia, hasiči).
„Mesto plánuje tieto SOS náramky poskytovať ohro-

zeným osobám do
užívania bezplatne s cieľom, aby
klient mohol čo
najdlhšie využívať
domáce prostredie a mal zaistenú pomoc,“ uviedol Pavol Bečarik.
Predbežný záujem o poskytnutie tejto služby môžete
hlásiť na odd. sociálnych vecí MsÚ.
Ing. Júlia Jančurová

SOS NÁRAMKY
Ešte v tomto roku mesto plánuje začať poskytovať
novú sociálnu službu – monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci, ktorá patrí medzi sociálne služby
s použitím telekomunikačných technológií podľa § 52
zákona 448/2008 o sociálnych službách v platnom
znení. Ide o domáce tiesňové volanie prostredníctvom SOS náramkov, ktoré bude mesto poskytovať
na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo
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V Spišskom divadle sa usadila Perinbaba
Spišské divadlo uviedlo 10. februára známu rozprávku z pera Ľubomíra Feldeka - Perinbaba.
Feldek pôvodne napísal scenár na motívy rozprávky bratov Grimmovcov Frau Holle pre Slovenskú filmovú tvorbu a režiséra Juraja Jakubiska. „Akékoľvek nové spracovanie Perinbaby
prináša pred tvorcov veľkú výzvu - aby sa divákovi dostalo to, čo očakáva a aby si odniesol
i celkom nový divadelný zážitok. Ľubomír Feldek pôvodne napísal svoju divadelnú adaptáciu
ako hru s pesničkami. My sme sa však vybrali inou cestou. Stavili sme na vtip jeho dialógov
a na mágiu divadelných obrazov. Pevne verím, že najnovšia Perinbaba sa bude páčiť rovnako detskému aj dospelému divákovi,” uviedol režisér rozprávky Peter Palik.
V známej rozprávke nechýbajú všetkým známe postavy Zubatej, Alžbetky a jej milého Jakuba, zlej macochy a jej dcéry Dory. Dramaturgom inscenácie je Martin Geišberg, ktorý
je spolu s Danielom Špinerom aj autorom hudby. Okrem ďalších hercov sa v inscenácii
predstavia Mária Brozmanová v úlohe Perinbaby, Jakuba stvárni Tomáš Krištof a Alžbetku
si zahrá Patrícia Šimková v alternácii s Dianou Semanovou.
(red)

Rozlúčili sme sa
so slávnym spišiakom
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy 6. februára 2019
v Bratislave opustil Anton Kret.
Anton Kret sa narodil 10. apríla 1930 v Smižanoch. V roku 1955 absolvoval štúdium
divadelnej vedy (odbor dramaturgia) na VŠMU v Bratislave. V tom istom roku začínal
ako dramaturg v Dedinskom divadle. V šesťdesiatych rokoch pôsobil na Povereníctve školstva a kultúry ako odborný pracovník pre divadlo. V rokoch 1959 – 1963
a 1971 – 1991 bol dramaturgom činohry Slovenského národného divadla.
Túto prácu podporoval aj ako prekladateľ - rusofil so širokým záberom autorov 20.
storočia. Preložil vyše 150 hier. V širokej slovenskej obci amatérskych divadelníkov
bol známy ako metodik, porotca
a dramaturg. Tejto Thálii venoval množstvo diskusií, odborných
článkov, metodologických knižiek
a úvah nad osobnosťami ochotníckeho divadla. V rokoch 1992 –
1996 bol šéfredaktorom časopisu Javisko a v rokoch 1996 – 1998
šéfredaktorom súkromného vydavateľstva. Ako činorodého divadelníka ho poznali na jeho rodnom
Spiši a najmä v Spišskom divadle,
pre ktoré napríklad preložil známu
hru Jozefa Gregora Tajovského do
spišského nárečia a ktorú divadlo
s úspechom uvádzalo pod názvom Ženský zákon (po špiski).

Mesto podporilo
opatrovateľskú službu
Mesto finančne podporuje neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby, ktorí
neposkytujú opatrovateľskú službu s cieľom dosiahnuť zisk.
Pre rok 2019 mesto poskytne finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy Spišskej katolíckej charite vo výške 160 000 €. V záujme podpory
opatrovateľskej služby na území mesta Spišská Nová Ves je tento príspevok
o 20 000 € vyšší ako to bolo v predchádzajúcom roku.
Mesto bude podporovať rozvoj sociálnych služieb, a to nielen vo svojej réžii, ale aj
v réžii neverejných poskytovateľov s cieľom zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnych
služieb. V oblasti sociálnych služieb plánujeme podporiť zapojenie dobrovoľníkov.
Do pozornosti treba uviesť aj denný stacionár pre seniorov, ktorý je alternatívou pre
odkázaných občanov. Túto sociálnu službu poskytuje Spišská katolícka charita na
Slovenskej ul. 30.
Občan, ktorý takúto službu potrebuje a jeho miestom trvalého pobytu je mesto Spišská Nová Ves, si môže podať písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu na Mestskom úrade, odd. sociálnych vecí, Štefánikovo nám. 1.
www.spisskanovaves.eu

Foto: Branislav Hanus

Seniori majú o rozvoz
stravy stále väčší záujem
V rámci úseku stravovacej prevádzky zabezpečuje náš Domov dôchodcov podpornú
sociálnu službu. Jedáleň poskytuje stravovanie pre fyzické osoby formou výdaja stravy do obedárov a formou donášky, resp. rozvozu stravy. Čísla hovoria jasnou rečou:
„V minulom roku sme takto pripravili 67-tis. raňajok, 61-tis. desiat a olovrantov, 130tis. obedov, 65-tis. večerí a cez 4 000 druhých večerí. Pri zabezpečení stravy seniorov myslíme aj na ich zdravotné obmedzenia, okrem racionálnej stravy poskytujeme
stravu aj žlčnikárom, ľuďom s diabetes, varíme i bezmliečnu či neslanú stravu. V roku
2018 sme vydali pre „cudzích“ stravníkov 62 154 obedov (viď tabuľka). V priemere to
znamená poskytovanie stravy mimo klientov domova dôchodcov pre 160 stravníkov
poberajúcich stravu do obedára a cca 110 stravníkov, ktorým bola strava dovážaná,“
uviedol riaditeľ tunajšieho domova dôchodcov Štefan Šiška.
Od roku 2017 je strava pre záujemcov rozvážaná 2 autami. Záujem o túto službu narastá, ale z dôvodu kapacity kuchyne ju nie je možné plne uspokojiť. „V súčasnosti
evidujeme viac ako šesťdesiat ďalších žiadateľov o rozvoz stravy, ktorých nevieme
uspokojiť. Zabezpečenie tejto služby je pre nás veľmi dôležité, preto uvažujeme
o rozšírení kapacít kuchyne domova dôchodcov a hľadáme spôsob, ako uspokojiť požiadavky na rozvoz stravy, a to aj z externých zdrojov,“ skonštatoval
primátor mesta Pavol Bečarik. Ďalšiu súčasť stravovania dôchodcov v meste predstavujú školské jedálne pri základných a materských školách, v ktorých sa stravuje
235 dôchodcov.
(rep)
rok
2014
2015
2016
2017
2018
cudzí stravníci
33 542 38 353 41 720 38 970 40 199
rozvoz
9 908 11 719 14 787 23 390 21 955
celkom
43 450 50 072 56 507 62 360 62 154

Upozornenie na zvýšenie
opatrnosti účastníkom
cestnej premávky
Vážení občania, seniori!
V súvislosti s nepriaznivým vývojom dopravnej nehodovosti
v prvých dvoch mesiacoch roka 2019 na cestách v okrese
Spišská Nová Ves došlo k vážnym dopravným nehodám
s účasťou chodca. V troch prípadoch obete nehôd prišli o to
najcennejšie, čo človek má, a to ľudský život a v jednom prípade došlo k ťažkému
ublíženiu na zdraví. Vo všetkých štyroch prípadoch išlo o chodcov v staršom
veku. Z uvedeného dôvodu vás žiadame, aby ste - ako účastníci cestnej premávky na cestách - zvýšili opatrnosť, hlavne počas prechádzania cez cestu ako na
priechode pre chodcov, tak aj mimo neho.
Prispôsobili správanie sa vášmu konkrétnemu stavu a nepodceňovali svoje
schopnosti a možnosti a najmä dbali o svoj život a zdravie tak, aby ste sa
z prechádzky, cesty do obchodu, kostola či iných miest, ktoré navštevujete,
vrátili späť do svojich domovov.
V prípade záujmu o prednášky pre členov klubu dôchodcov, akými sú výklad zákona
o cestnej premávke, bezpečnosť seniorov a iné, môžete kontaktovať Okresné riaditeľstvo PZ v Spišskej Novej Vsi a dohodnúť si stretnutie s policajtom, ktorý vás iste
veľmi rád navštívi a pomôže vyriešiť váš problém. S pozdravom a úctou.
Okresné riaditeľstvo PZ SNV, tel.: 0961 743 101, 0961 743 113
3/2019
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zo života našich škôl

školy

Tento rok vyhlásila Základná škola, Ing. O. Kožucha už po tretíkrát svoj vlastný grantový program
Od slov k činom, v rámci ktorého chce podporiť
iniciatívu žiackych kolektívov pri realizácii aktivít,
ktoré zlepšujú vzťahy v kolektívoch, s cieľom odstrániť pasivitu zo života tried, zvyšovať kolektívneho ducha a vytvárať príležitosti pre vzájomnú
pomoc. Aktuálny grant sa nesie v znamení témy:
Dajme si záväzok. Zapojené žiacke kolektívy sa
rozhodli svoj záväzok venovať tvorivým a čitateľským aktivitám, vyrábať pomôcky na vyučovanie,
zlepšovať svoj prospech či správanie, viesť seba
i ostatných k ochrane prírody či pomáhať zvieratám v útulku. Na splnenie svojho záväzku majú
teraz žiaci 5 mesiacov.
Úspešné budúce kaderníčky reprezentovali Strednú odbornú školu na Markušovskej ceste, ale
aj Slovensko na európskej súťaži Open International Championship of Europe 2019 – Koruna
kreativity 7. 2. 2019 v Prahe. Svoje zručnosti
a kreativitu v téme „Cirkus Solei“ ukázali Monika Sakmárová - pánsky strih a styling a Kamila
Šterbáková - dámsky spoločensky účes (foto).
Žiačky školy sa tiež 8. 2. 2019 zúčastnili celoslovenskej vizážistickej súťaže InterBeauty – Trophy 2019 Bratislava a v kategórii „Ofina - návrat
70-tych rokoch“ obsadila Dominika Hlaváčová
1. miesto. Úspešná bola aj kozmetička Petra
Veličková s témou „Lady z Windsoru“, ktorá sa
umiestnila taktiež na 1. mieste.

SOŠ ekonomická sa zapojila medzi školy a IT firmy, ktoré ponúkajú možnosť získať svetovo známy
certifikát ECDL, na Slovensku známy ako Európsky
vodičský preukaz na overovanie počítačových znalostí a zručností. Uchádzač si môže vybrať z 8 modulov, ktoré chce absolvovať. Študijné materiály
sú k dispozícii on-line. Pred samotným testovaním
musí uchádzač splniť on-line skúšobný test, aby
získal prehľad o tom, či je dostatočne pripravený
na skúšku. Až potom môže pristúpiť k Overovaciemu testu, vďaka ktorému môže získať certifikát.
Samotné overovanie prebieha pod dozorom certifikovanej osoby. Na SOŠ ekonomickej získali tento certifikát 4 pedagógovia a v rámci projektu IT
akadémia sú pripravení vyškoliť svojich študentov
tak, aby aj oni mohli tento medzinárodne uznávaný
certifikát získať.
Na začiatku tohto roka sa darilo žiakom ZŠ sv.
Cyrila a Metoda. V okresnom kole Olympiády
v anglickom jazyku - Matúš Tököly - 3. miesto,
v nemeckom jazyku - Andrej Gburík - 1. miesto,
Roland Valach - 3. miesto. Okresné kolo 26. ročníka Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského - Ráchel Kovalčíková - 3. miesto. Okresné kolo Matematickej olympiády (kategória Z9) Martin Šponiar
– 1. miesto. Regionálne kolo súťaže ...a Slovo bolo
u Boha... - Tomáš Šimonovič - 2. miesto. 9. roč. IT
PANPÚCH - Matej Marcinčin - 1. miesto a Andrej
Kalík - 2. miesto.
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Zápis detí do 1. ročníka
základnej školy
Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie
školstva pripomína rodičom detí narodených
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013,
že zápis detí do 1. ročníka základnej školy
sa uskutoční v dňoch 1. až 5. apríla 2019
(vrátane) v čase od 8.00 h do 17.00 h
v priestoroch základných škôl.
V dňoch 1. a 2. apríla 2019 budú v základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Spišská Nová Ves zapisované len deti, ktorých
bydlisko je na území mesta Spišská Nová Ves,
a to podľa školských obvodov.
V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ
chceme osloviť rodičov, resp. starých rodičov
detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí
a nie je predpoklad, že povinnú školskú
dochádzku budú plniť na území Slovenska,
v základnej škole v Spišskej Novej Vsi,
aby informáciu o mieste pobytu alebo
potvrdenie o návšteve školy
doručili na Mestský úrad, odd. školstva,
1. posch., č. d. 219,
PaedDr. Viera Oltznauerová alebo elektronicky
na adresu viera.oltznauerova@mestosnv.sk,
t. č.: 053/415 22 38.

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

materskú školu pre deti
so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Názov školy: Materská škola
sv. Maximiliána Mária Kolbeho
organizačná zložka Spojenej školy
sv. Maximiliána Mária Kolbeho

Adresa: Gaštanová 11, 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

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA
A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, BRATISLAVA
Palackého č. 1, 811 02 Bratislava
Prečo študovať na VŠZaSP
sv. Alžbety v Bratislave:
• vysoká škola v SR
s najnižším školným
• VŠ bola prijatá v r. 2007 medzi
signatárov Veľkej Charty
Bolonskej univerzity
• VŠ bola prijatá v r. 2011 za
riadneho člena Európskej
asociácie univerzít (EUA)
Je tu možnosť študovať na
detašovanom pracovisku:
v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, študijný
odbor SOCIÁLNA PRÁCA!
Prihlášky odoslať na adresu:
VŠZaSP sv. Alžbety, P. O. Box 104,
810 00 Bratislava
Informujte sa aj na tel. č.:
0911 104 940,
resp. na Zimnej ul. 48
Ďalšie informácie nájdete na
www.vssvalzbety.sk

Technická akadémia
Absolventom základných škôl
pre školský rok 2019/20
ponúka aktraktívne štúdium
s výbornou perspektívou uplatniť sa.

4-ročné študijné odbory:
2381 M strojárstvo
programovanie CNC strojov a grafické systémy
2387 M mechatronika
programovanie robotov
a modulárnych systémov
2675 M elektrotechnika
počítačové systémy a siete
2561 M informačné a sieťové technológie
3918 M technické lýceum
programovanie
3968 M logistika
t. č.: 053/4466 249, e-mail: skola@tasnv.sk
www.tasnv.sk

marec 2019

školy, pozvánka

Vansovej Lomnička
52. ročník prednesu poézie a prózy žien
Vyhlasovateľom tejto súťaže je Únia žien Slovenska. Organizuje sa na počesť významnej slovenskej spisovateľky Terézie Vansovej, ktorá motivovala ženy ku vzdelávaniu, ako aj spoločnosť na prekonanie predsudkov, ktoré
ovplyvňovali postavenie žien v rodine a rozvoj spoločnosti 19. storočia. To je odkaz aj pre našu súčasnú spoločnosť.
Súťaž je postupová a má celoslovenskú pôsobnosť. Okresné kolo súťaže pripravujeme 11. marca 2019
o 14.00 h v Galérii umelcov Spiša, Zimná 48 v Spišskej Novej Vsi.
Krajské kolo bude do 15. marca 2019 a celoslovenské kolo 26. - 27. apríla 2019.
Tešíme sa na stretnutie s vami.
RSDr. Monika Nováčeková, predsedníčka OO ÚŽS

Kurzy pre mladých ľudí
do 25 rokov
Stredná odborná škola v Spišskej Novej Vsi v rámci projektu: „Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v súlade s požiadavkami trhu práce”, ktorého cieľom je
zvýšiť úroveň celoživotného vzdelávania a nadobudnúť vyššiu kvalifikáciu prostredníctvom programu na
získanie nižšieho stredného vzdelania, s dôrazom na
rozvoj ekonomického myslenia, získanie odborných
znalostí a praxe, ako aj zvýšenie celkových kompetencií umožňujúcich uplatnenie na pracovnom trhu

začína 1. marca 2019 realizovať kurzy pre mladých
ľudí do 25 r.:
* Kurz základného vzdelania - druhá šanca
* Prográmator CNC a NC strojov
* Autodiagnostika
* Stavebníctvo
* Uplatním sa na trhu práce
Po absolvovaní žiaci získajú certifikát o zvýšení alebo
získaní vyššej kvalifikácie.

Technici v súťaži Roadshow 2018
prevalcovali Slovensko
Stredoškoláci z Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi sa aj koncom minulého
roka zapojili do tradičnej súťaže Roadshow, ktorú organizuje Úrad vlády Slovenskej
republiky. Súťaž dáva priestor šikovným študentom rozvinúť svoje nápady, invenčnosť, ale najmä prakticky uplatniť znalosti o eurofondoch v podobe vytvorenia vlastného projektového zámeru. Spišiaci v súťaži príjemne prekvapili a obsadili v nej
popredné priečky.
Víťazom súťaže so 170 bodmi sa stal projekt: Senior IT academy – Senior IT akadémia od tímu „Senioráci “ z Technickej akadémie v zložení: Andrej Širilla, Lenka
Iľašová, Lenka Kopaničaková, Marián Boženko. Cieľom projektu je zrealizovanie

Víťazný tím Senior IT academy, zľava: L. Kopaničáková, A. Širilla,
Ing. V. Kubovčíková, M. Boženko, L. Iľašová. Zdroj: Technická akadémia v SNV

„školy“ pre seniorov (záujemcovia nad 50 rokov) v oblasti informačných technológií,
v ktorej by učili žiaci – stredoškoláci. SITA (skratka projektu) by fungovala v rámci
Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi.
Na treťom mieste sa umiestnil projekt so 157 bodmi a opäť z Technickej akadémie
Spišská Nová Ves. Tím „Piáristi“ v zložení: Branislav Hozza, Dávid Schmidt, Jakub
Smorada, Peter Janoš sú autormi projektu Student PR agency – Študentská PR
agentúra. Jeho cieľom je vytvoriť na škole aktívne fungujúcu, žiakmi (dobrovoľníkmi) riadenú PR agentúru, ktorá by zabezpečovala prevádzkovanie školskej televízie,
elektronickej školskej nástenky, žiackej web stránky, mediálnu publicitu, organizovanie rôznych podujatí, ako aj ďalšie, moderné formy propagácie školy.
Aj štvrté miesto v súťaži patrí spišskonovoveským technikom, naši stredoškoláci dokázali svoju vysokú úroveň v rámci celého Slovenska. Odborná komisia skonštatovala, že tímy Technickej akadémie Spišská Nová Ves, ktorá prihlásila až tri
projekty a získala dve umiestnenia, mali mimoriadnu podporu celej školy a boli
príkladom toho, ako by sa projekty podobného charakteru mali spracovať.
Súťažilo sa o zaujímavé a hodnotné ceny: tovar podľa potrieb školy v hodnote desať,
osem a šesť tisíc eur a každý člen víťazných tímov získa podľa umiestnenia televízor, notebook s balíkom Microsoft Office 2016 alebo tablet. Členom víťazných tímov
budú výhry odovzdané osobne počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v Bratislave
do konca marca 2019. O presnom termíne bude Úrad vlády SR médiá aj verejnosť
informovať.
Zdroj: https://www.vlada.gov.sk//26287/najuspesnejsou-skolou-sutaze-roadshow
-2018-uradu-vlady-sr-je-technicka-akademia-v-spisskej-novej-vsi/

Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

pozývame vás na súťaž

v účesovej tvorbe
a dekoratívnej kozmetike

15. 3. 2019 o 10.00 h
reduta, spišská nová ves
24. ročník súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike
súťaž žiakov učebného odboru KADERNÍK, študijného odboru KOZMETIKA

www.spisskanovaves.eu

www.sousnv.edupage.org

3/2019
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Divadlo

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

CHARLEYHO TETA

Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias.
3. 3. (nedeľa) o 16.00 h
24. 3. (nedeľa) o 16.00 h
ĽUBOMÍR FELDEK:

160 min.
od 15 rokov
V predstavení sa fajčí.
80 min.
od 6 rokov

PERINBABA

Nesmrteľný príbeh o rozprávkovej Perinbabe, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť.
8. 3. (piatok) o 19.00 h
80 min.
19. 3. (utorok) o 10.00
J. B. P. MOLIÈRE:

LEKÁROM PROTI SVOJEJ VÔLI

Výborná francúzska komédia sršiaca vtipom, sarkazmom a skvelými dialógmi.
15. 3. (piatok) o 19.00 h
120 min.
CARLO GOLDONI:
30. repríza
ŠKRIEPKY NA KORZE
V predstavení sa fajčí.
Skvelá komédia korenená talianskym temperamentom.
16. 3. (sobota) o 19.00 h
120 min.
MICHAL BABIAK:
od 16 rokov

AŽ TRI V TAŇCU NA VIDERMAŇCU

Ľúbostný trojuholník zo Sepešoviec poprepletaný humornými dialógmi v spišskom nárečí
s prekvapivým koncom.
17. 3. (nedeľa) o 16.00 h
70 min.
PETER PALIK:
od 6 rokov

KRÁSKA A NETVOR

Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.
21. 3. (štvrtok) o 19.00 h
GEORGES FEYDEAU:

100 min.

DÁMSKY KRAJČÍR

Francúzska situačná komédia plná komických situácií, zvratov, klamstiev a snahy
vymotať sa z nich.
22. 3. (piatok) o 19.00 h
120 min.
JOZEF MOKOŠ:

Jánošík alebo Pravda je len jedna

Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina a národná legenda.
29. 3. (piatok) o 19.00 h
90 min.
MATJAŽ ZUPANČIČ:
od 16 rokov
MANŽELSKÉ HRY
V predstavení sa fajčí.
Každá palica má dva konce – aj palica manželskej nevery.
30. 3. (sobota) o 19.00 h
180 min.
JÁN KALINČIAK / VLADIMÍR HURBAN VLADIMÍROV:
od 15 rokov
REŠTAVRÁCIA
V predstavení sa fajčí.
Brilantná komédia o tom, že aj vo voľbách na konci bič plieska.
31. 3. (nedeľa) o 16.00 h
60 min.
LADISLAV FARKAŠ:

TRI PRASIATKA A VLK

PLYNOVÁ LAMPA

70 min.
slovenská premiéra

Kriminálny príbeh plný napätia a manipulácie s nečakaným rozuzlením.
13. 3. (streda) o 19.00 h
ANTOn PAVLOVIČ Čechov:

90 min.

UJO VÁŇA (A Tí DRUHÍ)

Komické príbehy ľudí, ktorí sa spovedajú zo svojich nenaplnených túžob.
20. 3. (streda) o 19.00 h
80 min.
IVAN BUKOVČAN:
od 15 rokov

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
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Dom Matice slovenskej, Zimná 68
16. marec (sobota) o 19.00 h

S. Mallatratt - S. Hill: Žena v čiernom

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!
Čaká vás nezabudnuteľný zážitok!
Vstupné: 8 €
23. marec (sobota) 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…
Vstupné: 7 €
30. marec (sobota) o 19.00 h

Nick Reed: Life kouč

Najnovšia komédia v Kontre! Chceš objaviť svoj potenciál, naprogramovať sa
na úspech a pritom sa dozvedieť, ako prinútiť partnera, aby umyl riad?
Wendy potrebuje pomoc. Ale aj jej terapeut! Ten stojí pred veľkou
úlohou: spraviť z mladej naivky úspešnú ženu.
Vstupné: 8 €
31. marec (nedeľa) o 16.00 h

Ron Hutchinson: Mesiac a magnólie

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

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

Matica slovenská v spolupráci
s Mestom Spišská Nová Ves
pozývajú verejnosť na podujatia venované

80. výročiu
malej vojny

- bombardovania mesta
maďarských letectvom

Rozprávka o troch prasiatkach nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.
Štúdio SD
6. 3. (streda) o 19.00 h
PATRICK HAMILTON:

Kontra

22. 3. 2019 (piatok)
11.00 h Koncertná sieň Reduty
• Hrdinovia Malej vojny
dramatická scénka v podaní matičných divadelníkov
• Predstavenie novej monografie „Malá vojna“
autora Pavla Mičianika,
vedeckého tajomníka Matice slovenskej
14.00 h
Spomienková slávnosť spojená s kladením
vencov pri Pamätníku obetiam Malej vojny
(Radničné námestie – pred evanjelickým
kostolom pri fontáne)

marec 2019

kultúra, pozvánky

NOVÝ KONCERT
MOJŠE BANDU
marec 2019
2. 3. 2019 (sobota) o 16.00 h | Koncertná sieň Reduty

XXIII. PLES ĽUDÍ S DOBRÝM SRDCOM

Účinkujú: deti zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v SNV pod vedením
p. uč. Tokarčíkovej. Hudba: bratia Luňákovci. Predpredaj lístkov:
Spojená škola M. M. Kolbeho SNV, 053/441 43 01, 0904 930 644.
Vstupné: dospelí 15 €; deti do 12 rokov 10 €;
žiaci SŠ sv. M. M. Kolbeho a SZZP Klubu detí a mládeže v SNV zdarma
7. 3. 2019 (štvrtok) 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: 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 €

ZIPSERIM (Spišiaci) je názov nového CD, ktoré uvedie dnes už svetoznáma žánrová kapela Mojše Band, a to v podkroví Domu Matice slovenskej, Zimná 68,
15. marca 2019 o 18.00 h. CD nosič je prvým z rozsiahlejšej edície, ktorá bude
systematicky mapovať hudobné dedičstvo Židov niekdajšej Rakúsko-Uhorskej
monarchie. ZIPSERIM je o príbehoch a vybraných postavách židovskej komunity
niekdajšieho huncovského rabinátu, ktorý predstavoval územie horného Spiša. Po
úspešných koncertoch Mojše Bandu v Krakowe, Jeruzaleme, Holandsku a na Slovensku v Bratislave, sa kapela rozhodla CD s hudbou spišských Židov uviesť na
miniturné po Spiši a vrátiť tak túto hudbu na miesta, kde vznikala a kam právom
patrí. Po mnohých úspešných koncertoch a projektoch rôznych tematických zameraní
mapujúcich židovské hudobné dedičstvo doma a v zahraničí je tento program výzvou
pre hráčov, ale aj domáce publikum. V piesňach sa snúbia virtuózne výkony hráčov
s humorom a hlbokým duchovným odkazom ľudí, ktorí tu kedysi žili. Projekt Zipserim
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

24. 3. 2019 (nedeľa) o 16.00 h | Dom kultúry Mier

Smejko a Tanculienka: Hip, hip, hurá!

Prinášame nové predstavenie, v ktorom sa dozviete, ako sa Smejko a Tanculienka
spoznali, skamarátili a možno prezradia aj oveľa viac v nových pesničkách
a rozprávkach. Vhodné pre deti od 2 r., 60 min. Vstupné: 9 €

Pripravujeme
8. 4. 2019 (pondelok) o 16.30 a 19.00 h, Dom kultúry Mier

KANDRÁČOVCI

Koncert populárnej ľudovej hudby Ondreja Kandráča. Vstupné: 20 €
14. 5. 2019 (utorok) o 16.30 a 19.30 h | Dom kultúry Mier

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO:
MALÝ VEĽKÝ MUŽ

Muzikálový príbeh o hľadaní hviezd a nenaplnenej láske
plný vizionárskych snov a ľudských dotykov, o kľúčovej osobnosti
slovenskej histórie Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.
Účinkujú: herci Radošinského naivného divadla v spolupráci s tanečníkmi
a hudobníkmi Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Bratislava.
Vstupné: 25 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
MKC – Dom kultúry Mier, 053/442 87 66
TIC – Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

Výbor Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Spišskej Novej Vsi
zvoláva členskú schôdzu

8. marca 2019 o 14.00 h
Letná 63
SNV

4. 3. (pondelok) o 19.00 h

Sólo koncert Juraja Hnilicu

v intímnom „obývačkovom“ nádychu. „Svojou muzikou chcem ľudí
motivovať, potešiť, dodať im nádej a chuť do života.“
Vstupné: 8 € v predpredaji na www.predpredaj.sk a 10 € na mieste.
28. marca (štvrtok) o 18.00 h

Vibračný kúpeľ v Alchýmke

Zvuk tibetských spievajúcich misiek a gongov dokáže preniknúť
„pod povrch“ a vniesť nás do stavu hlbokej meditácie,
vnútorného pokoja a harmónie. Vstupné: 9 €

www.spisskanovaves.eu

v zasadačke Okresného úradu, Štefánikovo nám. 2.
Na schôdzu si členovia musia priniesť členské preukazy.

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

medovníková
slávnosť

Oslávte s nami 25. narodeniny nášho divadla

10. 3. 2019 o 16.00 h

čakajú vás medovníčky, hry, rozprávky, výstava a dobrá zábava
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kultúra

Knižné
novinky
Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

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

Hana KOŠKOVÁ: Mlynárske povesti
Tradičné mlynárske remeslo už vymrelo, no
o mlynoch a mlynároch nám zostalo veľa príbehov, piesní, prísloví a porekadiel. Niektoré z nich
nájdete práve v tejto knihe.
Lena RIEČANSKÁ: Tiborove trapasy
Príbeh o siedmakoch, ich radostiach a starostiach, o priateľstve, o rodine, o snívaní aj o dotyku
prvej lásky.
Tom JACKSON: Ilustrovaná kniha: Zvieratá
Vydajte sa do divočiny, kde stretnete tie najúchvatnejšie zvieratá.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Libby PAGE: Bazén
Román je balzám na dušu pre všetkých nepokojných, osamelých ľudí, ktorým sa nedarí uchmatnúť si v tomto hektickom svete kúsok šťastia.
Sofia LUNDBERG: Červený zápisník
Ľudský život v sebe ukrýva príbehy plné lásky,
šťastia, ale i smútku. Musíme sa len naučiť načúvať im.
Heather HARPHAM: Kľukatá cesta za šťastím
Dojímavý príbeh o láske, vďačnosti za život, o hlbokom priateľstve, ale aj o úprimnej rodičovskej
láske.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Ian GOLDIN: Epocha objavov
Na celom svete sa zlepšuje zdravie a vzdelanie,
rastie bohatstvo, veda prosperuje. Ale tie isté sily,
ktoré nám môžu priniesť mnoho výhod, sú zdrojom ohrozenia.
Pavel „Hirax“ BARIČÁK:
Šlabikár šťastia: strachy, vzťahy, sloboda
Deje sa nám iba to, čo môžeme pochopiť a zostáva v nás iba to, čo pochopíme.
James L. Hit GIBB: Kompletný sprievodca
histamínovou intoleranciou
Kniha informuje o príčinách vzniku ochorenia,
symptómoch a možnostiach liečby. Nájdete v nej
viac ako 150 receptov od predjedál až po dezerty.
Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk
PRE DETI

Adrián MACHO: Gerda, príbeh veľryby
Počas plavby šírym oceánom krásna veľryba Gerda stretáva mnoho nových kamarátov: kosatky,
tučniaky, čajky, chobotnice.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Amor TOWLES: Džentlmen v Moskve
V roku 1922 vyhlásia boľševici 32-ročného nezlomného grófa prekypujúceho vtipom za zarytého aristokrata a odsúdia ho na domáce väzenie…
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

GÓÓL!
Ako sa robí Cruyffova kľučka? Koľko nabehajú
hráči počas zápasu? Aj na mnohé ďalšie otázky
vám odpovie táto úžasná kniha.

14

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Spišskej Novej Vsi
pozýva svojich členov na tieto aktivity
6. 3. (streda) | Turistická vychádzka Hrabušice - Ihrik
Odchod z AS 8.25 h
14. 3. (štvrtok) | Malé spoločenské posedenie v zaujímavom prostredí
Stretneme sa pred Redutou o 14.30 h - Prihlásiť sa v KD na Levočskej ul.,
najneskôr 7. 3. alebo telefonicky na číslo 0911 814 895. Poplatok: 5 €
20. 3. (streda) | Turistická vychádzka Poráč – Biela skala – Slovinky
Odchod z AS 7.00 h
28. 3. (štvrtok) | Prešov – Solivar, prehliadka múzea
Odchod rýchlikom Poráč o 6.54 h. Akcia určená iba pre členov MO JDS!
1. 4. (pondelok) | S knihou po Spiši „Hrebendofka“
Prezentácia zaujímavej aktivity o 14.00 h v Multicentre.
Na turistické vychádzky ide každý účastník na svoju vlastnú zodpovednosť.
Zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

marec 2019

kultúra, POZVÁNKY

Základná organizácia č. 2
Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých
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
Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h
Prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00 h
vstup voľný.
Na vernisáže a prednášky v popoludňajších
hodinách vstup voľný.

Stále výstavy

• HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI
• ZBIERKA NERASTOV
• ODKRYTÁ KRÁSA V KAMENI
V TVORBE TIBORA GURINA
Výstava do 26. 3. 2019

• TATRY BOLI PRI TOM
• CHODNÍKMI ALFRÉDA GROSZA
Publikácie OTA ROZLOŽNÍKA

pozýva svojich členov na:

• výročnú členskú
schôdzu
29. 3. 2019 (piatok) o 15.30 h
v Hotelovej akadémii,
Radničné námestie 1

• autobusový zájazd
(Nový Targ,
Tatranská Bukovina)
6. 4. 2019 (štvrtok)
Odchod autobusu
o 7.00 h, Fabiniho ul.
Poplatok: členovia - 6 €,
nečlenovia - 8 €
Prihlásiť a zaplatiť môžete
každú stredu v kancelárii zväzu,
Levočská 14.
Tešíme sa na vás.

12. marca 2019 o 16.00 h

Prednášajúci: Miroslav Rozložník, PhD.
účastník francúzskej expedície Under The Pole II
26. marca 2019 o 16.00 h

S MIŠOM SPIŠOM
40 rokov putovania po Spiši obrazom i slovom
Prednášajúci: Mgr. Michal Buza
Ponuka pre školy
S Mišom Spišom – 40 najkrajších miest na Spiši
obrazom, slovom a kvízom
Prosíme záujemcov objednať sa vopred.

marec 2019
1. 3. 2019

VOLEJBAL ŽIAČOK SŠ

okresné kolo, telocvične SŠ mesta
Informácie: Zuzana Košová
11. – 12. 3. 2019 od 9.00 h

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ
ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ
okresné kolo, ZŠ Komenského
Informácie: Mgr. Eva Fabianová
13. 3. 2019 od 8.00 h

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA
ZŠ Komenského
Informácie: Mgr. Miloš Pitko
19. 3. 2019 od 8.00 h

VOLEJBAL ŽIAČOK ZŠ

okresné kolo, ZŠ Z. Nejedlého
Informácie: Mgr. Eva Fabianová
21. 3. 2019 od 8.00 h

Prednášky

POTÁPANIE ZA POLÁRNYM
KRUHOM

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

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

• výročnú členskú
schôdzu,
17. 3. 2019 (nedeľa) o 14.00 h
v reštaurácii hotela Preveza

• výlet do Poľska
(Nový Targ, Bukovina)
28. 3. 2019 (štvrtok)
Odchod autobusu
od starého DK o 7.00 h
Poplatok: členovia - 6 €,
nečlenovia - 8 €
Tešíme sa na vás.

VOLEJBAL ŽIAKOV ZŠ

okresné kolo, ZŠ Nejedlého
Informácie: Mgr. Eva Fabianová
21. 3. 2019 od 8.00 h

HÁDZANÁ CHLAPCOV A ŽIAČOK SŠ
okresné kolo, Športová hala SNV
Informácie: Zuzana Košová
22. 3. 2019 od 8.00 h

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
Informácie: Mgr. Miloš Pitko
26. – 27. 3. 2019

40. PYTAGORIÁDA

26. 3.: kategória P3, P4, P5 - ZŠ Z. Nejedlého
27. 3.: kategória P6, P7, P8 - ZŠ Levočská
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová
28. 3. 2019

FLORBAL ŽIAČOK SŠ
krajské kolo
Informácie: Zuzana Košová
29. 3. 2019

FUTBAL ŽIAKOV SŠ
okresné kolo
Informácie: Zuzana Košová

PLÁN PREMIÉR
7. 3.

Captain Marvel
Green book
Husia koža 2:
Strašidelný halloween
Psie veličenstvo

14. 3.

Čarovný park
Sklenená izba

21. 3.

Greyhound
Lovenie
Putovanie so sobíkom
Dobrá smrť

28. 3.

Dumbo
Where'd you go, Bernadette
My
Zranené srdcia

www.spisskanovaves.eu

Klub dôchodcov
Komenský
pozýva pedagogických pracovníkov
dôchodcov na stretnutie,
ktoré sa uskutoční

14. 3. 2019
(štvrtok)
o 10.00 h

v Kaviarni Mlynček,
Zimná 68
Potešia nás aj
noví členovia.
Tešíme sa na vás.

Mesto SNV, Centrum voľného času
Hutnícka 18 SNV, Zimný štadión SNV
pozývajú deti MŠ, ZŠ, SŠ a rodičov na

KARNEVAL NA ĽADE

5. 3. 2019 od 13.30 h | Zimný štadión
Program: 13.30 - 14.00 h - prezentácia
14.00 - 14.15 h - otvorenie karnevalu,
organizačné pokyny
14.15 - 15.00 h - súťaž masiek,
súťaže na ľade v jednotlivých kategóriách
15.00 h - vyhodnotenie masiek
15.30 - 16.00 h - záver, voľné korčuľovanie
Hodnotia sa hlavne vlastnoručne zhotovené
masky, nápaditosť, fantázia
Informácie: Klaudia Bigošová, Katarína Štrauchová

Informácie nájdete na www.cvcadam.sk
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kultúra

PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ

TVORIVky

Pondelok, 11. 3. 2019, 13.00 – 18.00

DETSKÉ PROGRAMY / DIELNE PRE ŠKOLY
A ORGANIZOVANÉ SKUPINY

VANSOVEJ LOMNIČKA
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

Vstupné voľné
52. ročník okresnej postupovej súťaže v umeleckom
prednese poézie a prózy žien. Organizuje Únia žien
Slovenska, okresná organizácia SNV.
Galerijná streda, 20. 3. 2019, 17.00 – 19.00

ORBIS PICTUS: ROZHOVORY O UMENÍ

Vstupné voľné
Prezentácie, komentované prehliadky aktuálnych
výstav, finisáž výstavy a krst katalógu UTOPUS.

UTÓPIA – medzi ideou a realitou

Rozhovory o utópii medzi ideou a realitou
v kontexte spoločnej Československej nedávnej
minulosti s reflexiou mesta ako prostredia, v ktorom
žijeme a ktoré vytvárame. Katarína Balúnová,
kurátorka výstavy: UTOPUS a osmičkové roky.
Prezentácie autorov: Jan Pfeiffer (CZ), Vlad Yurashko
(USA /SK), Eva Tkáčiková (SK).

1. 3. – 31. 3. 2019, 9.00 – 16.00
Program určený pre MŠ, ZŠ, ZUŠ. Doba trvania:
cca 60 – 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa
1 deň vopred objednať! Na dielne odporúčame
priniesť si vlastný ochranný odev. Odborné lektorky:
Mgr. Anna Timková, Mgr. Zuzana Juháziová.

Mesačná výzva – ZÁLOŽKA DO KNIHY

Tvorivá dielňa realizovaná k Marcu – mesiacu knihy.
Vstupné:1 €/žiak
Záložka s veselými písmenkami technikou nitkografie
- spájanie, lepenie a kombinovanie farieb pomocou
farebných priadzí a nití - podpora remeselnej zručnosti.

Chyba môjho videnia?

Vstupné: 1 €/žiak
Žiak kombinovanou technikou, rozprašovaním farieb,
striekaním a lepením vytvorí 3D inštaláciu vhodnú pre
zavesenie do detskej izby.

Kontrasty kresby

KREATÍVNE WORKSHOPY
Galerijný piatok, 22. 3. 2019, 16.00 – 19.00

ŽENY ON LINE 7 | Pohyblivé bábky

Vstupné: 3 €/osoba. Podujatie organizované
k Svetovému dňu bábkarstva (21. 3.)
Tvorba pohyblivej bábky pre deti z recyklovaných
plastových a prírodných materiálov využiteľnej
aj pre hru v detskom divadielku.
Lektorka: Mgr. art. Ľudmila Amalka Valenčíková.

Vstupné: 1 €/žiak
Žiak na štvorčekovom papieri, ktorý predstavuje prázdnu krajinu, jednoduchou kresbou zaplní
priestor čiarami, symbolmi i piktogramami a stane sa
tak novým spolutvorcom utopistickej štruktúry
– architektúry nášho mesta.

Abeceda 26

Nedeľný kreatívny ateliér, 31. 3. 2019, 13.00 – 15.30

Vstupné:1,50 €/žiak
Vytváranie vlastného textu ručným písaním zrezaným
drievkom a tušom na štvorčekovaný papier. Sprievodca výstavou od A – Z za 1 €/ks.

SGRAFITO

Retuš

Vstupné: 2 €/osoba
Tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi zameraná na výrobu
dekoratívnej výzdoby s jarnými motívmi preškrabávaním ihlou a rytím rydlami do farebnej sadrovej
dlaždice.

Vstupné: 1,50 €/žiak
Príď a vyskúšaj si prácu výtvarníka a reštaurátora.
Vypĺňanie chýbajúcich častí na farebných printových
reprodukciách vytvorených z originálnych diel Emila
Makovického v hravom skicári za 1 €/ks.

marec 2019
do 21. 3. 2019 | Foyer Spišského osvetového strediska | vstup voľný
Výstava regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže.
Súťaž je určená pre deti MŠ, ZŠ a ZUŠ v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica.

vás pozýva na prednášku

19. 3. 2019 o 8.30 h | Multifunkčné energetické a banícke centrum, Nábrežie Hornádu 14 | vstup voľný

Kvitnutie
u kaktusov,
atypické kvety,
cefália a pseudocefália

19. marca 2019 o 16.00 h
v Multifunkčnom
energetickom a baníckom
centre,
Nábrežie Hornádu 14, SNV
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Vesmír očami detí 2019

Klub kaktusárov
Spišská Nová Ves

Čo vieš o hviezdach?

Regionálne kolo postupovej vedomostnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl o astronómii.
27. 3. 2019, 9.00 - 14.00 h | Spišské divadlo

Z rozprávky do rozprávky

Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
Vstupné: jeden divadelný blok 1 €/os., akceptujeme kultúrne poukazy
28. 3. 2019 o 16.30 h | Foyer Spišského osvetového strediska | vstup voľný

Villa Nova Photo

Vernisáž regionálneho kola celoslovenskej fotografickej súťaže AMFO 2019.
Výstava predstavuje najlepšie prihlásené fotografie neprofesionálnych autorov.
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

marec 2019

kultúra, pozvánky

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

v piatky o 9.30 h – cvičenie pre
detičky od 1 do 2 r. zamerané na
správny psychomotorický vývoj.
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
Grafomotorika
netradične

Cyklus workshopov pre
rodičov škôlkarov pod názvom
Predchádzame poruchám
učenia pod vedením
špeciálnej pedagogičky
Mgr. Zuzany Hronovej.
Prvé stretnutie - utorok
21. 3. 2019 o 17.00 h.
Prihláška: hronova74@gmail.com
Príspevok: 5 €

WORKSHOP Biokozmetika

Prezentácia ekologickej bytovej,
vlasovej, telovej kozmetiky.
Produkty bez chlóru, parabénov,
perborátov, formaldehydov,
alergénov, syntetických farbív
vhodné najmä pre ľudí s citlivou

pokožkou, atopickým ekzémom,
psoriázou, lupienkou či astmou.
Prezentuje Mgr. Ivana Jankuvová
v termínoch štvrtok 7. 3.
a utorok 19. 3. o 16.30 h.
Prihlasovanie na t. č.
0904 812 603 a e-maily:
info@ekopreteba.sk
Vstup voľný.

KURZ NOSENIA DETÍ
A VIAZANIA BABYŠATIEK I.
(základný)

Utorok 26. 3. 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. 3. a 25. 3. o 9.30 h
sa opäť bude konať 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
t. č. 0948 480 510
alebo barbora.vajova@gmail.com,
MUDr. Veronika Smiková
t. č. 0910 554 177 alebo
veronika.smikova01@gmail.com.

Klub dôchodcov Lipa
Fabiniho 7, Spišská Nová Ves
4.
5.
8.
15.
20.

3. Stretnutie samosprávy
3. Pochovanie basy o 14.00 h v klube
3.	MDŽ v klube o 14.00 h
3.	Varenie a ochutnávka múčnych jedál
3.	Výročná schôdza o 14.00 h vo veľkej zasadačke
MsÚ, možnosť uhradiť členský príspevok
22. 3.	Jozefovský turnaj v hode šípkami
o 14.00 h v klube
Štartovné: 2 €
25. 3. Prednáška o problematike
ochrany obetí trestných činov
v klube o 14.00 h

V dňoch, keď sa v klube varí,
je možnosť pozerania videí
z činností klubu.

www.spisskanovaves.eu

STRETNUTIE PODPORNEJ
SKUPINY DOJČIACICH
MATIEK A TEHULIEK

V pondelok 4. 3. 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

marec 2019
7. 3. (štvrtok) o 16.30 h | Kaštieľ, vernisáž

VILLA NOVA ART

Regionálne kolo postupovej súťaže Výtvarné
spektrum. Výstava predstavuje najlepšie súťažné
výtvarné diela neprofesionálnych autorov,
potrvá do 7. 4.

PORADENSTVO
PRI DOJČENÍ

7. 3. (štvrtok) o 17.00 h | Spoločenská sála KD

HERŇA Dietka

Slávnostné vyhlásenie naj športovcov
okresov SNV, LE a GL

PhDr. Júlia Novotná 0902 221 295,
Anna Ogurčáková 0903 740 739,
Silvia Pramuková 0948 040 203
Ste vítaní v utorky, štvrtky
od 9.00 do 12.00 h
a v piatky od 16.00 do 18.00 h.

ADAPTAČNÉ DOPOLUDNIE
V stredy od 8.30 do 12.00 h.

OBJAVUJEME RÚČKAMI
Vždy v stredu o 16.30 h.

46. Najúspešnejší
športovci regiónu Spiš
za rok 2018
11. 3. (pondelok) o 19.00 h | koncert

SIMA MARTAUSOVÁ
- Len tak sa stíšim

V Svätyni Božieho milosrdenstva, Smižany
Vstupné: 13 €, predpredaj v OKC Smižany
14. 3. (štvrtok) o 19.00 h | Spoločenská sála KD

KRÁČALI POD NAMI

JA SI VYSKOČÍM

Hudobno-tanečné dielo o baníctve na dolnom Spiši
Účinkuje: Poddukelský umelecký ľudový súbor
Vstupné: 10 €

STRÁŽENIE DETÍ

27. 4. (sobota) o 18.00 h | Spoločenská sála KD

Každý nepárny týždeň
vo štvrtok o 16.30 h.
Bližšie info na t. č. 0903 493 922.

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

P r i p r av u j e m e :

O LÁSKE

Ľahko brutálna komédia o vzťahu...
Účinkujú: Karel Roden, Jana Krausová
Vstupné: 18 €
Informácie a predpredaj vstupeniek:
KD - 053/429 89 39, 0919 316 508
www.okcsmizany.sk

Okresná organizácia Únie žien Slovenska
pozýva na predveľkonočné stretnutie rodín

Veľka noc prichodzi…
1. 4. 2019 o 17.30 h
v koncertnej sieni Reduty
Program je venovaný symbolom a tradíciám Veľkej noci
a príchodu jari. Je realizovaný za podpory mesta Spišská Nová Ves
a Domu Matice slovenskej Spišská Nová Ves.
Na podujatí sa budú základné
organizácie Únie žien Slovenska
a ostatní vystavovatelia
prezentovať výstavkami
svojich prác s tematikou
Veľkej noci.
Srdečne vás vítame.

3/2019
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kultúra

CRÈME DE LA CRÈME 2019
Týždeň Francúzskeho filmu

VERNÍ NEVERNÍ
6. 3. o 19.00 / 4,50 € / člen FK: 3 €
Fra., 2018, MP-15, titulky, komédia,
75 min.
JE MI FAJN, s. r. o.
10. 3. o 19.00 / 4,50 € / člen FK: 3 €
Fra., 2018, MP-15,
FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponú- komédia, 103 min.
kame vám možnosť zakúpiť si nový BEKASINKA
členský preukaz, ktorý platí celý rok 12. 3. o 19.00 / 4,50 € / člen FK: 3 €
2019 na celom Slovensku. Cena je 5 €
Fra., 2018, komédia, titulky,
a na každý klubový film je zľava. Vstup
MP-15, 102 min.
pre divákov, ktorí nie sú členmi FK, je
neobmedzený. Tešíme sa na stretnu- BOJOVNÍČKY SLNKA
tie s vami každý uto pri dobrom filme 14. 3. o 19.00 / 4,50 € / člen FK: 3 €
Fra., BEL, GRU, ŠVA, dráma,
v Kine Mier.
MP-15, titulky, 115 min.

Program a vstupenky
nájdete aj online na
www.mkc.snv.sk
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA
1. 3. o 17.00 / 6 € / 5,50 €
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA
2. - 3. o 17.00 / 5 € / 4,50 €
USA, dobrodružný animovaný film,
MP, 104 min.

ČO SME KOMU ZASE UROBILI 2
1. – 3. 3. o 19.00 / 5 € / 4,50 €
4. 3. o 17.00 / 5 € / 4,50 €
Fra., český dabing, MP-12, 98 min.
BOHEMIAN RHAPSODY
4. 3. o 19.00 / 4,50 €
VB, USA, dráma, životopis., hudobný,
slov. titulky, MP-12, 134 min.
FILMOVÝ KLUB

FAVORITKA
5. 3. o 19.00 / 4,50 €, člen FK: 3 €
VB, USA, dráma, komédia, historický,
MP-15, titulky, 113 min.

MDŽ v kine MIER

ŽENY V BEHU
8. 3. o 17.00 / 4 €
ČR, 93 min.
GREEN BOOK
8. – 9. 3. o 19.00 / 5 € / 4,50 €
USA, komédia, dráma, titulky,
MP-12, 130 min.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

PSIE VELIČENSTVO
9. – 10. 3. o 17.00 / 5 € / 4,50 €
BEL., anim. komédia, MP-7, 90 min.
TRHLINA
11. 3. o 17.00 / 5 € / 4,50 €
SK, MP-15, 111 min.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

ČAROVNÝ PARK
15. 3. o 17.00 / 6 € / 5,50 €
ČAROVNÝ PARK
16. – 17. 3. o 17.00 / 5 € / 4,50 €
USA, MP, 85 min.
SKLENENÁ IZBA
15. – 16. 3. o 19.00 / 5 € / 4,50 €
ČR, SR, dráma, MP-15, 104 min.
LETO S GENTLEMANOM
17. 3. o 19.00 / 5 € / 4,50 €
ČR, letná romatická komédia, 98 min.
AKCIA PRE SENIOROV

18. 3. o 16.00 / 4 €
LETO S GENTLEMANOM
ČR, letná romatická komédia, 98 min.
ČO SME KOMU ZASE UROBILI 2
18. 3. o 19.00 / 5 € / 4,50 €
Fra., český dabing, MP-12, 98 min.
FILMOVÝ KLUB

ZJAVENIE
19. 3. o 19.00 / 4,50 € / člen FK 3 €
Fra., MP-15, titulky, 137 min.
20. 3. kino Mier nepremieta
ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

ČO SME KOMU ZASE UROBILI 2
21. 3. o 17.00 / 4,50 €
Fra., český dabing, MP-12, 98 min.
SKLENENÁ IZBA
21. 3. o 19.00 / 4,50 €
ČR, SR, dráma, MP-15, 104 min.
ROZPRÁVKA pre ŠKOLSKÉ KLUBY
aj pre VEREJNOSŤ / vstupné: 3 €

13. 3. kino Mier nepremieta

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ:
Krajina zrkadiel
22. 3. o 14.00
Rusko, MP, 80 min.

ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

ČO SME KOMU ZASE UROBILI 2
14. 3. o 17.00 / 4,50 €
Fra., český dabing, MP-12, 98 min.

ČAROVNÝ PARK
22. – 23. 2. o 17.00 / 5 € / 4,50 €
USA, MP, 85 min.

GREEN BOOK
11. 3. o 19.00 / 5 € / 4,50 €

LOVEnie
22. – 24. 3. o 19.00 / 5 € / 4,50 €
ČR, MP-15, 100 min.
SMEJKO a TANCULIENKA
HIP, HIP, HURÁ!
24. 3. o 16.00 / 9 €
25. 3. kino MIER nepremieta
FILMOVÝ KLUB

DOBRÁ SMRŤ
26. 3. o 19.00 / 4,50 € / člen FK: 3 €
SR, ČR, Fra., Rak., MP-15,
životopisný, 83 min.
CESTOU NECESTOU
27. 3. od 17.30 - 20.00 / 4,50 €
Cestovateľský festival - motivujeme
ľudí cestovať a spoznávať nepoznané.
Môžete sa tešiť na prezentáciu o čarovnom Thajsku, plus ďalšiu krajinu
ako prekvapenie.
ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

ÚHOŘI MAJÍ NABITO
28. 3. o 19.00 / 4,50 €
29. 3. o 19.00 / 5 € / 4,50 €
ČR, MP-15, 100 min.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

DUMBO
29. 3. o 17.00 / 5 € / 4,50 €
DUMBO
30. 3. o 17.00 / 6 € / 5,50 €
DUMBO
31. 3. o 17.00 / 5 € / 4,50 €
USA, rodinný, fantasy, MP-7, 113 min.
ARCTIC: ĽADOVÉ PEKLO
30. – 31. 3. o 19.00 / 5 € / 4,50 €
Island, dráma, MP-12, titulky, 97 min.
Zmena programu vyhradená!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia
Kina MIER finančne podporil

facebook.com/Kino.Mier.SNV

rozhovor

Poetka je vinná z mlčania
Daniela Dubivská vydala prednedávnom svoju tretiu knihu poézie. Úspešnej členky Spišského literárneho klubu sme sa
opýtali na zákulisie jej tvorby.
Vaša tretia kniha nesie názov Vinná z mlčania.
Ako sa v 21. storočí, v našej spoločnosti, cítite ako
poetka? Nie je to skôr hendikep, necítite sa byť
vinná z vypovedania sa?
Niekedy sa tu cítim cudzo, inokedy príjemne. Neviem,
či to súvisí so storočím. Ale pravdou je, že v nejakom žijem a možno by som si to občas chcela skúsiť
v inom. Ale u básnikov je tento posun možný. V básňach lietajú zo storočia do storočia, pretože fantázia
im to umožní. 21. storočie má svoje svetlé aj temné
stránky, ale viac to súvisí s vekom človeka, ako vníma
dobu a svoj čas vymedzený v nej. Nie, hendikep to určite nie je, cítim sa v koži poetky autenticky a mnohokrát pravdivejšie – je to únik do sveta, ktorý paralelne
bojuje s realitou a občas víťazí.
Každý autor má svojho prioritného čitateľa, aký
okruh oslovujete vy? Čo je hlavnou témou, ktorou
chcete svojich čitateľov osloviť?
Nikdy som si nekládla otázku, kto presne je mojím čitateľom. Verím a dúfam a, čiastočne, sa aj presviedčam,
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že sú to starší i mladší, tí, ktorí milujú poéziu alebo sa
k nej len približujú a možno na tej ceste natrafili aj na
moje básne, teda, dá sa povedať neznalí, akísi cudzinci… Ale aj moji blízki literárni priatelia, ktorí majú moju
poéziu radi a majú k nej vzťah, ktorí ju pravidelne čítajú
aj na literárnom klube, vedia, čo odo mňa môžu očakávať. Prioritou je pre mňa to, aby im moja poézia niečo
odovzdala, dokázala vyvolať emócie a prehlbovala v čitateľovi túžbu, radosť, smútok, aby v nej našiel zmysel
pre seba. Moje témy sú zväčša filozofujúce, premýšľavé, možno niekomu pripadajú až ťaživé, ale nie som
poetka depresií a zničujúcej temnoty. Skôr by som to
definovala ako proces hľadania. Možno človek niekedy
nevie, čo presne hľadá a čo napokon nájde. Aj radosť
sa predsa rodí zo smútku, je tu smrť, ale opäť aj nový
život. Nechám sa prekvapiť, aké témy ma ešte pohltia.
Moja nová knižka je snáď tiež čiastočná odpoveď. Možno mlčíme, aby sme povedali viac.
Pracujete v Slovenskej knižnici pre nevidiacich. Ako
vás táto skúsenosť ovplyvňuje v básnickej tvorbe?

Pracujem tam ako redaktorka už deväť rokov.
Pohybujem sa teda medzi nevidiacimi kolegami. Samozrejme, že nie
je možné, aby som tento
svet vo svojich básňach
obchádzala. Inšpiruje
ma, hoci to môže znieť zvláštne, ale nevidiaci ľudia sú
obdivuhodne normálni. Keď sa mi ich svet ešte len otváral, bola som príliš opatrná a nie raz ma zamrazilo. Pre
vidiaceho je to prirodzená reakcia, za ktorú sa nemusí
hanbiť. Prenikanie do tohto sveta je aj zábavné a poučné, úžasné. Nepozerám sa na nich ako na hendikepovaných v zmysle ľútosti, ktorá je medzi vidiacou populáciou najčastejšia. Verím ich schopnostiam a viem sa
tešiť z ich úspechov. Mám nevidiacu priateľku a s ňou
vediem rozhovory, ktoré patria k mojim najcennejším
a najobľúbenejším, za mnohé jej aj vďačím.
Ďakujeme za rozhovor.
(red)
marec 2019

oznamy

Rozpis pohotovostných služieb lekární v meste Spišská Nová Ves
1. 3.
(pia)
2. – 3. 3.
(sob – ned)

4. – 8. 3.
(pon – pia)

9. – 10. 3.
(sob – ned)

11. – 15. 3.
(pon – pia)

16. – 17. 3.
(sob – ned)

18. – 22. 3.
(pon – pia)

23. – 24. 3.
(sob – ned)

25. – 29. 3.
(pon – štv)

30. – 31. 3.
(sob – ned)

16.00 - 20.30
16.00 - 20.00
16.00 - 22.30
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
7.00 - 22.30
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 - 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

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 BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
Lekáreň Dr.MAX, Jána Jánskeho 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.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 0901 961 098

Lekáreň Dr.MAX, Jána Jánskeho 1

T.: 0901 961 098

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 HARMÓNIA, Zimná 190/55

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 16 37

Lekáreň HARMÓNIA, Zimná 190/55

T.: 053/441 16 37

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 FARMÁCIA, J. Fabiniho 521/15

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.: 053/442 15 60

Lekáreň FARMÁCIA, J. Fabiniho 521/15

T.: 053/442 15 60

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

Lekáreň SLÁVKA, Poliklinika pri Hornáde,
Chrapčiakova 2915/1

T.: 053/416 61 22

Lekáreň SLÁVKA, Poliklinika pri Hornáde,
Chrapčiakova 2915/1

T.: 053/416 61 22

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

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 €.

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.

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.

3/2019

19

šport, pozvánka

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves
krytá plaváreň T.: 053/416 63 53
Ranné plávanie
6.30 - 7.45

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

30. 3. sobota

Školy

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

6.30 - 7.45

Sauna a ceragem T.: 053/416 63 54
SAUNA 1
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

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

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

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

14.00 - 20.00
9.00 - 20.00

pondelok - piatok

sobota - nedeľa
Podujatie nešportového charakteru

7.00 - 14.00
14.00 - 22.00
8.00 - 20.00

14 €/hod
28 €/hod
28 €/hod

780 €/deň

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
2. 3. sobota
3. 3. nedeľa
9. 3. sobota
10. 3. nedeľa
16. 3. sobota
17. 3. nedeľa
23. 3. sobota

24. 3. nedeľa

10.00
13.00
16.30
9.00
12.00
7.00
12.30
16.00
19.00
9.00
12.00
15.00
18.00
10.00
9.00
12.00
14.30
18.00
9.00
12.00
14.30

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466

UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu:

Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas
Hracia plocha k tréningovej jednotke
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením
½ hracej plochy k tréningovej jednotke
23. 3. sobota

15.00

30. 3. sobota
31. 3. nedeľa

10.00
/12.15
10.00
/12.00

31. 3. nedeľa

10.00

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

FK NOVES - FC Košice
III. liga dospelí
FK NOVES - Lokomotíva Košice
II. dorastenecká liga, U19 a U17
FK NOVES - Humenné
I. liga starších žiakov, U15 a U14
FK NOVES - MFK Zemplín Michalovce
II. liga žien (AŠ Tatran)

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935 Cenník prenájmu: 16 €/hod./4 dráhy
9. 3. sobota
23. 3. sobota

11.00
15.00
11.00
15.00

TJ Tatran SNV „A” - Zlaté Klasy, extraliga muži
TJ Tatran SNV „B” - štvrťfinále, 1. liga východ
TJ Tatran SNV „A” - Rakovnice, extraliga muži
TJ Tatran SNV „B” - semifinále, 1. liga východ

TENISOVý areál T.: 0903 403 459 - rezervácie
Otváracie hod.:
Cenník vstupu

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35
Športová
príprava

BK04 - Karlovka BA, basketbal, kadeti
BK04 - Prievidza, basketbal, extraliga
BK04 - Malacky, basketbal, kadeti

V prevádzke len tenisová pretlaková hala.

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

Cenník
prenájmu

31. 3. nedeľa

14.30
18.00
10.00

www.stez.sk

BK04 - Košice, basketbal, starší mini žiaci
BK04 - Košice, basketbal, žiaci
BK04 - Bsc. Yellow BA, basketbal, kadeti
Young Arrows - GAMA Košice, florbal, dorast
BK04 - Bsc. Blue BA, basketbal, kadeti
Hasičská súťaž
BK04 - basketbal, mladší mini žiaci
Young Arrows - Trenčín, florbal, extraliga muži
BK04 - Inter BA, basketbal, starší žiaci
BK04 - Sereď, basketbal, starší žiaci
Young Arrows - Michalovce, florbal, starší žiaci
ŠKBD - Trnava, basketbal, kadetky
BK04 - Lučenec, basketbal, extraliga
ŠKBD - Nové Mesto nad Váhom, basketbal, kadetky
BK04 - Košice, basketbal, mladší žiaci
Young Arrows - Mikuláš Prešov, florbal, dorast
BK04 - Abovia Košice, basketbal, starší žiaci
BK04 - Levice, basketbal, extraliga
BK04 - Košice, basketbal, mladší mini žiaci
ŠKBD - Žilina, basketbal, juniorky
Young Arrows - Prešov, florbal, starší žiaci

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. 3. sobota
3. 3. nedeľa
5. 3. utorok
10. 3. nedeľa
16. 3. sobota
17. 3. nedeľa
23. 3. sobota
24. 3. nedeľa
31. 3. nedeľa

15.00
17.30
10.30
13.30
17.30
13.30
17.30
17.30
13.30
17.30
17.30
17.30
17.30

HK SNV - Michalovce, extraliga dorastu
Verejné korčuľovanie
HK SNV - Michalovce, extraliga dorastu
HK SNV - Ružomberok, liga kadetov
Verejné korčuľovanie
Karneval na ľade CVČ
Verejné korčuľovanie
Verejné korčuľovanie
HK SNV - Michalovce, liga kadetov
Verejné korčuľovanie
Verejné korčuľovanie
Verejné korčuľovanie
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 €
Radi vám zorganizujeme:
* rodinnú oslavu * firemný večierok * svadbu * stužkovú slávnosť
www.hotel-preveza.sk, recepcia@hotel-preveza.sk

Odbor Klubu slovenských turistov AC LB Spišská Nová Ves pozýva turistov, milovníkov prírody na

Otvorenie jarnej turistickej sezóny
23. marca 2019 so začiatkom plnenia podmienok 100 jarných kilometrov peším prechodom na trase
Smižany kostol - Kalvária - Šibeň, 627 m n. m. - Sans Souci - Blaumont - Spišská Nová Ves
Zraz: autobusová zastávka kostol Smižany o 9.30 h. Všetci ste vítaní.
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…Ďakujte na kolenách Bohu, ak požehnal vám básnika…
Je rohom dobra, pravdy slohom, zrkadlom krásy…
(P. O. Hviezdoslav)

Matica slovenská v Spišskej Novej Vsi
pozýva obyvateľov mesta velebiť poéziu
slovenských básnikov pri príležitosti
20. výročia vyhláseného UNESCO za

SVETOVÝ DEŇ POÉZIE
21. 3. 2019 od 9.00 h
na školách, v knižniciach, vo svojich domovoch,
v Dome Matice slovenskej, pri kávičke v mestských
kaviarničkách. Prídu vám zarecitovať členovia
DS Hviezdoslav, P. Čižmár…
a s veľkou radosťou privítame aj každého z vás.

Nuž Bohu vzdajte česť a chválu, ak básnika vám
požehnal, čo v srdci lásku neskonalú k vám,
slúžiť vás zve ideálu... (P. O. Hviezdoslav)

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska v SNV a MO JDS Krompachy
pozývajú na 10. ročník

UMELECKÉHO SLOVA
venovaného vlastnej tvorbe jej členov
a Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi
29. 3. 2019 o 10.00 h v ZUŠ v Krompachoch.
Súčasťou podujatia je 5. ročník výstavy Zlaté ruky.

Oceňovanie úspešných športovcov NŠC
a ich trénerov za rok 2018
Národné športové centrum, príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri príležitosti ukončenia športového roka 2018
oceňovala 21. 1. 2019 v Bratislave úspešných športovcov a trénerov. Medzi laureátmi ocenenia z trinástich športových odvetví mali najpočetnejšie zastúpenie karatisti.
Osem reprezentantov tohto pôvodne japonského bojového umenia, ktoré sa premiérovo predstaví na najbližších OH 2020 v Tokiu, si prevzalo z rúk ministerky školstva
Martiny Lubyovej a riaditeľa NŠC Borisa Čavajdu zaslúžené ocenenia za skvelú reprezentáciu Slovenska na vrcholných svetových či európskych športových fórach. Medzi
ocenenými nechýbali ani úspešní cvičenci z Karate klubu Iglow Spišská
Nová Ves Zoja Zimnikovalová, Dominik Imrich a tréner PaedDr. Jaroslav
Javorský.
Cvičenci z Karate klubu Iglow sa
v januári t. r. zúčastnili 12. ročníka Memoriálu Michala Bozogáňa. Súťaže sa
zúčastnilo 356 súťažiacich z 39 klubov
zo Slovenska i zo zahraničia. Karate
klub IGLOW sa umiestnil na vynikajúcom 2. mieste za Karate klubom UNION
–LVIV z Ukrajiny. Na treťom mieste sa
umiestnil klub Vassas Budapešť z Maďarska. Naši karatisti získali najviac
medailí, spolu 13, z toho 7 zlatých,
3 strieborné a 3 bronzové (foto).
V Dolnom Kubíne sa 2. 2. 2019 konala súťaž ORAVA CUP 2019, kde karatisti získali 5 zlatých, 5 strieborných
a 4 bronzové medaily. Celkovo klub
získal 2. miesto.
www.spisskanovaves.eu
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Florbalisti túto
sezónu bez play off
Po minuloročnej sezóne, v ktorej naši muži ako nováčikovia v extralige odohrali vyrovnané zápasy vo štvrťfinálovej sérii play off s favorizovanou Nižnou, sa im v tomto
ročníku definitívne nepodarí zopakovať účasť v nadstavbovej časti. 4 kolá pred ukončením základnej časti (situácia k 14. 2. 2019) je mužský tím, oslabený o 5 kľúčových
hráčov a 1 brankára z minulej sezóny, na 11. predposlednom mieste a má na svojom
konte po 18 zápasoch len 7 b. za 2 víťazstvá v riadnom hracom čase (doma s Hurikánom BA a vonku s 1. FBC Trenčín) a 1 prehru v predĺžení pred domácim publikom
v úvodnom zápase sezóny 2018/19 proti obhajcovi bronzovej pozície z predošlého
ročníka – TJ A FbO Nižnej. Našich seniorov čakajú na pôde súperov ešte dva veľmi
dôležité zápasy, a to s Bratislavským Hurikánom, ktorý nezískal v doterajšom priebehu ligy ani bod a hrozí mu priamy zostup do 1. ligy, a Prešovským Mikulášom
(2. 3.), na ktorý strácajú 4 b. Doma si skrížia áčkari florbalky s rozbehnutým ŠK
Lido Prírodovedec a posledný duel základnej časti (9. 3. o 16.00 h.) budú hostiť
skúsený AS Trenčín posilnený bývalým hokejistom Marcelom Hossom a historicky
najúspešnejším brankárom českého florbalu Tomášom Kafkom. Z dvojice Nová Ves Prešov vzíde, pravdepodobne, tím, ktorý sa vyhne baráži a zachová si priamu účasť
v novom ročníku extraligy a mužstvo, ktoré bude musieť ešte bojovať v aprílovej sérii
(6./7., 12./13., príp. aj 20. 4.) s prehratým finalistom play off série druhej najvyššej
celoslovenskej ligy o zachovanie extraligovej príslušnosti.
Naši muži urobia na ihrisku všetko preto, aby barážovú sériu zažehnali, ale pokiaľ
nebudú bodovať v dvoch februárových zápasoch (v tomto čase ich už majú za sebou), obsadia v lige pravdepodobne 11. miesto. Bude to pre nich znamenať tvrdý
boj o tretiu extraligovú sezónu. V týchto zápasoch by sa okrem svojich herných
skúseností z dvoch ročníkov najvyššej florbalovej súťaže radi spoľahli aj na skvelé
novoveské florbalové publikum, ktoré stálo pri tomto tíme vo víťaznej play off sérii
v 1. lige v sezóne 2016/2017, ako aj historicky prvej účasti v play off v predchádzajúcej sezóne.
Peter Mišenda, predseda klubu
Foto: archív FbC YA SNV

Hokejový turnaj prípravky štvrtého ročníka

Embraco CUP 2019

Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi patril v nedeľu 9. februára 2019 prípravke hokejistov štvrtého ročníka z hokejových klubov Popradu, Levoče, Trebišova a Spišskej
Novej Vsi. Hralo sa na veľkej ploche, zápas trval 2x dvadsať minút čistého času systémom každý s každým. Na turnaji boli najlepší chlapci a dievčatá z Trebišova, ktorí
každého súpera porazili veľkým rozdielom gólov. Na druhom mieste skončilo mužstvo Spišskej Novej Vsi, na treťom mieste Poprad a štvrté miesto patrilo Levoči. Je
potrebné poďakovať nielen hlavnému sponzorovi Embraco Slovakia a hokejovému
klubu, ale hlavne Barbore Kežmarskej s trénermi prípravky a rodičom detí. Organizačný výbor turnaja ocenil najlepších hráčov turnaja a najlepších hráčov jednotlivých
mužstiev.
Ján Tomšík

Prípravka FK Spišská Nová Ves - horný rad: Kežmarská, Korheľ (tréneri), Hvizdoš,
Jurčák, Muránsky (tréner), Kožár, Polčík, Hrušovský, Repaský, Mrovčák, Korheľ,
Laškody (tréner), Karpinský, dolný rad v pozadí: Muránsky Richard, Muránsky
Michal, Žiga, Kresťanko, Lopušek, Takáč, Bobko, dolný rad vpredu: Grec, Král

Blahoželáme
jubilantovi

kapitáni FbC YA SNV (Libor Koczka) a AS Trenčín (Juraj Matejka)

Spoločnosť Joga v dennom živote,
pobočka Spišská Nová Ves
vás pozýva na

Štvormesačný
ranný kurz jogy
pre zdravie a vitalitu
Obdobie: od 4. 3. do 27. 6. 2019, pondelok až štvrtok
Miesto: Letná 55 * Čas: od 6.00 do 7.00 h * Cena kurzu: 40 €
Kontakt na cvičiteľky: +421 949 604 723 (Erika)
+421 949 266 571 (Zuzana)
V rannej hodinke tohto intenzívneho kurzu postupne rozcvičíme celé telo,
ponaťahujeme poskracované svaly, posilníme slabé svalstvo, harmonizujeme
nervový systém, podporíme metabolizmus a celkovú vitalitu organizmu.
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V mesiaci marec sa dožíva Jozef Kukoľ krásnych
okrúhlych 90. narodenín. Spišskonovovešťania si
ho pamätajú ako dlhoročne pôsobiaceho učiteľa,
ktorého vášňou bola československá Spartakiáda.
Zúčastnil sa všetkých celoštátnych vystúpení v Prahe ako okresný cvičiteľ a neskôr ako krajský cvičiteľ
starších žiačok. Celý život sa aktívne venoval mládeži
ako tréner futbalu, basketbalu, stolného tenisu a ľahkej atletiky. Za svoju činnosť bol viackrát ocenený
Československým zväzom telesnej výchovy - Československým atletickým zväzom. V roku 1989 dostal štátne vyznamenanie za zásluhy
o rozvoj československej telovýchovy a športu III. stupňa a v roku 2013 ho ocenilo
i samotné mesto Spišská Nová Ves ako zaslúžilého trénera.

SPISH TALENT FESTIVAL * STF 2019
21. – 27. 3. 2019 * Smižany a okolie

Medzinárodný multižánrový festival – súťaž v umeleckej tvorivosti detí:
hudba * spev * tanec * divadlo
21. – 23. 3. 2019 * 10.00 – 13.00 h a 15.30 – 17.30 h * výstava výtv. prác
Vyhlásenie výsledkov v GALASHOW * 23. 3. 2019 o 17.00 h * KD Smižany
Porotca a hosť: Matej Koreň
Kontakt: +421 902 053 849
project.talent.festival@gmail.com * www.project-configuration-talent.com
www.facebook.com/spish.talent.festival
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Rusnáková najúspešnejšia
športovkyňa eyof!
Naše šortrekárky získali na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF)
v bosnianskom Sarajeve štyri cenné kovy. Vlajku s dvojkrížom na záverečnom ceremoniáli niesla
najúspešnejšia individuálna športovkyňa celého EYOF spomedzi 911 súťažiacich - Slovenka Petra
Rusnáková. V šortreku získala dve zlaté a jednu striebornú medailu, pričom tretie zlato jej uniklo
o vlások v podobe 3 stotín sekundy na cieľovej čiare pretekov na 1 500 metrov. Ďalšie striebro
pridala na konto slovenskej výpravy Lucia Filipová. Dvojica zo Spišskej Novej Vsi upriamila na
seba pozornosť médií a získala rešpekt ostatných výprav najlepším možným spôsobom.
Petre Rusnákovej, členke ŠK STEZ Spišská Nová Ves,
sa počas celého priebehu pretekov darilo. Triumfovala v rozjazdách, štvrťfinále aj v semifinále. Vo
finále systémom štart - cieľ finišovala na 500 m
trati na prvej priečke s časom 44,804 s. V tej istej disciplíne vynikajúci výkon podala aj naša Lucia
Filipová, ktorá obsadila striebornú pozíciu. Zvíťazila
v rozjazdách a vo štvrťfinále, v semifinále a vo finále
nestačila iba na Petru Rusnákovú.
Petra Rusnáková si vybojovala aj striebro na trati
dlhej 1 500 m. Za víťazkou Elisou Confortolovou z Talianska zaostala o 0,025 sekundy. Do finále prešla suverénne, keď zvíťazila v rozjazdách i semifinále. Lucia
Filipová síce postúpila z rozjazdy z prvého miesta, ale
v semifinále ju na trati 1500 m penalizovali. O svoj tretí cenný kov - druhú zlatú medailu sa postarala
Petra v pretekoch na 1 000 m. Na ľade od úvodných

rozjázd, v ktorých mala suverénne najlepší čas, jasne
dominovala. „Cítim sa výborne, je to neopísateľný pocit. Túto trať mám rada, je jedna z mojich najobľúbenejších. Finále som príliš nevnímala. Išla som a zrazu
som vyhrala. Pred dnešnými pretekmi som sa dobre
vyspala, bola som plná energie,“ povedala krátko po
finále trojnásobná medailistka a dvojnásobná šampiónka zo Sarajeva Petra Rusnáková.
Spokojný bol aj generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru a zároveň predseda
koordinačnej komisie EOV na EYOF Sarajevo Jozef
Liba: „Slovensko tu dosiahlo mimoriadny výsledok,
obe dievčatá dosiahli fantastické výsledky. Je to
úspech a povzbudenie pre celý slovenský olympijský
tím, ktorý tu bol a pre dievčatá motivácia pred olympijskými hrami mládeže na budúci rok v Lausanne aj
smerom k veľkým hrám v Pekingu.“
red

HOKEJ:

Po základnej časti 1. hokejovej ligy mužstvo Spišskej Novej Vsi skončilo na ôsmej priečke.

BASKETBAL:

Spišiakom sa darilo v súboji so Svitom, keď po
víťazstve 90 : 79 sa prebojovali do semifinále
turnaja Slovenského pohára. V súboji s Levicami
o veľké finále prehrali 65 : 89. Oveľa náročnejšie
súboje čakajú Novovešťanov v marci. V základnej
časti splnili predsezónny cieľ postup do play off,
kde chcú dosiahnuť čo najlepší výsledok.

šport v skratke

šport

FUTBAL:

Po šestnástich kolách sú naši na solídnom
6. mieste a bez väčších problémov odštartovali
14. 1. zimnú prípravu. Do polovici februára odohrali už sedem prípravných stretnutí. Jarná odveta začína doma 23. 3. proti FC Košice. „V zimnej
príprave sú našimi najväčšími súpermi choroby
a zranenia. V klube máme na dobrej úrovni dorasteneckú ligu, a tak veľký priestor dostávajú naši
mladí hráči. Čaká nás náročná jarná časť, hoci
jeseň zďaleka nebola vôbec ľahká. Už na začiatku
jari máme náročné vyžrebovanie a ťažkých súperov. Tak, ako sme v závere jesene dobrými výsledkami pritiahli divákov späť na futbal, tak aj teraz
chceme pokračovať v tomto trende,“ dodal tréner
FK Spišská Nová Ves Ľuboš Ontko.

JUDO:

16. 2. 2019 sa vo Vojenskom športovom centre DUKLA Banská Bystrica konal 6. Grand Prix
Banská Bystrica v judo. Medzinárodného turnaja
sa zúčastnilo 55 oddielov zo 16 krajín. Pretekári
Džudo klubu Spišská Nová Ves dosiahli tieto výsledky: kategória mini dievčatá do 38 kg - Barbora Gurčíková - 3 miesto; mladšie žiačky do
44 kg - Sofia Gánovská - 1 miesto; mladší žiaci
do 55 kg - Filip Urban - 3 miesto; staršie žiačky
do 44 kg - Simona Horváthová - 2 miesto.

DISNEYLAND
v športovej
hale
Zľava: Petra Rusnáková, trénerka Katarína Novotná, Lucia Filipová a Ján Magdoško, predseda Slovenského
rýchlokorčuliarskeho zväzu

Preteky v bežeckom
lyžovaní na Grajnári
Snáď ani najväčší pesimista by nepredpokladal, že
uprostred najväčšej zimy - 2. februára - bude na Grajnári pršať a bude hmla. Ale stalo sa, a ako primátor
mesta Pavol Bečarik v úvodnom príhovore zdôraznil,
adrenalínové počasie je pre športovcov výzva a tí túto
výzvu prijali a popasovali sa s ňou tak, ako sa na športovcov patrí. Pretekári si dobre upravenú trať pochvaľovali a napriek hmle a dažďu organizátori – odd. školstva
a odd. vnútornej správy MsÚ v spolupráci s CVČ mohli
konštatovať, že to boli vydarené preteky. V sychravom
počasí dobre padol teplý guláš a ochutený čaj.
www.spisskanovaves.eu

V jednotlivých kategóriách si prvenstvo odniesli:
Starší žiaci: Dávid Smorada, ZŠ Z. Nejedlého 2, SNV;
Dorastenky: Petra Repková, KBT SPIŠ;
Dorastenci: Martin Pavella, KBT SPIŠ;
Ženy do 40 r.: Veronika Kontuľová, Mlynky;
Ženy nad 40 r.: Daniela Kontuľová, Mlynky;
Muži do 40 r.: Erik Kollarik, Hnilec;
Muži do 60 r.: Martin Plačko, ŠK Iglovia;
Muži nad 60 r.: Miroslav Fuker, Chata Maraton.

Prvý februárový deň sa športová hala zmenila na
detský Disneyland. Stovky detí s rodičmi využili
možnosť vyšantiť sa na rôznych nafukovacích
atrakciách, trampolínach či zorby loptách. Deti
mali možnosť preniesť sa do virtuálnej reality,
iné si dali skrášliť tvár či iné časti tela peknými
obrázkami.
S myšlienkou sprístupniť športovú halu deťom
prišiel pred voľbami súčasný primátor Pavol Bečarik. Už vtedy si to deti naplno užili a mnohé museli rodičia doslova ťahať domov. Verejný prísľub
opakovania tejto akcie sa konalo počas polročných prázdnin v piatok 1. februára. Opäť sa akcia
stretla s pozitívnou odozvou nielen u detí, ale aj
rodičov. Tí uvítali, že ich ratolesti majú bezpečný
priestor na „vybitie“ energie a zmysluplne strávený voľný čas pohybovými aktivitami. Pre mnohých rodičov je problém odlákať svoje deti od
výdobytkov modernej techniky k pohybu, a preto
sa už dnes všetci tešia na ďalší Disneyland. ĽŠ
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OZNAM

V súvislosti s novelou zákona o ochrane osobných 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: 2. a 16. marec 2019

kancelária primátora

POĎAKOVANIa A SPOMIENKY
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým
príbuzným, priateľom, kolegom, susedom a známym, ktorí sa
14. 12. 2018 prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom,
starým otcom, bratom a dedkom Ing. Jozefom SMIKOM.
Spomienka ostáva v našich srdciach.
Poďakovanie patrí ZPOZ pri MsÚ v SNV, PhDr. J. Lapšanskému.
Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie celému kolektívu
OMIS NsP v SNV i za odbornú starostlivosť a Pohrebnej službe
R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a
známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorí sa 8. 1. 2019
prišli rozlúčiť s mojou milovanou manželkou, mamou, starou mamou, sestrou Agátou Puklušovou, ktorá nás opustila vo veku
nedožitých 78 rokov.
Poďakovanie patrí MsÚ v SNV, Pohrebnej službe R. Findura a Farskému úradu za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manžel a ostatná smútiaca rodina.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, známym, pedagógom, ktorí sa 16. 1. 2019 prišli rozlúčiť
s našou drahou zosnulou Teréziou KALAFUTOVOU, bývalou učiteľkou ZUŠ v SNV.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a katolíckej cirkvi.
brat s manželkou, netere Zuzana a Júlia s rodinou
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým
príbuzným, priateľom, známym, ktorí sa 21. 1. 2019 prišli rozlúčiť
s našou drahou mamkou, babkou, prababkou, sestrou, krstnou, tetou
Máriou Tökölyovou, ktorá nás navždy opustila vo veku 89 rokov.
Vyslovujeme poďakovanie Rím.-kat. farskému úradu v SNV za
dôstojnú rozlúčku a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové
dary všetkým príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom
a známym, ktorí sa 29. 1. 2019 prišli rozlúčiť s mojím milovaným
manželom, naším ockom, synom, bratom a dedkom Štefanom
GARČÁROM, ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 54 rokov.
S láskou a úctou manželka, syn a dcéry s rodinami, mama a sestry
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Bože, ďakujeme Ti za statočný život našej nebohej, ktorým svedčila o Tvojej láske a cene utrpenia.
S hlbokým žiaľom sme sa 6. 2. 2019 rozlúčili s mojou manželkou,
mamkou, dcérou Annou IĽAŠOVOU, ktorú si Pán života povolal do
večnosti 31. 1. 2019 vo veku 64 rokov.
Vrúcne poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť.
Úprimne ďakujeme za príkladnú starostlivosť kolektívom interného, neurologického odd., OMIS a ODCH Nemocnice Svet zdravia
v SNV pod vedením primárov odd.
Veľké ďakujeme vyjadrujeme duchovnému správcovi farnosti
Ferčekovce dp. ICLic. Ľ. Vojtašákovi, Správe cintorína a Pohrebnej
službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manžel Štefan, dcéry Alexandra a Barbora s rodinami a mamka nebohej.
Dotĺklo srdce, onemeli pery, ostal žiaľ.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa prišli 31. 1. 2019 rozlúčiť s mojou milovanou
manželkou, starostlivou mamkou a láskavou babkou, sestrou a príbuznou Zitou KATRENIČOVOU, ktorá nás opustila vo veku 63 rokov.
Nikdy nezabudneme na jej lásku a starostlivosť.
manžel Ivan, synovia Ivan a Róbert s manželkou Luciou, vnúčatá
Ivica a Jakubko
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Srdečne ďakujeme za prejavy sústrasti a slová útechy všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou
milovanou mamkou, svokrou, babkou, prababkou, sestrou Cecíliou
MACKOVOU, ktorá nás opustila 13. 2. 2019 vo veku 99 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV,
PhDr. J. Lapšanskému a Pohrebnej službe R. Findura.
Úprimné poďakovanie za starostlivosť a ľudský prístup v posledných týždňoch jej života patrí kolektívu Spišskej katolíckej charity
v Sp. Štiavniku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
19. 1. 2019 sme si pripomenuli už 9 rokov, čo nás
navždy opustila naša mamka, babka a teta Elena
BENKOVÁ a 16. 3. 2019 uplynie 10 rokov od
úmrtia nášho ocka, dedka a uja Imricha BENKA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste
ich poznali.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry Vierka
a Gabi s rodinami.
Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí.
Aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach žijete stále s nami.
29. 1. 2019 uplynulo 6 rokov od úmrtia nášho
otca a dedka Ladislava CEHUĽU a 14. 3. 2019
si pripomenieme 5 rokov od úmrtia našej mamky
a babky Evy CEHUĽOVEJ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a vďakou synovia Ladislav a Peter
s rodinou.
Odišiel si preč, nás to teraz bolí, opustil si tento svet proti svojej
vôli. Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
16. 2. 2019 uplynuli dva roky, čo nás navždy opustil manžel, ocko
a dedko Viliam Slezák.
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, synovia, dcéry s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.
Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všetkých a všetko,
čo si mal rád. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich
srdciach budeš navždy žiť.
So smútkom si pripomíname 10. výročie úmrtia môjho manžela, otca,
dedka, pradedka Jána KEĎZUCHA, ktorý nás opustil 18. 2. 2009.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, dcéry Anna a Janka
s manželmi, syn Ján s manželkou, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná
smútiaca rodina.
Sú vety, ktoré jej už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré si radi spomenieme.
24. 2. 2019 uplynulo 15 rokov od úmrtia našej drahej manželky,
mamy i babky Gity FURMANOVEJ.
S láskou a úctou spomína manžel a deti s rodinami.
28. 2. 2019 uplynul rok od úmrtia našej milovanej mamičky a babičky Emky KROHLÁKOVEJ
a 2. 5. 2019 uplynie 7 rokov, odkedy nás navždy
opustil náš milovaný tati a dedo Ján KROHLÁK.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
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Ešte aspoň raz Ťa, mamka, chytiť „pod pazušku“.
Ešte aspoň raz Ťa, mamka, pohladkať po zamatovom líčku. Ešte aspoň raz si s Tebou, ocko, pozrieť
tenisový zápas. Ešte aspoň raz Ťa, ocko, pohladkať po ruke. Ešte aspoň raz si s vami vypiť kávu,
ešte aspoň raz vás v diaľke zahliadnuť. Ešte aspoň
raz vás počuť rozprávať, ešte aspoň raz vás naposledy pobozkať. Žiaľ, už ani raz sa to nestane...
Našťastie však máme hŕbu pekných spomienok na našu mamku Vieru Fedákovú a ocka
Adolfa Fedáka.
Veríme, že aj vy.
Janka a Zuzky
Osud je veľmi krutý. Nevráti, čo raz vzal... Zostanú spomienky
a v srdci žiaľ.
3. 3. 2019 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustil môj manžel, otec
a dedko Jozef MAJCHROVIČ.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
4. 3. 2019 uplynie 13 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel, starostlivý otec, láskavý dedko, svokor, brat, švagor, priateľ
Jozef JÁNOŠÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
S úctou a láskou spomína manželka, dcéra a synovia s rodinami
i ostatná rodina. Chýbaš nám.
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.
4. 3. 2019 uplynie sedem rokov, odkedy nás navždy opustil môj
manžel, otec, svokor, dedko Ladislav BALÁŽ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a vďakou manželka Vierka, synovia Ladislav a Ľuboslav
s rodinami.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš
navždy žiť.
4. 3. 2019 si pripomenieme 4. výročie úmrtia nášho drahého
Romana MARIANČÍKA.
Všetci, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
smútiaca rodina
Ako tíško žila, tak tíško odišla, už nie je medzi nami, ale v našich
srdciach žije spomienkami.
4. 3. 2019 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša milovaná mamička, babička, svokra Magdaléna VANDROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou synovia Jozef a Rudolf s rodinami.
Sú slová, ktoré vám už nikdy nepovieme, sú
chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme. Sú okamihy, na ktoré stále spomíname.
4. 3. 2019 uplynie 5 rokov od úmrtia mojej milovanej mamky a babky Magdalény HUŽIKOVEJ
a 5. 4. 2019 si pripomenieme 9 rokov od úmrtia
môjho milovaného ocka a dedka Richarda HUŽIKA.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú dcéra Oľga a syn
Ladislav s rodinami.
Za všetko ďakujeme. Za lásku, aká bola, za život, aký bol.
5. 3. 2019 si pripomíname smutné 4. výročie, kedy nás navždy opustil milovaný manžel, starostlivý otec a starý otec
Ing. Vladimír MATEJOVIE.
Spomíname na Teba a každý deň v modlitbách vyprosujeme nekonečné Božie milosrdenstvo.
manželka a dcéry s rodinami
www.spisskanovaves.eu

Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas. Len spomienky na Teba vracajú
sa zas.
6. 3. 2019 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný
manžel, otec, dedko, pradedko a príbuzný Pavol VIGAŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku s nami.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami.
Prestalo Ti srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať, vždy budeme na
Teba spomínať.
8. 3. 2019 si pripomenieme 1. smutné výročie, kedy nás opustila
naša mamka, babka Anna MAHÚTOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou v srdci spomínajú synovia Jozef, Jaroslav a Peter
s rodinami.
Už niet domova, už niet kam ísť, len k hrobu rodičov vrúcne sa
pomodliť.
10. 3. 2019 uplynulo 5 rokov, odkedy nás navždy opustil náš otec,
dedko a pradedko Ján BOSÁK.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Viera, synovia a dcéry s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
„Kto iba pre veci žil, s posledným dychom všetko stráca, ale kto
pre ľudí žil – s živými žije po smrti.“ N. S. Tichonov
11. 3. 2019 uplynie desať rokov od náhleho odchodu nášho drahého Jána HARNIČÁRA.
S úctou a láskou spomína syn Igor, sestra Mária s rodinou a všetci,
ktorí ho mali radi.
Mamička, to slovo je cennejšie ako hocijaké iné na svete. Keď Ťa
už niet, rúti sa nám svet. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri Tebe každý deň.
13. 3. 2019 uplynú 2 roky, čo nás opustila moja drahá manželka
a mamička Antónia DUDÁŠOVÁ.
manžel Peter, dcéry Peťka, Ivanka a smútiaca rodina
Čas ubieha, ale spomienky ostávajú.
15. marca 2019 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mamka, babka a prababka Marta MAJERČÍKOVÁ.
S láskou v srdci na Teba spomínajú manžel Štefan, syn Janko s rodinou, dcéry Hedka a Gabika s rodinami a ostatná blízka rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
16. 3. 2019 si pripomenieme 8 rokov od úmrtia môjho manžela,
nášho otca a dedka Rudolfa LAČNÉHO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, deti a vnúčatá.

18. 3. 2019 si pripomíname 10 rokov od chvíle, kedy nás navždy
opustila moja manželka, mamka, babka a teta Jolana IVANKOVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali, mali radi
a nezabudli.
manžel a dcéry Danka a Ľuba s rodinami
S tichou spomienkou k vášmu hrobu chodíme
a pri plamienku sviečky na vás spomíname.
20. 3. 2019 si pripomíname 4. výročie, čo nás
navždy opustila naša drahá mamka, babka, sestra Valéria MILČÁKOVÁ, rod. Šoltésová a 5. 2.
2019 zároveň uplynulo 35 rokov od úmrtia nášho
milovaného ocka Ľudovíta MILČÁKA.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Renáta
a Katarína s rodinami.
20. 3. 2019 si pripomenieme 15. výročie, odkedy nás navždy
opustila naša milovaná Zuzana KURTOVÁ, rod. Ľachová.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel, deti Katarína a Oliver, rodičia
a súrodenci s rodinami.
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spoločenská kronika
SPOMIENKY
Čas plynie a nevráti, čo osud vzal, zostali len spomienky a v srdciach žiaľ.
20. marca 2019 si pripomenieme 10. výročie, čo nás navždy
opustil a zanechal bolesť v srdci milovaný otec, dedko, pradedko
Ladislav NOVOTNÝ.
S láskou spomínajú syn Ladislav, dcéry Eva, Iveta, Andrea
s rodinami.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku
sviečky na Teba s úctou spomíname.
21. 3. 2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec,
dedko Ján KOŇAK.
S úctou a láskou spomínajú manželka Elena, syn Milan, dcéra
Janka s rodinou.
Nesmúťte plačom ani slzami, ale čistou spomienkou. Niet medzi
nami toho, koho prítomnosť pre nás znamenala vzácnu podporu,
životnú istotu, zdroj radosti a spolupatričnosti.
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú MUDr. Eleonóru
OSIFOVÚ, ktorá nás 22. 3. pred desiatimi rokmi navždy opustila.
Ďakujeme Bohu, že si bola súčasťou nášho života.
S láskou a úctou manžel, smútiaca rodina a priatelia.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, vie, čo je bolesť a žiaľ.
23. 3. 2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec,
dedo a brat Štefan KUCHÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka Anna, syn Štefan s rodinou.
Odišli, ale žijú v našich srdciach - tých, ktorí sme
ich mali radi.
25. 3. 2019 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy
opustila Alžbeta VEISENPACHEROVÁ, rod. Liptáková a 1. 4. 2019 uplynie 25 rokov, odkedy nás
navždy opustil Otto VEISENPACHER.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú
spomienku.
dcéry Zuzana, Alžbeta s manželom Petrom
a vnuci Samuel a Matej
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich stále žije
s nami.
25. marca 2019 si pripomíname smutné prvé výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Eduard
MIŠENDA.
Ďakujeme všetkým. Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomína manželka Anna a synovia Martin
a Peter s rodinami.
Nie plač a slzy zanechávam. Nie bolesť, čo už dnes nebolí. Všetko,
čo žije po mne v mojom mene, v práci i v láske, nech ma pripomenie.
27. 3. 2019 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil náš milovaný
otecko a dedko Ján ŠTEFÁNIK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou v srdci spomína smútiaca rodina.
Prešli už roky, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ
spomienkami.
27. 3. 2019 uplynie už 20 rokov od smutnej udalosti, kedy nás
náhle opustil manžel, otec, dedko a svokor František JURČÍK.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho poznali a venujú mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a synovia s rodinami.
Utíchlo srdce, utíchol hlas, miloval si život a všetkých nás. Osud Ti
nedoprial dlhšie s nami byť, no v srdciach našich budeš stále žiť.
29. 3. 2019 uplynie smutný rok, čo nás navždy opustil manžel,
otec a dedko Bernard SEMAŇÁK LORKO.
S láskou spomínajú manželka Monika, dcéry Martinka a Anička
a syn Róbert s rodinami.
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Odišiel si, už nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš s nami.
Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku
sviečky s úctou spomínať.
30. 3. 2019 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil môj
milovaný manžel, otec a dedko Milan STAŇA.
S úctou a láskou spomínajú manželka Mária a dcéry Erika, Mária,
Zuzana s rodinami a vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.
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.
30. 3. 2019 uplynie 9 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil
milovaný manžel a otec Alfonz HUDÁK.
S láskou a úctou spomína manželka Marta a syn Ľuboš s rodinou.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal, len láska, úcta a spomienky v srdci
ostávajú nám.
30. 3. 2019 si pripomíname 10. výročie, čo nás navždy opustil náš
otec, manžel a starý otec František VARŠA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomína celá rodina.
Ťažko sa nám s vami lúčilo, ťažko je bez vás byť,
láska však smrťou nekončí, v našich srdciach
budete stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na našich
milovaných rodičov - 15. výročie úmrtia mamky Anny JERGOVEJ a 22. výročie úmrtia otca
Karola JERGU.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou na vás spomínajú deti
s rodinami.
26. februára 2019 uplynulo 21 rokov od chvíle, kedy nás navždy
opustila Margita ŠTRAUCHOVÁ.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky
v srdciach navždy ostávajú.
dcéra Jana s rodinou

poďakovania
Touto cestou vyslovujem úprimné a veľké poďakovanie personálu urgentného príjmu, osádke záchranárskeho vozidla, ktorá veľmi rýchlo a profesionálne zasahovala 1. 2. 2019 na Zimnej ul. a tiež neurologickému odd. NsP v SNV.
František Krajňák

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
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glosa
Svetlá budúcnosť kníh
Asi všetci sme si pred rokmi mysleli, že tlačená
kniha bude v našom živote hrať prím a mnohým sa to aj podarilo. Na druhej strane som
sa pridal do zástupu tých, čo si sťahujú ebooky
a unavený zrak potešia audioknihou. Dúfam,
že týmto vylepšovanie literatúry skončilo. Asi
sa klamem, hľadiac na 5-rozmerné kino (čo by
malo prekonávať zákony fyziky) si viem dobre predstaviť tú „chuťovku“, ktorá sa dostane
o niekoľko rokov aj na nás, „sedlákov“. Knihy
ponúkajúce pachy budú fajn iba dovtedy, kým
nechytíte do rúk Bitúnok číslo 5 alebo niečo od
Bukowskeho. Asi sa to skôr hodí ku kulinárskej
tlači. Priamo v kníhkupectve bude upozornenie,
že tieto knihy sa neoblizujú v predajni, ale až po
kúpe. Už z diaľky spoznáte, čo kto číta, či má
práve ukazovák v Bielej veľrybe alebo v Obratníku raka, či sa nosom vŕta v Zahradníkovom
roku alebo v Alenkinej krajine zázrakov. Postupne sa 5D knihy dostanú do škôl a zemepis
sa bude knísať s tsunami, chémia fosforovo
prskať, nemčina na vás kričať pruským povelom a angličtina gentlmensky prehliadne zošit
z amerických reálií. A učebnica našej literatúry
bude voňať po oštiepkoch, mňam! Chvalabohu, že sa to všetko stane v ďalekej budúcnosti,
kedy budú autá lietať. Či?
Vlasto Bogár

krížovka

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. marca na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. čo január zameškal, 2. to február doženie.
Autor:
František
Cvengroš
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pozvánky, inzercia

CVČ a Mesto Spišská Nová Ves vás pozývajú na

Na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi
Program:
13.30 – 14.00 hod. - Prezentácia
14.00 – 14.15 hod. - Otvorenie karnevalu, organizačné pokyny
14.15 – 15.00 hod. - Súťaž masiek, súťaže na ľade v jednotlivých kategóriach
15.00		
- Vyhodnotenie masiek
15.30 – 16.00 hod. - Záver karnevalu, voľné korčuľovanie
Hodnotenie: Hodnotia sa hlavne vlastnoručne zhotovené masky nápaditosť, fantázia
Informácie: Klaudia Bigošová, Katarína Štrauchová

Učte, vyučujte, meditujte čítaním literatúry
z nášho mestského kníhkupectva
JARKA, Zimná 48
V mesiaci MAREC – MESIAC KNIHY ponúkame
* bohatý výber kníh
s doplnením knižníc pre všetky
stupne našich škôl
aj podaním objednávok za výhodné ceny.
* CD – ľudová muzika
* čarovné hrnčeky
Príďte, poradíme, poslúžime .
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SPIŠSKÁ
NOVÁ VES
TOP PODUJATIA
2019

12. 5. 30. VÝROČIE ZALOŽENIA ZOO
2019 Oslava okrúhlych narodenín najmenšej zoologickej záhrady na Slovensku
so zaujímavým a bohatým programom pre celú rodinu.

7. 6. MESTO PLNÉ DETÍ
2019 Podujatie plné zábavy pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.
28. - 29. 6. 3. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL ŽIVÉ SOCHY
2019 Jedinečný festival statického umenia na Slovensku.
18. - 21. 7. 64. SPIŠSKÝ TRH
2019 Vychýrené štvordňové podujatie s ponukou nákupných možností, zábavných
atrakcií a bohatého kultúrneho programu.

27. - 28. 7. SPIŠSKÝCH 333 EXTRÉM
2019 Náročné nonstop cyklopreteky pre nadšencov, ktorí chcú zdolať obrovskú
výzvu v krásnom prostredí Spiša.

23. - 24. 8. DNI MESTA A 24. TRH ĽUDOVÝCH REMESIEL
2019 Tradičné podujatie ladené v duchu dôb minulých so sprievodným kultúrnym
programom a širokou ponukou remeselných výrobkov.

23. - 30. 10. 11. DIVADELNÝ SPIŠ
2019 Festival komorných inscenácií slovenských profesionálnych divadiel.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
4. 4. 2019
o 17.30 hod.
Spišské divadlo

PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
Spišské divadlo, Radničné námestie 4,
052 01 Spišská Nová Ves
053/417 32 75, 417 32 71, 0903 613 259
prevadzka@spisskedivadlo.sk | www.spisskedivadlo.sk

www.spisskanovaves.eu
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drobná inzercia, inzercia
PREDÁM / PRENAJMEM
 Predám 3-izb. byt s balkónom na novej Tarči, Lipová ul., po čiastočnej rekonštrukcii, rozloha 65 m2, 1. posch., kompletne zrekonštruované murované jadro, WC
+ kúpeľňa so sprchovacím kútom, v OV. Cena 78 000 €, pri serióznom jednaní
možná zľava! T.: 0903 600 596.
 Predám 3-izb. byt na sídl. Tarča - Javorová ulica, neprerobený, bez balkóna.
RK nevolať. Viac informácií na tel. č.: 0902 308 608.
 Predám 3-izb. byt v centre mesta na Baníckej ul. T.: 0908 314 107.
 Predám 3-izb. byt na novej Tarči s balkónom, v pôvodnom stave. Nie cez RK.
T.: 053/446 58 59. Volať po 16.00 h.
 Predaj 1-izb. bytu na vyvýšenom prízemí, Komenského ul. (sídl. Mier) v SNV.
Výmera 35,06 m2. Murované jadro, plastové okná, nové stúpačky, zateplenie. Cena
35 000 €. Tel. č.: 0907 944 281.
 Dám do prenájmu zariadený 2-izb. byt s balkónom na sídl. stará Tarča.
T.: 0918 538 508.
 Dám do dlhodobého prenájmu 3-izb. byt s balkónom, čiastočne zariadený, na
E. M. Šoltésovej pri Hornáde. T.: 0905 302 292.
 Predám záhradku s chatkou (studňa, elektrika) v ZO Splav (sídl. Mier).
T.: 0910 963 298.
 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 záhradku v Červenom jarku. Murovaná chatka 16 m2. T.: 0908 084 093.
 Predám drevenú chatku so záhradou „Červený jarok“, dobrý prístup autom.
Zo zdravotných dôvodov. T.: 0915 610 100.
 Predám funkčný videoprehrávač Goldstar RM800AV a k tomu darujem 10 nahratých videokaziet * lyžiarske viazanie Marker M 29, farba žltá a darujem viazanie
Marker M 16 * prevodom dám do nájmu hrobové miesto s rámom na starom cintoríne. T.: 0949 469 837.

HĽADÁM / KÚPIM / PRÁCA
 Kúpim garáž na sídl. Tarča v blízkosti Javorovej, príp. Dubovej ul.
T.: 0910 488 878.
 Kúpim garsónku v SNV / Smižanoch. T.: 0950 593 098.
 Kúpim pozemok alebo garáž v Spišskej Novej Vsi, príp. bližšie okolie.
T.: 0903 600 596.
 Kúpim garáž na sídl. Tarča alebo vymením garáž na sídl. Mier pri Fľudri.
T.: 0903 934 278.
 Hľadám na dlhodobý prenájom 2 - 3.-izb. byt s platbou do 350 €. T.: 0944 456 528.
 Hľadám osobnú asistentku. T.: 0911 335 744.
 Ošetrovateľ na dôchodku pomôže s opaterou chorých i nevládnych osôb v domácnosti chorého podľa potreby opatrujúcej rodiny. T.: 0915 934 330.
 Veľkoobchodná firma s náradím prijme do trvalého pracovného pomeru
skladníka. T.: 053/449 64 16.

Rôzne
 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve nedeľa? Rozbitý
displej? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky u vás doma 24 h/
7 dní 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
 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. TIMID, s. r. o.,
Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV. T.: 0948 249 495,
www.spolocnostisro.sk
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 ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DAŇOVÉ PRIZNANIA. T.: 0905 936 156 * info:
www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com
 Montáž všetkých druhov strešných krytín za rozumnú cenu. Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaručená. T.: 0902 249 396 - Peter Ilašenko.
 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.
 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.
 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.
 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.
 Potrebujete PROFI KAMERAMANA alebo FOTOGRAFA na svadbu či oslavu?
Desiatky spokojných zákazníkov, profi kvalita za super cenu. FB Alfavideo.
T.: 0944 684 303.
 Doučovanie a výučba nemeckého jazyka pre začiatočníkov a pokročilých. Príprava na pohovory do zamestnania, prácu v nemecky hovoriacich
štátoch, maturitné skúšky. Preklady akéhokoľvek druhu, pracovné zmluvy,
životopisy a pod. T.: 0951 108 770.
 Vybavíme vám LEASING OD 0 % až na 8 rokov na akékoľvek auto dovezené zo zahraničia alebo na kúpu auta na Slovensku. T.: 0950 360 330.
 POSTREKY ovocných drevín, ničenie hlodavcov a hmyzu ponúka: Klein,
asanačná služba, Smižany. T.: 0905 596 925, 0908 134 296.
 Platíte veľa za plyn a elektrinu? Vybavíme vám štátny príspevok na solárny systém (do 1 750 €) na ohrev vody a kúrenie, do 2 330 € na fotovoltaický
systém (výroba elektriny) a do 3 500 € na tepelné čerpadlo a plyn. kotol (do
550 €). T.: 0950 360 330.
 HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých druhov matracov, postelí, kobercov a iných čalúnených nábytkov v 2 fázach. 1. Čistenie do hĺbky niekoľkých cm na sucho. 2. Čistenie na mokro špeciálnym čistiacim prostriedkom.
T.: 0949 353 731.
 „Ste zlatý“ - tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ * čistenie kobercov, sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 100 % mikrovlnná likvidácia húb,
plesní, červotočov * mikrovlnné sušenie muriva a iné. Viac: www.spisskanovaves.eu/Inzercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.
 OČNÁ OPTIKA BLIR-OPTIK na Odborárov 18 si pre vás pripravila nádhernú
kolekciu ručne vkladaných pierok v rámoch. Tešíme sa na vás.
 RELAX ŠTÚDIO, Zimná 79, SNV * fyzioterapia * masáže (relaxačná, hot
stones, reflexná masáž chodidiel, mäkké techniky a manuálna terapia) SM
systém (individuálne i skupinovo – 4 os.). T.: 0907 025 410.
 Čistenie kobercov, sedačiek, postelí, stoličiek. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS. T.: 0903 100 508, 0903 661891, upratovaniesnv.sk
 FOTO – VIDEO SLUŽBY * natočím, nafotím momenty udalostí, ktoré si chcete uchovať ako spomienku alebo sa chcete odprezentovať a vylepšiť marketing. V rámci budovania portfólia ponúkam zľavy. Kontakt: 0908 611 465 *
stefanikova.renata@gmail.com
 ZNALECKÉ POSUDKY – oceňovanie nehnuteľností (bytov, domov, pozemkov, priemyselných stavieb, hál a i.) pre účely hypotéky, dedičstva, exekúcie,
vysporiadania, vecných bremien a pod. Ing. Leoš Kopecký, 0907 578 922.
 Predám BETÓNOVÉ PLOTY za dobré ceny. T.: 0950 359 820.
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UŽ VÁS
ČAKAJÚ

CENOVÁ VÝHODA

3 500 €

ĂË

* Reklama od VWFS. Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov
ŠKODA KODIAQ, KAROQ a SUPERB v edícii LIVE: 4,9 – 9,4 l/100 km, 125 – 213 g/km. Ilustračné foto.

MODELY ŠKODA KODIAQ, KAROQ A SUPERB V EDÍCII LIVE
UŽÍVAJTE SI NAPLNO VÄČŠÍ KOMFORT, PRIESTOR AJ BEZPEČNOSŤ S MODELMI ŠKODA KODIAQ, KAROQ A SUPERB V EDÍCII LIVE.
ZÍSKATE ICH S CENOVOU VÝHODOU AŽ DO 3 500 € A MIMORIADNOU VÝBAVOU AKO VIRTUÁLNY KOKPIT, ADAPTÍVNY TEMPOMAT,
ELEKTRICKÉ PIATE DVERE S VIRTUÁLNYM PEDÁLOM, BLIND SPOT DETECT, PARKOVACIA KAMERA A MNOHO ĎALŠEJ SKVELEJ VÝBAVY.
AK HĽADÁTE VÝHODNÉ FINANCOVANIE, ROZHODNITE SA PRE PONUKU ŠKODA BEZ STAROSTÍ* A NEPLAŤTE NIČ VOPRED.

skodabezstarosti.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

