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inzercia

Zimná 36, Spišská Nová Ves

0904 658 339

@bicykle.schwabik

Elektro

bicyklE

- TESTOVACIE JAZDY
- ODBORNÉ PORADENSTVO
- NAJVäčší výber

Vyberte si Váš veľkonočný balíček

380 g
300 g
350 g
300 g
400 g

Sunquickové rezy
Karamelové rezy
Medové rezy
Kávové rezy
Punčové rezy

Rascovo - sezamové tyčinky
Chia slzy
Sezamové kolieska
Ľanové hviezdičky

24,90 €

12,90 €

1730 g

4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks

750 g

Tartaletka s mliečnou čokoládou
Tartaletka s bielou čokoládou
Raﬀaello guľky
Orieškové guľky
Čoko košíček s parížskym krémom
RAW kocky s lyoﬁlizovaným ovocím
Perlorodky

31,90 €

Kokosy
Mandľové kolesko
Duté rožky
Griláž
Medvedie labky
Vanilkové srdiečka
Linecké pečivo
Snehové pečivo

16,90 €
1000 g

400 g
400 g
350 g
500 g
380 g
380 g

Kokosová roláda
Punčové rezy
Doboškové rezy
Talianske rezy
Sunquickové rezy
Oriešková pochúťka

32,90 €
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2

K

Maková / Kokosová guľka
Cookies
Snehové pečivo
Kokosy
Burizónová guľka
Šuhajdy
14,90 €
750 g
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Uplynulo 100 dní
Uplynulo sto dní pôsobenia Pavla Bečarika vo funkcii primátora mesta. Opýtali sme sa ho, ako hodnotí toto obdobie a čím sa v súčasnosti zaoberá.
Ako vyzerá pracovný deň primátora?
Od rána stojí pred mojou kanceláriou zástup ľudí.
Striedajú sa tu vedúci oddelení, s ktorými konzultujeme jednotlivé kroky, čakajú na podpisy rozhodnutí,
na sekretariáte sa hlásia firmy aj neziskové organizácie. Ľudia riešia sociálne veci, kultúru, stretávame sa
s psíčkarmi, umelcami i aktivistami v oblasti ochrany
prírody. Takýto nepretržitý prúd návštev trvá od môjho
prvého dňa pôsobenia vo funkcii.
Aký je rozdiel medzi vaším pohľadom na prácu primátora pred voľbami a teraz?
Je to neskutočná zmena. Tvrdá realita vystriedala
predstavy. Mám zodpovednosť za každé rozhodnutie,
zisťujem reálne možnosti riešenia problémov mesta,
musím myslieť na to, aby som postupoval podľa zákona a nikomu neublížil.
Pred voľbami ste avizovali, že zmeníte prístup
úradníkov k občanom, ako sa vám to darí?
Na prvom mieste je pre mňa proklientský prístup, to
prízvukujem každému z vedúcich jednotlivých oddelení. V súčasnosti pracujeme na záverečnom účte mesta
a zbierame požiadavky na to, čo je potrebné uskutočniť v tomto roku. Sme v deficite. To sa týka prípravy
projektov v oblasti dopravy, opravy kultúrnych pamiatok, vysporiadavaní majetku. Od môjho nástupu sme
naštartovali projekty ohľadom materských škôl, komunitného centra, Reduty aj v doprave. Riešime majetkové vysporiadanie v súvislosti
s cyklochodníkmi. Stretli
sme sa aj s majiteľom objektu bývalého mäsokombinátu, ktorý hľadá developera
na realizáciu celého projektu. Je toho naozaj veľa, od
riešenia bezpečnosti pri
presune rómskych detí do
škôl, cez kultúrne projekty
až po konkrétne zlepšenia
fungovania útulku pre psov.
Obyvatelia mesta sú zvedaví aj na to, ako sa vám
spolupracuje s mestským
zastupiteľstvom, zmenilo
sa niečo?
Súčasní poslanci chcú mať

prehľad o všetkom, čo sa v meste deje, čo je dobre. Aj opoziční poslanci deklarovali ochotu so mnou
spolupracovať, čo si takisto vážim, lebo nemám rád
delenie na ľavý a pravý breh. Stále myslím na to, že
všetky dôležité kroky je potrebné konzultovať a na 80
percent máme totožné plány, takže aj ciele. Po mojom príchode som nastavil iný spôsob komunikácie
s poslaneckým zborom a zatiaľ to funguje. Pripravujeme programové vyhlásenie na nasledujúce štyri
roky, ktoré vychádza z našich volebných programov,
v ktorých sú jednoznačné priority – komunity, mládež
a sociálna oblasť.
Mohli by ste byť konkrétnejší, na čom mesto pracuje?
O našich plánoch a práci informujeme priebežne,
verejnosť vie, že sme zapracovali na tom, aby mali
seniori dostupný dovoz stravy, tu využijeme kuchyňu
v hoteli Preveza. Zapojili sme sa do projektu SOS náramkov pre seniorov a absolvoval som viacero rokovaní o lepších možnostiach pre kluby dôchodcov. Charitu
sme podporili čiastkou 160-tisíc eur na zabezpečenie
opatrovateľskej služby. Ďalšou oblasťou sú športoviská. Rokujeme o možnej oprave atletického štadióna,
zastrešení vedľajšej ľadovej plochy pri zimnom štadióne aj oprave športovej haly. Okrem toho sme podporili
chod športových klubov. Dostupnosť a kvalita športovísk je súčasťou mojej osobnej filozofie. Je lepšie, keď
mládež športuje a rozvíja svoj talent. Čo sa týka komu-

nity, tu očakávame návrhy poslancov a mimovládnych
organizácií. Prejavili sme záujem o podporu dobrovoľníctva, kultúrna komisia dostala podnety na možnosti
aktivít v jednotlivých mestských častiach.

rozhovor

spravodajstvo

Život v meste, to sú aj podnikateľské subjekty
a spolupráca s nimi.
Áno, práve preto sme nastavili lepšiu komunikáciu
s firmou Embraco, naším najväčším zamestnávateľom. V Spišskej Novej Vsi vznikne sociálny podnik, ten
by spomínanej firme pomáhal s tréningom a prípravou
nových zamestnancov. V súčasnosti pripravujeme zakladajúce listiny budúceho sociálneho podniku.
Biznis, turizmus a život v meste si vyžaduje vyriešenie dopravných problémov. Čaká nás optimalizácia
autobusových liniek a vyriešenie dopravnej situácie
pri železničnej stanici. Nečakáme, komunikujeme so
železničiarmi aj dopravnou políciou, a to aj v súvislosti
so zmenami dopravného značenia, ktoré uľahčia život
našim obyvateľom i návštevníkom mesta.
Mohli by ste zhodnotiť finančnú kondíciu mesta?
Máme dobrý rating, čo ale neznamená, že máme na
rozhadzovanie. V minulom období poslanci odsúhlasili
sedem a pol roka splátok na cesty a verejné osvetlenie. Bolo to nutné opraviť a teraz plníme záväzky, ktoré
máme. Desaťmiliónový tlak na rozpočet, samozrejme,
pociťujeme, preto hľadáme rezervy a optimalizujeme
energetické vstupy našich zariadení, napríklad školských zariadení.
Ako teda hodnotíte prvých
sto dní vo svojej funkcii?
Je to sto dní aktívnej práce,
stretnutí s ľuďmi a organizáciami. Nezaspali sme na
vavrínoch. Stojíme pred výz
vami, ktoré sa nedajú vyriešiť zo dňa na deň, ale cítim,
že nový spôsob komunikácie
a dynamika, ktorá je citeľná
v práci zastupiteľstva či
mestského úradu, to je ten
správny nový vietor, ktorý
dá nášmu mestu impulz do
ďalšieho života.

Rokovanie o riešení problémov rómskej komunity v meste.

foto: Tomáš Repčiak

Ďakujeme za rozhovor.

Kraj opraví aj cestu v centre nášho mesta
Košický samosprávny kraj (KSK) vlastní takmer 2-tisíc
kilometrov ciest, z toho v zlom technickom stave je
takmer tretina z nich. S opravami výtlkov už Správa
ciest KSK začala. Rozsiahlejšie opravy a rekonštrukcie
budú realizovať od druhej polovice marca. „Z úveru
z Európskej investičnej banky chceme zrekonštruovať
3 mosty a viac ako 40 kilometrov ciest za takmer 21 miliónov eur,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
V intraviláne Spišskej Novej Vsi plánuje vyšší
územný celok rekonštruovať cestu od veľkej križovatky v centre až po železničné priecestie pri
sídlisku Západ (Duklianska ulica). Ide o takmer
dva kilometre cesty a v rozpočte kraja naň vyčlenili
www.spisskanovaves.eu

430 853 € (cestný úsek C3 III/3244 Spišská Nová Ves).
Okrem toho opraví kraj i tunajšie stredisko správy
ciest. Za 85-tisíc eur plánuje rekonštrukciu vykurovania objektov - náhradu plynovej kotolne a decentralizáciu.
Šesť ciest chce kraj opraviť z eurofondov v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu.
V tomto roku plánuje zrealizovať opravu cesty od Spišských Vlách po Spišskú Novú Ves, ďalšie úseky by mali
byť dokončené až o rok.
Už vlani začal kraj opravovať cesty technológiou
tzv. studeného asfaltovania, ktorá je o 40 % lacnejšia ako klasická asfaltová zmes. V tomto roku chce

na opravy využiť aj tzv. mikrokoberec, ktorý je tiež
o tretinu lacnejší. „Tieto technológie majú porovnateľnú kvalitu ako štandardné asfaltovanie. Využívajú sa
najmä v extravilánoch a rovinatých terénoch. Vďaka
úspore financií vieme opraviť väčšie množstvo ciest,“
uviedol riaditeľ Správy ciest KSK Jozef Rauch.
Samotná realizácia a ukončenie opráv bude závisieť
predovšetkým od priebehu verejných obstarávaní. Nakoľko pri niektorých úsekoch ešte tento proces neprebehol, náklady na jednotlivé rekonštrukcie sú zatiaľ len
predpokladané.
Zdroj: KSK
Tomáš Repčiak
4/2019
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V Spišskej knižnici zaznelo 21. 1. dvadsaťtri básní z pera Vladimíra Reisela v podaní členov DS
Hviezdoslav, študentov Gymnázia na Školskej ul.,
Hotelovej akadémie, recitátorov a milovníkov poézie.
26. ročník Šalianskeho Maťka J. C. Hronského
sa uskutočnil 28. 1. Súťaže v prerozprávaní povestí sa zúčastnilo 33 recitátorov zo všetkých ZŠ
mesta, Gymnázia na Javorovej ul. ako i ZUŠ. Prišli
žiaci ZŠ Smižany, Odorín, Harichovce a Rudňany.
Veľkým prínosom bola výstava 35 kníh - povestí
od 24 autorov, ktorými disponuje Spišská knižnica a sprievodné slovo v podaní R. Korbovej. Víťazi
budú reprezentovať okres na krajskej súťaži: I. kategória - J. Hanzely, II. kategória - E. Holečková,
obaja ZŠ Ing. O. Kožucha, III. kategória - S. Lesňáková z Gymnázia na Javorovej ul.
V januári 2019 bolo v okrese Spišská Nová Ves
zaregistrovaných 4 119 uchádzačov o zamestnanie. Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (tých, ktorí bezprostredne po ponuke voľného
pracovného miesta môžu nastúpiť do pracovného pomeru) predstavoval ku koncu januára číslo 3 103. Miera evidovanej nezamestnanosti
vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov
o zamestnanie v okrese SNV predstavovala v januári t. r. 6,88 %. V decembri minulého roka to
bolo 6,86 %. Pre porovnanie v okrese Gelnica dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v januári
t. r. 9,72 %, v okrese Levoča to bolo 8,80 % a v Popradskom okrese 5,13 %.
V rámci mediálnej výchovy žiaci I. stupňa ZŠ na
Lipovej ul. navštívili 13. 2. priestory TV Reduta,
kde sa oboznámili s prácou strihača, kameramana,
ako i redaktora mestskej televízie. Najzaujímavejšou časťou pre deti bola výmena úloh, kde si
mohli vyskúšať prácu za kamerou či s mikrofónom
v ruke. Súčasťou projektového dňa boli pripravené
tvorivé dielne pre deti v Galérii umelcov Spiša, aktívne hry v škole, prednášky o kyberšikane alebo
o tom, ako sa chrániť pred nástrahami na internete.
Stretnutie primátora P. Bečarika s občianskym
združením Skate Ves sa uskutočnilo 15. 2. na
radnici. Témou stretnutia bol spišskonovoveský
skatepark a jeho možná rekonštrukcia. Predbežnými závermi je podľa slov primátora prísľub zabezpečenia materiálu na opravu prekážok v tomto
priestore zo strany mesta a v budúcnosti možnosť
osadenia stĺpov verejného osvetlenia v skateparku.
Múzeum Spiša v spolupráci s Veľvyslanectvom
Ruskej federácie na Slovensku pripravilo pre
svojich návštevníkov výstavu ruského grafika
A. Jerašova. Na vernisáži výstavy, ktorá sa konala
19. 2., nechýbali ani zástupcovia spišskonovoveských klubov slovensko-ruského priateľstva, duchovný otec pravoslávnej cirkvi v SNV, ale aj poslanec MsZ a predseda kultúrnej komisie A. Akram.
Séria 32 grafických listov zobrazovala históriu
Ruska od praveku po súčasnosť. Výstavu si mohli
záujemcovia pozrieť do konca marca.
Počas jarných prázdnin sa konal v koncertnej sieni Reduty už 14. ročník plesu, ktorý organizovalo
CVČ v spolupráci s MKC pre najmenších obyvateľov nášho mesta. Podľa slov riaditeľky CVČ Ľ.
Šefčíkovej sa tohtoročného plesu zúčastnil rekordný počet účastníkov, a to 230.
Deň otvorených dverí v Environmentálnom
stredisku Prvosienka Správy NP Slovenský raj
(22. 2.) bol vítaným spestrením programu prázdninujúcich detí. Návštevníci si mohli pozrieť samotné
environmentálne stredisko, ako i expozíciu Slovenského raja. Prehliadka bola doplnená o premietanie náučných filmov o medveďovi, o mokradiach či
o kamzíkovi určených nielen pre deti.
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Z rokovania mestského
zastupiteľstva
V pondelok 18. 3. 2019 sa zišiel poslanecký zbor
na 3. zasadnutí, ktoré bolo zvolané hlavne z dôvodu
schválenia spolufinancovania projektu s názvom
Cyklistická radiála: Duklianska ulica, železničná,
autobusová stanica, sídlisko Západ I. Výška spolu
financovania projektu je stanovená na 5 % z celkových
výdavkov projektu, a to 10 710,70 €. Viac o tomto projekte sa dozviete na str. 6.
Hlavný kontrolór mesta Peter Biskup predložil Správu
o výsledku kontroly. Tá pozostávala zo Správy o výsledkoch následnej kontroly vybavovania sťažností
a petícií v meste Spišská Nová Ves za rok 2018. Mestu
bolo v minulom roku 2018 doručených 11 sťažností.
Opodstatnené žiadosti sa týkali pohostinského zariadenia Kamenný dvor, osvetlenia prístupovej cesty
k bytovému domu na Medzi a nevybavenia žiadosti
o montáž osvetlenia na Ul. J. Wolkera. Ostatné žiadosti
sa týkali námietok v daňovom konaní, chovania včelstiev Pod Tepličkou, zamietnutia zníženia dane za psa,
konania príslušníka mestskej polície, postupu mesta
pri realizácii nepovolenej stavby uloženia kanalizačnej
rúry v Olcnave. Tie boli vyhodnotené ako neopodstatnené a jedna sťažnosť bola postúpená inému orgánu
územnej samosprávy príslušnému na jej vybavenie.
Kontrola sa týkala i vybavovania troch podaných petícií
v roku 2018. V nich občania požadovali vybudovanie
detského ihriska v Nov. Hute, ďalšou petíciou vyjadrili
nesúhlas s výrubom stromov a následnou výstavbou
parkoviska na Moravskej ul. a taktiež bojovali o záchranu stromu na Ul. E. M. Šoltésovej.
Ďalej poslanecký zbor schválil udelenie Ceny mesta za rok 2018 Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť
Dedinky, filiálka Stratená, v zastúpení farárom
ThDr. Radomírom Bodzionym, PhD. Cena mesta
bude udelená i kolektívu pracovníkov Zoologickej
záhrady v Spišskej Novej Vsi. Okrem už spomenutých laureátov boli nominovaní Spoločnosť Bytové
družstvo Spišská Nová Ves, Jozef Kukoľ, Mgr. Jolana Prochotská, Karol Dzurik (ocenený Cenou mesta
Spišská Nová Ves v roku 1993), Ing. Peter Herceg, ŠK
Šimako Spišská Nová Ves, Štefan Rusnák, Ing. Emil
Labaj, in memoriam: PharmDr. Ján Valjan, Ladislav
Kacvinský a Ing. Vladimír Záhradník.
V rámci vysporiadania vzťahov k nehnuteľnostiam
poslanci jednomyseľne schválili výpožičku nebytových priestorov o podlahovej ploche 89,56 m2
Detskej polikliniky pre Občianske združenie Robinson. Ako dôvod hodný osobitného zreteľa je považovaná skutočnosť, že ide o poskytovanie neziskových
služieb verejnoprospešného sociálneho charakteru
zdravotne znevýhodneným deťom a ich rodičom.
Poslanci taktiež schválili zámer predaja pozemku
s výmerou 590 m2 v katastrálnom území Mlynky do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Vojtových
za kúpnu cenu 3 177,70 €. Pri predaji bol uplatnený

taktiež osobitný zreteľ dôvodom ktorého je skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý významným spôsobom
ovplyvňuje bezpečnostnú situáciu priľahlých stavieb vo
vlastníctve budúcich kupujúcich. Pozemok tvorí strmý
svah vytvorený nesúdržným materiálom z niekdajšej
stareckej banskej činnosti a ktorý kupujúci dlhodobo
udržiavajú, rekultivujú a vybudovaním oporných múrov zabraňujú jeho postupnému zosúvaniu na priľahlý
pozemok a rodinný dom v ich vlastníctve.
Poslanci schválili aj podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku s výmerou 1 137 m2 ako celok nachádzajúci sa v Novoveskej Hute medzi Horskou
ulicou a potokom s celkovou cenou aspoň 21 000 €.
V rámci doplneného bodu programu zasadnutia Interpelácie a otázky poslanec MsZ Adnan Akram vyjadril
svoj postoj k poskytnutiu priestorov Domu kultúry pre
akciu Ľudovej strany naše Slovensko v rámci prezidentskej kampane Mariána Kotlebu: „Nikdy za tých 13 rokov som neobdržal toľko odkazov od zhrozených ľudí,
či už Spišiakov alebo nespišiakov, priateľov a známych
z celého Slovenska, vrátane poslancov národnej rady
a ešte aj od Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí vyjadrili
emócie v rozsahu od hlbokého sklamania až po zdesenie a šok, že naše mesto povolilo takú akciu vo svojich
priestoroch, dokonca v Dome kultúry. Práve preto cítim
silnú povinnosť otvoriť dnes túto tému.“ Svoj príspevok
uzavrel slovami: „Predstavitelia ĽSNS, ktorej je Marián
Kotleba predsedom, opakovane verejne prezentovali
výroky popierajúce historické fakty a tragédiu obyvateľstva počas II. svetovej vojny či výroky namierené
proti rasám, národnostiam, náboženstvám a presvedčeniam. A z tohto dôvodu by v budúcnosti mesto nemalo poskytovať takémuto človeku svoje priestory za
účelom šírenia jeho nenávistných názorov.“
Vyjadrenie poslanca A. Akrama svojím vystúpením
podporili i poslanci Tomáš Cehlár a Andrej Cpin, ktorý
zároveň prítomným pripomenul, že v najbližších dňoch
si pripomenieme smutnú udalosť, kedy bol z Popradu
vypravený prvý transport slovenských židov do vyhladzovacieho tábora, ako aj vypravovanie tzv. Rodinného
transportu s viac ako tisíckou židov zo Spišskej Novej
Vsi. Pre pripomenutie týchto udalostí prečítal časť textu spracovaného Ruženou Kormošovou.
Poslankyňa Iveta Fulková požiadala o opravu komunikácie na Hviezdoslavovej ul. a komunikácie pred objektom Združenej na Zimnej ul. Taktiež navrhla vedeniu
mesta riešiť v spolupráci s VÚC podobným projektom
cyklistickú radiálu na prepojenie mesta s lokalitou, kde
sa nachádza závod Embraco.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie poslancov a zvukový záznam nájdete na www.
spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ
A. Jančíková
apríl 2019

cintorín a dom smútku
Kapacita hrobových miest k pochovaniu do zeme na
starom cintoríne na Slovenskej ul. je naplnená. Tu sa
pochovávajú už iba občania, ktorí mali hrobové miesto
rezervované. Od 2. januára 2016 sa prenajímajú urnové
miesta v kolumbáriu tohto cintorína, ktorých je vybudovaných 144, ku koncu februára 2019 bolo voľných ešte
cca 26 urnových miest.
V súčasnosti sa však napĺňa kapacitná potreba hrobových miest pre naše mesto aj na novom cintoríne
nachádzajúcom sa na Cintorínskej ul. Podľa vyjadrenia
vedúcej referátu správy cintorínov MsÚ L. Klacikovej
v starej časti nového cintorína je už iba zopár hrobových
miest na pochovanie do zeme a všetky z počtu 80 urnových miest v kolumbáriu sú obsadené.
V súvislosti s týmito informáciami rekonštrukcia novej
časti nového cintorína na Cintorínskej ul. v minulom
roku začala rozširovaním priestoru o cca 6 000 m²
južne od existujúceho cintorína na trávnatej ploche.
Po hrubých terénnych prácach nasledovalo spevňovanie týchto pripravených plôch. Do rekonštrukcie bola
zahrnutá realizácia komunikácie pre peších, v rámci
projektu sa vybudovalo 288 urnových boxov, ktoré
sú súčasťou oplotenia cintorína. Na ploche, ktorá je
pripravená, vznikol priestor pre 500 - 600 hrobových

miest, v novej časti tiež bolo doplnené verejné osvetlenie a obnova pôvodného na už existujúcom cintoríne (výmena stožiarov a svietidiel). Do rekonštrukcie,
samozrejme, patrí aj vybudovanie nových parkovacích
miest v počte 43 vozidiel.
Poslednou súčasťou rekonštrukcie je napojenie vytvorenej vodovodnej prípojky k odberným miestam
vody, ktorá v budúcnosti môže slúžiť na napojenie
potenciálneho domu smútku. Hodnota rekonštrukcie
nového cintorína predstavuje čiastku 472 000 €. V súčasnom období prebiehajú rokovania o schválenie výstavby domu smútku. Na realizáciu projektu výstavby
domu smútku je potrebných cca 300 000 €. Ročne
sa v našom meste vykoná v priemere 300 pohrebov, 60 % predstavujú kremácie. Existenciou domu
smútku na novom cintoríne by sa po ukončení obradu
dostali pozostalí k hrobovému miestu pohodlne, bez
zdĺhavého chodenia z cintorína na cintorín. Taktiež
by sa vylúčilo aj nebezpečenstvo pre chodcov, ktorí vo veľkých skupinách prechádzajú cez železničný
podjazd na Kollárovej ul. Aj toto sú faktory, ktoré budú
ovplyvňovať konečnú verziu výstavby domu smútku
na novom cintoríne.
Bc. Viera Nováková

Spomienkový literárno-výtvarný večer venovaný slovenskému maliarovi a ilustrátorovi Emilovi
Makovickému s prehliadkou výstavy jeho kresby
a detských kníh z fondu Spišskej knižnice sa konal
20. 2. v priestoroch Galérie umelcov Spiša.
Ples Domova sociálnych služieb Náš dom sa konal
22. 2. Klienti domova si prítomných uctili zábavným
programom, tak ako je zvykom na každom plese.
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spravodajstvo

Všetky podujatia Klubu dôchodcov Lipa majú niekoľko spoločných znakov. Medzi ne patrí dobrá nálada, výborné organizačné zabezpečenie a vysoká
účasť. Inak tomu nebolo ani na 8. reprezentačnom
maškarnom plese v sobotu 23. 2. Podľa slov predsedníčky klubu J. Maniakovej program pripravovali
tradične členovia klubu sami, ktorého súčasťou bola
prezentácia masiek, ako i tanečné a spevácke vystúpenia plné humoru a veselej nálady.
Poéziu V. Lučeničovej recitovali 25. 2. študentky
z Gymnázia na Školskej ul., Ing. P. König, J. Gavlák,
A. Wachterová, M. Mašlárová a Mgr. J. Prochotská.
Z autorkinej tvorby odznelo 14 básní. Videoprojekciu a sprievodné slovo života a diela pripravili pracovníčky Spišskej knižnice.
Spišskonovovešťan Michal Buza sa svojimi aktivitami snaží, aby hlavne mladšia generácia na nárečie,
ktorým hovorili naši predkovia, nezabúdala. Pred
vydaním svojej tretej knihy s názvom Pod šurcom
šmakuje, ktorá vyjde v máji t. r. pripravil pre študentov ako súčasť prezentácie svojej tvorby aj kvíz
mapujúci znalosť spišského nárečia. Mnohé vtipné
príslovia či vetné spojenia v spišskom nárečí doplnili príjemné a veselé popoludnie 26. 2. na stretnutí
študentov s týmto autorom v knižnici.
Mestská organizácia JDS si v tomto roku pripomína 25. výročie založenia.
V Spišskom osvetovom stredisku sa konal 27. 2.
už 27. ročník regionálnej postupovej súťažnej prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby s názvom
Cineama.
Plesovú sezónu v SNV uzavrel Ples ľudí s dobrým
srdcom, ktorý sa konal 2. 3. v koncertnej sieni Reduty. 23. ročník plesu aj tento rok pripravila Spišská katolícka charita, Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, Spišskonovoveský klub detí a mládeže v spolupráci s MKC.
Stredná priemyselná škola na Markušovskej ceste spustila sériu rekvalifikačných kurzov v oblasti najnedostatkovejších profesií na trhu práce. Projekt je určený pre mladých ľudí do 25 rokov s cieľom
zvýšiť odbornú kvalifikáciu v oblasti autodiagnostika, programátor CNC strojov a v stavebníctve. Od
marca prebieha prvý kurz zameraný na stavebníctvo. Naplánovaný počas letných prázdnin, v mesiacoch júl – august je kurz venovaný programovaniu
CNC strojov. V prípade nenaplnenia stavov z radov
vlastných študentov dostanú šancu na absolvovanie
kurzu záujemcovia evidovaní na úrade práce.
Záver fašiangového obdobia zavŕšil v našom meste už tradičný Karneval na ľade, ktorý v posledný
fašiangový deň zorganizovalo CVČ v spolupráci
s mestom SNV. Deti v rozmanitých maskách premenili 5. 3. ľadovú plochu na rozprávkovú krajinu.
Spojenie zábavy, hier a korčuľovania vyčarilo nielen na tvárach detí úprimný úsmev a spokojnosť
najmä ich rodičov.
V mesiaci marec si Múzeum Spiša pripravilo pre
návštevníkov dve výstavy úzko súvisiace s jarou.
Jednou je výstava s názvom Okrídlení pútnici
o vtáčej migrácii a rôznych druhoch sťahovavých
vtákov prístupná do 31. 8., druhá s názvom Mláďatá približuje rodinný život stavovcov a bezstavovcov, tá je sprístupnená pre verejnosť do 30. 9.
Obe výstavy sú vhodné na spestrenie a doplnenie
výuky biológie na školách.

www.spisskanovaves.eu
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Svoje recitačné zručnosti predviedlo 27 detí na
5. ročníku mestskej súťaže v prednese poézie
a prózy pre deti materských škôl 6. 3. v priestoroch Spišskej knižnice s názvom Mám básničku
na jazýčku. Porota ocenila troch najlepších zvlášť
v kategórii poézia a zvlášť v prednese prózy. Okrem
cibrenia komunikačných zručností bolo cieľom
podujatia pripraviť pre deti predškolského veku
priestor pre prezentáciu a verejné vystupovanie.
Muzikál Kubo priniesol divákom umelecký zážitok
v podaní známych českých a slovenských hercov.
O vysokom záujme divákov svedčalo plné hľadisko
v KD Mier 7. 3. počas oboch odohraných predstavení. V úlohe Kuba sa predstavil P. Brajerčík,
v predstavení zneli piesne S. Martausovej s hudbou
P. Uličného.
Do NsP Svet zdravia zavítalo 8. 3. päť študentiek,
budúcich kaderníčok, zo Strednej odbornej školy
na Markušovskej ceste spolu so svojou učiteľkou.
Spríjemňovali MDŽ pacientkam ležiacim na
troch oddeleniach „Chceli sme urobiť tento deň
pre pacientky trochu výnimočným, napriek tomu,
že sa nachádzajú v nemocnici,“ povedala riaditeľka
Nemocnice Svet zdravia SNV R. Šuláková. Skrášlené však nechodili po chodbách len pacientky,
príležitosť si nakoniec nenechali ujsť ani niektoré
zamestnankyne nemocnice.
Na sídliskách, v okolí rieky Hornád, ale i v centre
mesta sa po rozpustení snehu ukázala vizitka po
nezodpovedných psíčkaroch v podobe neodprataných psích výkalov. Majiteľom psov povinnosť
odpratávania exkrementov po domácich miláčikoch
stanovuje i zákon č. 282 z r. 2002 o podmienkach
držania psov. Majiteľom porušením tohto zákona
hrozí pokuta do výšky až 165 €. Mestská polícia
zintenzívnila v poslednom období kontroly zamerané na venčenie hlavne v ranných a popoludňajších
hodinách. Podľa slov vedúceho odd. komunálneho
odpadu T. Hamráčka je v meste rozmiestnených
38 košov určených na psie exkrementy. V prípade požiadavky zo strany občanov adresovanej na
mestské výbory je možné ich stav doplniť.
Vernisáž regionálneho kola súťaže prác neprofesionálnych výtvarníkov uviedla výstavu s názvom
Výtvarné spektrum, ktorú zorganizovalo SOS
v kaštieli v Smižanoch 8. 3. Podľa slov pracovníčky
SOS M. Bukovinskej regionálna prehliadka ponúka
priaznivcom výtvarného umenia 52 diel od 24 autorov z okresu SNV a Gelnica. Výstava potrvá do 7. 4.
Druhú marcovú sobotu sa konala 1. halová hasičská súťaž tejto sezóny. Mladí hasiči sa stretli
v športovej hale na 17. ročníku súťaže o pohár primátora mesta. Zúčastnili sa tímy z celého Slovenska. Súťažilo sa v troch disciplínach - uzlová štafeta, štafeta 9 x 35 m a štafeta hasičských dvojíc.
Naše mesto reprezentoval tím zo ZŠ na Hutníckej
ul. pod vedením trénera J. Strelu.
V rámci SNV a okolia vznikol pilotný program
na ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha pre deti s narušenou
komunikačnou schopnosťou. Od septembra sa
na tejto škole otvorila trieda pre deti predškolského
veku, ktoré majú problém s výslovnosťou, ako i poruchu reči a rôzne logopedické problémy.
V priestoroch kaštieľa v Smižanoch nainštalovali
výstavu fotografií Valentína Hvizdoša s názvom
Koza 2019. Ponúka vyše 40 farebných fotografií
z fašiangovej veselice v rázovitej obci Brutovce,
ktorá leží na rozhraní Šariša a Spiša. Pre záujemcov je prístupná do 8. 4.
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uchádzame sa o prostriedky
na zvýšenie atraktivity
nemotorovej dopravy
Spišská Nová Ves sa plánuje zapojiť do výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb.
„Hoci má naše mesto na námestí cyklistické trasy,
chýba tu dobudovanie trás vedúcich tak k sídliskám,
obchodným centrám, úradom, ako i autobusovej
a železničnej stanici. Taktiež nám chýba prepojenie s nástupnými centrami NP Slovenský raj. Preto
sme sa rozhodli uchádzať sa o finančné prostriedky
v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu a rozširovať existujúce cyklochodníky
smerom na sídlisko Západ I a ďalej k obci Smižany
a tiež ich prepojiť s autobusovou a železničnou stanicou. Predloženým projektom sa uchádzame o možnosť rekonštruovať existujúci cyklochodník od hotela
Metropol po Kaufland, ale zároveň aj o vytvorenie
samostatných cyklistických pruhov na existujúcej komunikácii smerom na sídl. Západ a späť. Okrem toho,
že zjednodušíme cyklistický prístup z a do mesta pre
obyvateľov sídliska Západ, umožníme i cykloprístup
návštevníkom destinácie na pripravovanú cyklotrasu
Ukrajina s prepojením v obci Smižany. Pre splnenie
tohto cieľa bude po tomto projekte nasledovať príprava projektu na výstavbu ďalšieho asfaltovaného cyklochodníka od železničného priecestia pri sídl. Západ
I vedúceho ďalej poza garáže a OC Lidl s napojením
obce Smižany. Verím, že budeme úspešní pri získavaní externých zdrojov na realizáciu oboch projektov,“
uviedol primátor Pavol Bečarik.

„Predkladaný projekt cyklistickej radiály rieši trasu
„A“, ktorá prepojí sídlisko Západ I s centrom mesta
a trasu „B“, ktorá prepojí trasu „A“ s autobusovou
a železničnou stanicou,“ uviedla Darina Paveleková,
vedúca referátu rozvoja mesta MsÚ, ktorá je spracovateľkou žiadosti o nenávratné finančné prostriedky
a spolu s vedúcim oddelenia výstavby a dopravy MsÚ
Petrom Susom a vedúcim oddelenia územného plánu
a stavebného poriadku MsÚ Teodorom Štubňom kompletizuje podklady k predloženiu žiadosti.
„V línii A – v smere od svetelnej križovatky pri hoteli
Metropol po železničné priecestie a v opačnom smere od STK po svetelnú križovatku pri Metropole bude
zvislým a vodorovným značením vytvorený cyklistický
pruh. Smerom od sídliska Západ I bude v úseku od
Kauflandu po križovatku pri Metropole rekonštruovaný
jestvujúci cyklistický chodník. Terajší povrch z dlažby
bude nahradený asfaltobetónom a bude upravený
vjazd k jednotlivým budovám,“ doplnila D. Paveleková.
Línia B predstavuje napojenie Duklianskej ulice po
Chrapčiakovej ulici až po križovanie s Ulicou Fabiniho. Zvislým a vodorovným značením bude vytvorený
cyklistický koridor. V rámci línie B bude tiež zriadené
cyklostanovisko pre 10 bicyklov v priestore medzi
severnou fasádou budovy autobusovej stanice a parkoviskom.
Celkové plánované výdavky projektu sú 214 214,09 €.
Výška spolufinancovania projektu je v zmysle výzvy
stanovená na 5 % z celkových výdavkov projektu, t. j.
10 710,70 €.
A. Jančíková

Nové ihrisko bude
stáť v novoveskej Hute
Rodičia najmenších Spišskonovovešťanov sa tešia na nové zaujímavé ihriská, ktoré bude mesto stavať vo všetkých mestských častiach. Po sídlisku Mier, Západ, Východ, generála Svobodu a Ferčekovciach prídu na rad ďalšie.
Ktoré mestské časti sa v tomto roku môžu na ne tešiť? Aké bezpečnostné kritériá musíte zvažovať pri realizácii
detského ihriska?
„Prvé centrálne ihrisko sa postavilo na sídlisku Mier v roku 2016. Nasledujúci rok sa postavili dve ihriská, a to na
Sídlisku generála Svobodu a sídlisku Západ. V roku 2017 sme postavili detské ihriská v mestskej časti Ferčekovce a menšiu zostavu na sídlisku Východ. Tento rok sme podali žiadosť o dotáciu na detské ihrisko v Novoveskej
Hute. V prípade, že by sme neboli úspešní, tak by sme chceli ihrisko financovať z vlastných zdrojov. Budúci rok
máme v pláne vybudovať ďalšie ihrisko na sídlisku Východ,“ uviedol vedúci oddelenia komunálneho servisu
MsÚ Tomáš Hamráček.
Všetky herné zariadenia
umiestnené na týchto ihriskách už spĺňajú prísne
bezpečnostné požiadavky
z hľadiska konštrukcie,
inštalácie,
dopadových
plôch, označenia výrobkov
a údržby na základe normy STN EN 1176-1177.
V prípade, že zistíte na
niektorom hernom prvku
poškodenie, je potrebné
kontaktovať oddelenie komunálneho servisu MsÚ,
tel. č. 0908 643 065.
Tomáš Repčiak
apríl 2019

štvrtá najlepšia nemocnica
podľa hodnotenia pacientov
Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves sa stala podľa hodnotenia pacientov štvrtou najlepšou nemocnicou
v kategórii všeobecných nemocníc v r. 2018. Vyplýva
to z prieskumu zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá aj
tento rok zostavila pacientsky rebríček zdravotníckych
zariadení na základe spokojnosti jej poistencov.
Viac ako 7 200 pacientov, ktorí sa v minulom roku
liečili v niektorej zo slovenských nemocníc, Dôvere
poslalo vyplnený dotazník o spokojnosti počas ich
hospitalizácie. Zdravotná poisťovňa zisťovala spokojnosť poistencov s takzvanými hotelovými službami,
prístupom zdravotníckeho personálu a jeho komunikáciou s pacientmi počas hospitalizácie.
Spišskonovoveská nemocnica si oproti predchádzajúcemu roku 2017 polepšila až o 16 miest,
z 20. priečky v rebríčku všeobecných nemocníc
postúpila na štvrtú. Je to zároveň najlepšie hodnotenie od roku 2012.
„Veľmi sa tešíme z tohto výsledku. Spätná väzba od
našich pacientov je pre nás veľmi dôležitá a vnímame
ju ako jeden z podstatných indikátorov našej práce.
Každý deň sa snažíme robiť všetko preto, aby sme pacientom pomohli pri ich zdravotnom probléme, avšak
rovnako podstatný je pre nás aj ľudský prístup. Práve
ten pacienti spolu s čistotou a službami nemocnice

najviac vnímajú, preto pekné umiestnenie v rebríčku
patrí hlavne našim zamestnancom. Veríme, že si túto
pozíciu udržíme aj v budúcnosti, je to pre nás veľký
záväzok,“ uviedla riaditeľka Nemocnice Svet zdravia
Spišská Nová Ves Renáta Šuláková.
Počas minulého roku nemocnica rozšírila spektrum
výkonov. V Spišskej Novej Vsi prvýkrát uskutočnili operáciu, v rámci ktorej lekári aplikovali kmeňové bunky
pacienta z kostnej drene do postihnutej časti dolnej
končatiny. Tie dokážu naštartovať rast nových tepien,
zlepšiť tak prekrvenie a zachrániť pacientovi končatinu. Išlo zároveň o jeden z prvých takýchto zákrokov,
ktorý preplatila zdravotná poisťovňa.
V nemocnici minulý rok rozbehli tiež projekt Krajší deň,
v rámci ktorého dobrovoľníci spríjemňujú detským
a starším pacientom chvíle strávené v nemocnici. Prečítajú im noviny, vypočujú trápenia, zahrajú sa spoločenské hry alebo sú len mlčky nablízku. Pacientom
prišiel zaspievať aj spevák Tomáš Bezdeda (foto). Od
leta minulého roku je tiež spišskonovoveská nemocnica organizátorom detskej pohotovosti. Nemocnica sa
prihlásila do výberového konania ministerstva zdravotníctva, aby uľahčila pacientom prístup k zdravotnej
starostlivosti.
Tomáš Repčiak

Hliadka MsP riešila 20. 2. o 14.55 hod. na Ul. J.
Fabiniho zistený priestupok, ktorého sa nerešpektovaním ustanovení cestného zákona dopustil
P. Z. Menovaný parkoval motorovým vozidlom na
križovatke.
Hliadka MsP vykonala 25. 2. o 9.25 hod. v súčinnosti s hliadkou OO PZ SNV v rámci kontroly dodržiavania školskej dochádzky u študentov kontrolu
prevádzky AMC Tvoj Cofeeshop.
Na základe telefonického oznamu hliadka MsP
spozorovala 6. 3. o 18.30 hod. na Štefánikovom
námestí ležiaceho zraneného muža, ktorému poskytla prvú pomoc, na miesto bola privolaná RZP,
ktorá uvedenú osobu prevzala k lekárskemu ošetreniu. Poškodená osoba uviedla, že následkom
epileptického záchvatu spadla, a tak došlo k tržným zraneniam na tvári a nose.

policajné okienko

spravodajstvo, inzercia

Na základe kamerového systému bol na Letnej ul.
10. 3. o 0.50 hod. zistený priestupok, ktorého sa
dopustil D. M. Ten skákal po fontáne a hrubo nadával okoloidúcim osobám. Priestupok bol vyriešený
v kompetencii MsP.
Na základe telef. oznámenia 11. 3. o 0.05 hod.
riešila hliadka MsP na Triede 1. mája 15 zistený
priestupok, ktorého sa dopustil L. K. Menovaný
rušil nočný pokoj hlučnou hudobnou produkciou
a hlučnou zábavou v byte svojej priateľky. Hliadka
na mieste vykonala nápravu.
Príslušník OO PZ SNV 14. 2. začal trestné stíhanie
vo veci prečinu výtržníctva, ku ktorému došlo okolo 12.30 hod. v krčme Bistro na Rázusovej ul., kde
J. V. fyzicky napadol svoju priateľku. Držal ju pod
krkom, pričom ju škrtil a tiež rozbíjal zariadenie prevádzky. Pri tomto boli prítomní najmenej traja zákazníci Bistra, čím sa takto na verejne prístupnom
mieste dopustil hrubej neslušnosti a výtržnosti. J. V.
bol zadržaný a umiestnený v CPZ OO PZ SNV.
Vo veci prečinu nedovolenej výroby omamných
a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov,
ich držanie a obchodovanie s nimi začal 19. 2. príslušník OO PZ SNV trestné stíhanie voči podozrivému
K. B. Menovaný viedol svoje mot. vozidlo o 22.35
hod. na Sadovej ul., v tom čase bol zadržaný na kontrolu hliadkou PMJ KR PZ KE. Pri sebe mal 1 plastovú rúrku, 1 igelitové vrecko s obsahom neznámeho
množstva sušenej rastliny (Canabis) a 1 zatavenú
plastovú striekačku s modrým piestom s presne
nezisteným množstvom svetlohnedej kryštalickej
látky, ktorá vykazovala stopy Metamfetamínu, doposiaľ presne nezisteného množstva.

Falošné lístky na šampionát
Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zasahovali v stredu 6. 3. 2019 v Poprade a v našom meste
v rámci trestného stíhania pre zločin podvodu v súvislosti s predajom vstupeniek na blížiace sa hokejové majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Bratislave
a Košiciach. Počas zásahu vykonali viaceré prehliadky
domov a nebytových priestorov. Akciu nazvali podľa
maskota športového podujatia Macejko.
„V rámci akcie boli zadržané zatiaľ dve osoby,” informoval Michal Slivka, hovorca Prezídia Policajného
zboru.
Zásah zverejnila polícia na svojej Fb stránke. Polícia
zadržala niekoľko USB kľúčov a počítačovú techniku.
Policajti predstavili sfalšované lístky na zápasy USA
– Slovensko a Slovensko – Fínsko. V týchto prípadoch nesedelo koncové číslo podujatia v ľavom horwww.spisskanovaves.eu

nom rohu, ktoré má byť 82, na lístkoch bolo číslo 31.
Podvodníci tiež chybne uviedli výpočet DPH z ceny
lístka. Namiesto správneho údaja vytlačili cenu bez
dane 65 eur a plus daň 15 eur, čo je však 80 €, nie
75 eur.
Najlepšou prevenciou, ako predísť tomu, aby ste boli
podvedení, je kupovať lístky od autorizovaných predajcov.
„Šlo o krádež originálnych vstupenkových hárkov
partnerovi predaja,“ reagovala Stanislava Šebeňová, marketingová manažérka spoločnosti Ticketportal,
ktorá oficiálne lístky predáva. „Tým, ktorí si zakúpili
vstupenky mimo spoločnosti Ticketportal ponúkame
možnosť overenia na adrese ms2019@ticketportal.
sk,“ doplnila Šebeňová.
Andrea Jančíková

Príslušník OO PZ SNV vzniesol 4. 3. obvinenie za
prečin výtržníctva voči F. F., ktorý 15. 2. 2019 okolo 15.00 hod Za Hornádom pristúpil k vchodovým
dverám do paneláka, ktoré tesne predtým otvorilo
maloleté dievča a nasledoval ho do výťahu. Po tom,
ako sa výťah pohol, sa menovaný obnažil a obrátený smerom k maloletej začal masturbovať. Dopustil sa tak hrubej neslušnosti na verejne prístupnom
mieste vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu.

4/2019

7

spravodajstvo

Najúspešnejší športovci mesta za rok 2018
Víťazným kolektívom sa stal Karate klub Iglow. V kategórii jednotlivci do 19 rokov zvíťazil Maroš Janovčík – Karate klub Iglow, v kategórii
jednotlivci nad 19 rokov obsadil 1. miesto Branislav Brozman z Lyžiarskeho klubu. Trénerom roka sa stal Jaroslav Javorský. Zvláštnou kategóriou
bola osobitná Cena primátora, ktorou bol tohto roku ocenený Michal Sabovčík.
V stredu 27. februára 2019 sa v Dome kultúry Mier
na slávnostnom vyhlásení najúspešnejších športovcov,
kolektívov, trénerov aj zaslúžilých bývalých reprezentantov spišskonovoveských športových klubov stretli
športová verejnosť, fanúšikovia a, hlavne, nominovaní
športovci. Pre ocenených bol prinajmenšom rovnako
dôležitý potlesk publika ako samotné finančné ohodnotenie. Slávnostná atmosféra oceňovania bola podčiarknutá vystúpeniami tanečno-akrobatického súboru La Lyra a freestylového zoskupenia Hands up crew,
novoveskej tanečnej skupiny Black Ladies a speváckeho zboru ZUŠ, ktorého pieseň „Spojme sily“ v spojení so zábermi zo športových podujatí bola rovnako
kvalitnou zložkou k prezentácii športov v meste. Účasť
športovcov - olympionikov, odovzdávanie cien významnými osobnosťami športového a spoločenského
života mesta, plynulý priebeh oceňovania, množstvo
informácií o športovcoch, kolektívoch, úspechoch a víťazstvách dal podujatiu dôstojný spoločenský charakter. Takmer dvom hodinám slávnostného oceňovania
a pozitívnych hodnotení predchádzala príprava, ktorá
spočívala v spracovaní materiálov dodaných športovými klubmi, občanmi mesta Spišská Nová Ves, príprava
prezentácií, tvorba scenára, zabezpečenie účinkujúcich, pohostenia, cien, atď. To je viac ako mesiac sústavnej a sústredenej práce. Výsledok? 23 ocenených
športovcov. Pocit, že drina na tréningoch, odriekanie,
prekonávanie bolesti prináša výsledky, dáva chuť
a motiváciu ďalej na sebe pracovať. Spokojnosť ocenených, ako aj ich najbližších sú pre organizátorov
najkrajšou odmenou.
V kategórii KOLEKTÍV 1. miesto získal Karate
klub Iglow, 2. miesto Aeroklub Spišská Nová Ves
a 3. miesto Tenisový klub Spišská Nová Ves.

Karate klub IGLOW

Pretekári klubu získali v disciplíne kumite 514 medailí.
Z majstrovstviev Európy si priviezli zverenci Jaroslava
Javorského 3. a 4. miesto. Na Svetovom pohári juniorov a kadetov vybojovali 1. a 2. miesto. Z majstrovstiev
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Slovenska si priniesli 24 domácich titulov. Sú 8-násobnými víťazmi Slovenského pohára. V širšej reprezentácii je zaradených 8 členov klubu a 5 karatistov bude
reprezentovať Slovensko na európskom šampionáte
kadetov a juniorov.

Aeroklub

Klub reprezentuje posádka v zložení Ján Šabľa mladší
ako pilot a Dalibor Gonda ako navigátor. Stali sa majstrami sveta v súťaži národných tímov Sports man,
keď uspeli v konkurencii 49 posádok z 15 krajín.
Okrem toho zaznamenali na svetovom šampionáte
2. miesto v kategórii pilotov s náletom do 500 hodín
a tretí boli v presnosti pristátia. V disciplíne leteckej
relly na majstrovstvách Slovenska skončili druhí.

Tenisový klub

Open, Croatia Open či Hungarian Open. Na majstrovstvách Slovenska skončil druhý.

Petra Rusnáková

Členka Športového klubu STEZ a úspešná šorttrekárka obhájila minuloročnú pozíciu. Vekom stále juniorka
reprezentovala na Svetovom pohári v Salt Lake City
dospelých. Z 37 účastníkov v pretekoch na 1 000 metrov sa umiestnila na 13. mieste a utvorila slovenský
rekord. V Poľsku na Európskom pohári juniorov
zvíťazila v disciplínach na 500 m, 1 000 m a 1 500
metrov. Rovnako trikrát uspela aj v druhom kole Európskeho pohára juniorov. Navyše sa stala ústrednou
postavou na nedávnom Európskom olympijskom festivale mládeže, keď si zo Sarajeva priviezla dve zlaté
a jednu striebornú medailu.

Rok 2018 bol pre klub najúspešnejší. Po víťazstvách
nad Matúškovom a Trnavou prehrali Spišiaci až vo
finále s reprezentačnou špičkou TJ STU Bratislava. Napriek tomu získali v extralige historické druhé
miesto. V záverečnom kole družstvo reprezentovali Lukáš Klein, Jaroslav Pospíšil, Michal Pružický, Dominik
Šproch, Juraj Simčák a Matúš Hadidom. Za zmienku
určite stojí semifinálové víťazstvo Lukáša Kleina nad
Andrejom Martinom.

Zoja Zimnikovalová

V kategórii Jednotlivci do 19 rokov zvíťazil Maroš Janovčík - karate, na 2. mieste sa umiestnila
Petra Rusnáková - short track, 3. miesto získala
Zoja Zimnikovalová - karate, 4. miesto Matej Baluch - atlét a 5. miesto Nora Jenčušová - triatlon.

Matej Baluch

Maroš Janovčík

Člen Karate Klubu IGLOW vedie svetový ranking
v kategórii Kumite kadeti 70 kilogramov spomedzi 300 pretekárov. Vyhral 4. kolo Svetového pohára
v 67-člennej konkurencii, v 2. kole Svetového pohára
bol spomedzi 58 karatistov druhý najlepší. Skvelé je aj
jeho celkové prvenstvo v Slovenskom pohári vo svojej
kategórii. Konkurenciu zdolal aj v súťažiach Budapešť

Členka Karate klub Iglow a juniorského olympijského tímu. Na európskom šampionáte v kategórii
kadetiek do 54 kg získala bronzovú medailu.
V 1. a 2. kole Slovenského pohára v kategórii 16 –
17-ročných do 59 kg bola prvá. Stala sa víťazkou
Slovenského pohára za rok 2018. Okrem toho skončila druhá na majstrovstvách Slovenska v Trnave. Za
svoje výsledky bola ocenená aj ministerkou školstva.
Atlét AŠK Slávia, reprezentant Slovenska v behu na
110 metrov cez prekážky a 400 metrov cez prekážky.
Na majstrovstvách Slovenska do 23 rokov vyhral
svoj obľúbený pretek – 110 m cez prekážky. Na
majstrovstvách Slovenska juniorov bol trikrát druhý,
medzi dospelými skončil 2. v behu na 110 metrov aj
400 metrov cez prekážky.

Nora Jenčušová

Členka CEA Schwabik Cycling, Športový klub Iglovia,
multišportovkyňa, ktorá strieda cyklistiku s atletikou
a plávaním. Na domácich majstrovstvách v cyklistike
nechala za sebou zvyšnú konkurenciu 67 pretekárov.
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Na majstrovstvách Slovenska v triatlone získala
1. miesto v disciplíne šprint triatlon a prvá bola aj
na Medzinárodnom maratóne mieru v minimaratóne, tiež na majstrovstvách Slovenska v duatlone
v disciplíne kros duatlon.
V kategórii Jednotlivci nad 19 rokov obsadil
1. miesto Branislav Brozman – lyžiar, 2. miesto
Dominik Imrich - karate, 3. miesto Tomáš Kamas vytrvalostný beh, 4. miesto Adam Antoni - basketbal,
5. miesto Peter Mlynarčík - športová streľba.

Branislav Brozman

Člen Lyžiarskeho klubu, ktorý ako navádzač priviedol Jakuba Kraka na paraolympiáde v Pjongčangu
v Super G k zisku zlatej medaily. V zjazde skončili
druhí. Obrovský slalom na paraolympiáde priniesol ďalší vynikajúci výkon, ktorého výsledkom bola
strieborná medaila. A nakoniec slalom a znova druhé
miesto.

Dominik Imrich

Člen Karate Klubu IGLOW v športovej disciplíne kumite
do 60 kg. Na európskom šampionáte v Novom Sade
sa v konkurencii 33 pretekárov umiestnil na 4. mieste.
Na Majstrovstvách seniorov v Madride v konkurencii 87 pretekárov získal veľmi cenný bronz. Na
Majstrovstvách Slovenska vo vekovej kategórii juniori
triumfoval, medzi seniormi skončil tretí. Ocenený bol aj
ministerkou školstva za výsledky v roku 2018.

Tomáš Kamas

Vytrvalostný bežec, člen TJ Tatran. Vlani absolvoval 47
pretekov, vyhral Bežeckú ligu okresu Spišská Nová
Ves. Cenné je aj tretie miesto z polmaratónu v rámci Medzinárodného maratónu mieru spomedzi 728
bežcov. Druhý bol na majstrovstvách Slovenska do
vrchu s prevýšením 534 metrov. Na východoslovenskej Veľkej cene vytrvalcov v konkurencii 2 472 účastníkov mu patrilo v absolútnom poradí fantastické 2.
miesto. V slovenských tabuľkách za rok 2018 v absolútnom poradí sa umiestnil na 8. mieste medzi 11 337
bežcami.

Adam Antoni

Basketbalista aj v minulej sezóne zostal verný farbám BK 04AC LB. Na Spiši pôsobí aj v tejto sezóne
pod vedením trénera Georgiosa Bitzanisa, s tímom sa

prebojoval do semifinále Slovenského pohára mužov.
Na palubovke je jeho číslo 16 čoraz viditeľnejšie. Jeho
priemer viac ako 20 minút a vyše 7 bodov na zápas ho
radí medzi dôležité piliere hry Novovešťanov.

Peter Mlynarčík

Člen Športovo-streleckého klubu Rušňové depo. Zvíťazil v extralige, v streľbe z rýchlopalnej pištole 2x
30. Na majstrovstvách Slovenska obsadil 2. miesto
v streľbe zo štandardnej pištole. V tej istej súťaži
v disciplíne rýchlopalná pištoľ získal striebornú medailu. Na majstrovstvách Českej republiky v streľbe
štandardná pištoľ 3x 20 bol takisto druhý.
Trénerom roka sa stal Jaroslav Javorský, ako tréner Karate klub Iglow pôsobí od roku
1992. Je držiteľom šiesteho danu v karate. Reprezentačný kouč, člen výkonného výboru Slovenského
zväzu karate, člen komisie štátnej reprezentácie, držiteľ certifikátov WKF, čiže svetovej federácie karate.
Vlani s pretekármi získal 514 medailí z 35 súťaží,
z toho 24 titulov majstra Slovenska. V širšej nominácii národného tímu Slovenska je 11 členov klubu,
na majstrovstvá Európy sa nominovalo 5 pretekárov
Karate Klubu Iglow.
Osobitnú Cenu primátora mesta určenú pre vynikajúcich súčasných športovcov, ktorí svoju športovú kariéru začínali alebo pôsobili v športovom klube, ktorý
má alebo mal sídlo v Spišskej Novej Vsi získal Michal Sabovčík. S lezením začal ako 14-ročný
na Tomášovskom výhľade. V súčasnosti sa člen Clim
Beer - tímu okrem lezenia, práce a štúdia venuje
nádejným horolezcom. Dosiahol viaceré významné
výstupy: v roku 2008 Grand Paradiso 4 061 m, Matterhorn 4 478 m, Peak Lenina 7 134 m. Nezabudnuteľný je aj jeho výstup na Himaláje v roku 2017, keď
zdolal prvú osemtisícovku – jednu z najobávanejších
Dhaulágirí s nadmorskou výškou 8 167 m nad morom
(hovorí sa jej Hora smrti). Jeho najbližším cieľom je
projekt SEVEN VIRGIN SUMMITS, v rámci ktorého plánuje s paraglidistom Jurajom Koreňom vyliezť sedem
nedotknutých vrcholov na siedmich svetadieloch a následne z nich zletieť s padákom.
V kategórii Zaslúžilý funkcionár, tréner a športovec
boli ocenení:
Peter Danko – bývalý futbalový stredopoliar,

pôsobil ako asistent trénerov družstva dospelých
v Spišskej Novej Vsi, trénoval viaceré tímy na Spiši.
Dodnes sa aktívne zaujíma o výsledky a pôsobenie FK
NOVES Spišská Nová Ves.
Ján Dulaj – spoluzakladateľ hokejového oddielu
Dukla a Vojenskej telovýchovnej jednoty Dukla Spišská Nová Ves pri vojenskom útvare. Mal a ešte stále
má najbližšie k volejbalu. Ako rozhodca to dotiahol až
do prvej slovenskej ligy. Bol aj predsedom Krajského
volejbalového zväzu.
Jaroslava Holubárová pripravuje
mladých krasokorčuliarov, pričom ľadová plocha je
jej druhým domovom od šiestich rokov. Jej rukami
prešlo veľa krasokorčuliarov, ktorí sa umiestňovali na
popredných priečkach.
Ladislav Mačupa – bývalý úspešný futbalista Tatrana Prešov, Dukly Kroměříž, Dukly Brno či Starej
Ľubovne. Po presťahovaní sa do Spišskej Novej Vsi
pôsobil v Telovýchovnej jednote Lokomotíva Bane. Bol
tiež predsedom tenisového oddielu, ktorý sa podieľal
na organizovaní majstrovstiev Slovenska v niekoľkých
kategóriách.
Ján Mlynarčík – predseda a zakladateľ
Športovo-streleckého klubu Rušňové depo, tréner II.
kvalifikačnej triedy s B licenciou športovej streľby. Od
futbalu a motokrosu prešiel k športovej streľbe, ktorej
sa venuje dodnes. Odmenou za prácu je kompletná
zbierka vyznamenaní od Slovenského streleckého
zväzu.
Jana Petreková – dlhoročná členka TJ
Tatran. Je mnohonásobnou majsterkou východoslovenského kraja v behu na 400 a 200 m. Patrila
k najčastejšie bodujúcim atlétkam v súťaži družstiev
v disciplínach 200 m, 400 m, skok do diaľky, štafeta či
hod oštepom. Darilo sa jej na majstrovstvách Československa aj Slovenska.
Ján Slebodník – mimoriadne úspešný hokejový tréner, jeho trénerskými rukami prešli také známe
mená ako Vaic, bratia Hudáčkovci, Bakoš, Jánošík,
Jasečko, Karafa, Potenga či Muránsky.
Ľudmila Strache – reprezentantka Československa, členka TJ Tatran, neskôr Atletického
športového klubu Slávia. Trojnásobná majsterka Československa v behu na 800 metrov, mnohonásobná
majsterka v behu na 800 metrov, 1 500 metrov a v cezpoľnom behu. Dodnes je držiteľkou slovenského rekordu v behu na 600 metrov v kategórii dorasteniek.
Štefan Šimko

Dopravná výchova v MŠ
Pohybovať sa po cestných komunikáciách
je čoraz náročnejšie. Tak zo strany vodičov,
bicyklistov, ako aj zo strany chodcov. Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta sa venujú vo svojich výchovných
programoch aj dopravnej výchove tých
najmenších účastníkov cestnej premávky.
Mesto začalo postupne vybavovať areály
materských škôl detskými dopravnými ihriskami. „Po zriadení dopravného ihriska
v materských školách na Ulici P. Jilemnického a na Slovenskej ulici pripravujeme
v tomto roku zriadenie detských dopravných ihrísk v ďalších dvoch materských
školách, a to v MŠ na Stolárskej ulici a v MŠ
na Ulici E. M. Šoltésovej,“ informovala
Ing. Markéta Ďuríková, riaditeľka Správy
školských zariadení.
Zdroj: Správa školských zariadení SNV
www.spisskanovaves.eu
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ZOO oslavuje tridsiatku
Zoologická záhrada Spišská Nová Ves je jednou zo
štyroch zoologických záhrad na Slovensku popri ZOO
Bratislava, Košice a Bojnice. Vznikla 12. 5. 1989. Prvé
úvahy o založení ZOO boli z roku 1985. Počas svojej 30-ročnej existencie prešla mnohými peripetiami
vývoja, od malého zooparku budovaného nadšencami v čele s prvým riaditeľom Karolom Dzurikom až
po dnešné moderné zariadenie. Zoopark fungoval na
začiatku ako záchranná stanica pre hendikepovaných
operencov z TANAP-u a Slovenského raja. Uvažovalo
sa o tom, že by v budúcnosti mohol zoopark plniť aj
úlohy pohotovostného záchranného zariadenia chránených druhov živočíchov v okresoch Spišská Nová
Ves, Poprad a Stará Ľubovňa. Jeho cieľom bolo nielen liečiť, ale aj pripravovať zver pre návrat do voľnej
prírody.

Prvými zvieratami boli labute, kačky, srnky a kozy.
Do decembra 1999 bola ZOO pod riadením oddelenia kultúry, vzdelávania, športu a mládeže mestského
úradu, ktorého vedúcim bol v tom čase Ján Volný.
Následne nastala zásadná zmena a ZOO sa stala príspevkovou organizáciou. Jedinečnosť našej zoo určite
dáva i jazierko a potok Holubnica, ktorý preteká celým
areálom. Spolu s množstvom drevín vytvára fantastickú klímu pre zvieratá i pre návštevníkov, ktorých
z roka na rok pribúda. V roku 2018 ZOO navštívilo
rekordných 117 695 ľudí, z čoho bolo 54 129 detí
a 57 778 dospelých.
Kedysi skromný zoopark, umiestnený v mestskom
Madarasparku, sa postupne menil na medzinárodne
rešpektovanú inštitúciu. ZOO je dnes členom Únie
českých a slovenských zoologických záhrad, Euroázijskej regionálnej asociácie zoologických záhrad
a akvárií a tiež Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš.
Kolektív ZOO sa každý rok snaží skrášliť, zväčšiť
alebo zmodernizovať niektoré z chovných zariadení
zvierat a prispôsobiť ho v čo najväčšej miere ich prirodzenému prostrediu. „V roku 2008 sme postavili
nové chovné zariadenie pre tigre, v roku 2009 nové
chovné zariadenie pre gibony a rozšírili výbeh šimpanzovi, v roku 2012 sme otvorili nový pavilón Aquaterra, ZOO shop, cukráreň a vzdelávaciu miestnosť,
v roku 2015 nové chovné zariadenie pre medvede
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hnedé, v roku 2017 sme slávnostne otvorili nový
most cez jazero. Tým sme vytvorili na ostrove nové
chovné zariadenie pre lemury kata. Staráme sa aj
o skrášľovanie areálu ZOO. Toto určite zvyšuje štandard a návštevnosť našej ZOO,“ bilancuje situáciu
súčasná riaditeľka Janka Dzuriková.
Kým na začiatku plnil zoopark hlavné funkcie, čo boli
chov a prezentácia zvierat a rovnako dôležitú funkciu
zábavnú a rekreačnú, v súčasnosti plní aj záchrannú
a vzdelávaciu funkciu. V expozícii môžete pozorovať 577 zvierat v 139 druhoch. V rámci chovaných
zvierat evidujú 14 druhov zvierat (44 jedincov) zaradených do prílohy CITES A, 25 druhov (71 jedincov)
zaradených do prílohy CITES B a 2 druhy (8 jedincov)
zaradených do prílohy CITES C. Jeden druh – labuť
veľká patrí medzi naše chránené živočíchy. Na konte
má ZOO množstvo vzácnych prírastkov, ako napr. tiger ussurijský, medveď hnedý, mandril pestrý, gibon
bieloruký, lama alpaka a iné. Zoologická záhrada je
zapojená do viacerých Európskych programov chovu
ohrozených druhov zvierat, ktorým hrozí, prípadne by
mohlo v blízkej dobe hroziť vyhynutie. V našej expozícii sa nachádza 6 druhov (18 jedincov) zvierat, ktoré
patria do Európskeho záchranného programu, 3 druhy
(12 jedincov) zvierat sú zaradené do Európskej plemennej knihy a 2 druhy (4 jedince) zvierat sú evidované v medzinárodnej plemennej knihe. „Chováme 80
druhov a 245 jedincov zvierat, ktoré sú v tzv. Červenej
knihe ohrozených druhov zvierat. V roku 2018 sme
zrealizovali 56 vzdelávacích programov, do ktorých sa
zapojilo celkom 1 175 detí, z toho 443 detí z materských škôl (24 vzdelávacích programov), 732 detí zo
základných škôl (32 vzdelávacích programov). Jednou zo vzdelávacích programov bola prezentácia ku
aktuálnej kampani „Stíchnutý les“. Organizovali sme
i vzdelávaciu akciu s názvom Pomôžme našej planéte
či Deň bez palmového oleja. V októbri 2018 sme otvorili nový prírodovedný krúžok s názvom Malí pozorovatelia zvierat,“ dopĺňa informácie riaditeľka.

Kniha plná tajomstiev

O vzniku, rozvoji a zaujímavostiach ZOO sa môžeme
dočítať v najnovšej publikácii Prechádzka tridsaťročnou históriou Zoologickej záhrady Spišská Nová

Ves. Jej autormi sú Ing. Jana
Dzuriková a Ján Petrík. Takmer
160 strán knihy v sebe skrýva
množstvo obrazového i textového materiálu. Hneď
v úvodnej časti ocení čitateľ vysvetlenie pôvodu názvu
Madaras park. Ako vysvetľuje historik, nesie meno po
budapeštianskom umelcovi Viktorovi Madarászovi
a skutočnosť, že pozemok mesto kúpilo od rodiny
Madaraszovcov, je iba zhoda okolností. Mestská rada
získala pozemok v roku 1907 a rozšírila ho o pozemky
rodiny Marschalkó a susediacu lúku Karola Schuberta. Časom v tomto areáli našli svoje miesto pohostinstvo, tanečné zábavy alebo majálesy. Po druhej
svetovej vojne sa park rozšíril o mestský amfiteáter
a kultúrne podujatia v ňom. Tunajšie jazierko slúžilo
dokonca rybárom (bola tu i liaheň ikier).

Naozaj podrobné a veľkorysé spracovanie publikácie
je vhodné nielen pre tých, ktorí si chcú pripomenúť
históriu najmenšej ZOO na Slovensku, ale aj pre
vzdelávanie našich najmenších. Publikácia je dôstojným svedectvom o poctivej práci a láske k zvieratám
a symbolickým pamätníkom jej výročia.
Jana Dzuriková a Tomáš Repčiak
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spravodajstvo

Rozbiehame možnosti
dobrovoľníctva
Zástupcovia mesta sa v marci stretli s odborníkmi na
dobrovoľníctvo. Dôvodom je snaha podporiť dobrovoľnícke aktivity v našom meste na profesionálnej úrovni.
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja je občianske
združenie, ktoré vzniklo v roku 2011 ako reakcia na
vnímanú potrebu podporiť rozvoj dobrovoľníctva v kraji. Úlohou centra v súčasnosti je podporovať rozvoj
dobrovoľníctva, propagovať dobrovoľníctvo, vytvárať
pozitívne prostredie pre prácu s dobrovoľníkmi a záujemcami o dobrovoľníctvo, dobrovoľnícke organizácie,
verejnosť, školy, samosprávy a firmy.
„Išlo o prvý kontakt, ktorý sme uskutočnili, aby sme
sa oboznámili s možnosťami spolupráce s Krajským
centrom dobrovoľníctva. V Košiciach, vďaka existencii centra a finančného zázemia, sa dobrovoľníctvo
rozbehlo na veľmi dobrej úrovni. Naše mesto začína
s rozvojom dobrovoľníctva v sociálnej oblasti, pričom chceme podporiť pomoc pri opatrovaní chorých
v domácnosti, seniorov i onkologických pacientov po
chemoterapii donáškou liekov, obeda či nákupu, pomoc v záhradke a pod. a zároveň zapájať mladých
ľudí do aktivít v sociálnej oblasti a podporovať zmysel pre pomoc starým a chorým, tiež zapájať ľudí do
komunitných aktivít,“ uviedla Ing. Júlia Jančurová
z oddelenia sociálnych vecí MsÚ, ktorá spolu s pracovníkmi tunajšieho domova dôchodcov stretnutie
absolvovala.

Košičania nám ponúkajú spoluprácu v oblasti preškolenia inštitúcií a firiem, ktoré by chceli túto aktivitu
podporovať a vytvoriť dobrovoľnícke programy a tiež
samotných dobrovoľníkov. V závere roka plánuje centrum oceňovať najlepších dobrovoľníkov z kraja po
prvýkrát práve v Spišskej Novej Vsi.
Dobrovoľníctvo zahŕňa rôzne oblasti pomoci – od
pomoci seniorom, cez dobrovoľnícke akcie pre komunitu, firemné dobrovoľníctvo až po pomoc chorým
a nevládnym. V Spišskej Novej Vsi začali dobrovoľníci
spríjemňovať chvíle pacientom v nemocnici napr. čítaním kníh.
„Prioritou je pre nás vytvoriť systém, cez ktorý sa
budú môcť prihlasovať a napĺňať požiadavky občanov,
inštitúcií, zariadení, firiem či komunity. V súčasnosti
pripravujeme internetovú stránku mestského dobrovoľníctva, kde by títo klienti mohli prihlasovať svoje
dobrovoľnícke programy a potreby pre prácu dobrovoľníkov, na ktoré by sa mohli prihlasovať potenciálni
dobrovoľníci a zároveň týmto spôsobom vytvoríme databázu dobrovoľníkov, ktorí môžu permanentne pomáhať obyvateľom nášho mesta,“ dodáva J. Jančurová.
V budúcnosť by naši dobrovoľníci mohli nasledovať
príklad košických, ktorí si vedia napr. adoptovať materskú školu a pomáhať jej, starajú sa o kosenie areálov alebo sa venujú joge pre seniorov.
(red)

zber
objemného
odpadu
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu,
oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves
termíny pre jarný zber objemných odpadov
v jednotlivých častiach mesta.
Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý svojím rozmerom nie je možné uložiť do štandardnej nádoby – napr. sanita, matrace, nábytok…
(nepatria sem nebezpečné odpady, elektroodpady, stavebné odpady a pneumatiky).
Pre BYTOVÉ DOMY formou pristavenia veľkokapacitných kontajnerov:
1. bytovka býv. VKaŠ (Nov. Huta)
2. 4.
2. Gaštanová ul. - býv. Overall
2. 4.
3. Lipová ul.
2. 4.
4. Kamenný obrázok
3. 4.
5. Z. Nejedlého / Tr. 1. mája
3. 4.
6. Štúrovo nábr. - parkovisko pri OD Prima 3. 4.
7. Štúrovo nábr. 11 - 13
4. 4.
8. Hutnícka ul.
4. 4.
9. Strojnícka ul.
4. 4.
10. E. M. Šoltésovej
8. 4.
11. Hurbanova - pri kotolni
8. 4.
12. Za Hornádom - zadná strana obchodu 8. 4.
13. sídl. Východ - Fraňa Kráľa
9. 4.
14. Rázusova ul.
9. 4.
15. Koceľova ul.
9. 4.
16. Filinského ul. - bytovka
10. 4.
17. garáže pri židovskom cintoríne
10. 4.
Vyzývame občanov bývajúcich v bytových domoch, aby nepotrebný objemný odpad umiestňovali do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Upozorňujeme, že kontajnery nie sú
určené na ukladanie stavebného odpadu, zeminy, konárov z orezov stromov a krov, nebezpečného odpadu (akumulátory, „vyjazdený“ olej, žiarivky, televízory, monitory…),
elektroodpadu a pneumatík. Upozorňujeme,
že pôvodcovi takéhoto odpadu môže byť uložená sankcia do výšky 1 500 €.
Termíny a podmienky zberu objemných odpadov pre občanov bývajúcich v rodinných
domoch sú uvedené v kalendári zvozu separovaných zložiek z komunálnych odpadov
pre rok 2019.

zmena v prevádzkovaní
Zberných dvorov
Oznamujeme občanom mesta, že Zberný dvor na Sadovej ulici a Zberný dvor pre drobné stavebné
odpady umiestnený v areáli skládky odpadov Kúdelník II bude 20. 4. 2019 zatvorený. Občania môžu
služby oboch Zberných dvorov opäť využiť od 23. 4. 2019.
odd. komunálneho servisu, MsÚ

www.spisskanovaves.eu

Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci pri bežných udržiavacích prácach sú občania v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Spišská Nová Ves povinní odovzdať na Zbernom
dvore drobných stavebných odpadov - areál
Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II (ut pi 8.00 - 16.00; so 8.00 - 12.00) a nebezpečný
odpad na Zbernom dvore na Sadovej ulici (ut
- pi 8.00 - 16.00; so 8.00 - 12.00). Tento odpad
bude občanom prevzatý po predložení občianskeho preukazu a za podmienok určených v horeuvedenom všeobecne záväznom nariadení.
Pneumatiky môžu občania bezplatne odovzdať
v PNEUSERVISE alebo v predajni s pneumatikami.
odd. komunálneho servisu, MsÚ

4/2019
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zo života našich škôl

školy

ZŠ Nad Medzou oslavuje 55 rokov
Základná škola Nad Medzou patrí medzi
moderné a úspešné školy v našom regióne
nielen svojím vybavením, ale aj dosiahnutými výsledkami vo výchovno-vzdelávacom procese, výsledkami v rôznych súťažiach a prístupom pedagógov k žiakom
i rodičom. Každý rok sa žiaci zapájajú do
množstva pestrých aktivít pod vedením
skúsených pedagógov. Najmenších privíta
škola krásnou akciou Pasovanie prvákov,
počas roka pripravuje rôzne športové aj
vedomostné súťaže, pravidelne tam zavíta Mikuláš, organizuje vianočnú burzu,

karneval, pripomína si Deň mlieka, zdravej
výživy, vody, Deň detskej knihy, školských
knižníc a množstvo iných. Vďaka projektom, najmä Erazmus+, sa už viacerí žiaci
zúčastnili zahraničných pobytov. Medzi
úspechy školy patria výborné umiestnenia
mnohých žiakov, a to nielen v rámci okresu,
ale aj víťazov krajských kôl, ba v športe sa
družstvo školy stalo i majstrom Slovenska.
V tomto roku oslávi Základná škola Nad
Medzou už 55 rokov jej pôsobenia v terajších priestoroch prvej základnej školy
v meste Spišská Nová Ves.

LIPÁČIKOVIA A MÉDIÁ
Vyskúšať si prácu moderátora a hlásateľa, zistiť, čo všetko vyžaduje povolanie
redaktora v televízii, ako vyzerá výroba
reportáží o dianí v našom meste či proces výroby reklamných predmetov a letákov, nástrahy internetu – to je len časť
informácií, ktoré sa dozvedeli žiaci ZŠ na
Lipovej ulici počas projektového dňa
venovaného mediálnej výchove. Absolvovali sériu tvorivých dielní a besied,

ktorých spoločným cieľom bolo nasmerovať pozornosť na jednotlivé druhy médií
a ich vplyv na súčasnú spoločnosť. Vďaka
ochote ľudí z regionálnych i komerčných
médií, reklamných agentúr, Spišskej knižnice, GUS či mladých peer aktivistov z občianskeho združenia Mladí ľudia a život si
Lipáčikovia mohli uvedomiť, že hranica
medzi pozitívami a negatívami médií je
veľmi krehká.

Samozrejmosť?
Lyžiarsky kurz na 2. stupni ZŠ býva samozrejmosťou takmer v každej základnej škole. Menej bežný už býva lyžiarsky výcvik
na 1. stupni ZŠ, ktorý zorganizovala ZŠ na
Hutníckej ul. tento rok po prvýkrát. Od 11.
do 15. 2. sa 56 žiakov 3. a 4. ročníka učilo
a zdokonaľovalo v lyžovaní, v použití lyžiar-

skeho vleku a, samozrejme, aj v samoobslužných činnostiach v lyžiarskom stredisku
Snowpark Lučivná. Okrem toho sa malí lyžiari dozvedeli o používaní Bieleho kódexu lyžiara na svahu a v neposlednom rade strávili
nezabudnuteľný týždeň na čerstvom vzduchu s krásnym výhľadom na naše veľhory.

Päť dní
Päť februárových dní v týždni od 11. do
15. 2. strávili na lyžiarskom výcviku žiaci
7. ročníka zo ZŠ Z. Nejedlého s učiteľmi
telesnej výchovy v krásnej prírode Levočských vrchov, v rezorte Levočská Dolina.
Pod vedením vyučujúcich – lyžiarskych
inštruktorov si osvojili základné techniky
lyžovania alebo sa v lyžovaní zdokonalili.

V tom istom čase sa v Mlynkoch zúčastnilo
54 žiakov 1. stupňa zimnej školy v prírode.
Vďaka svojej snaživosti a húževnatosti sa
z nich stali šikovní lyžiari. Pobyt na svahu
spolu s večerným programom v podobe
oddychu vo wellness či tvorivých aktivít
priniesol žiakom mnoho zážitkov, na ktoré
sa nezabúda.

Súťaž EUROFONDUE 2018/2019
V tomto roku sa súťaž niesla v duchu hesla: „Zmena sa nekončí komunálnymi
voľbami… Zamysli sa Ty, ako zlepšiť
Tvoje okolie a zapoj sa do Eurofondue
2019!“ Súťaž študentských nápadov
a projektov, ktorá sa konala v Košiciach
1. 3. 2019 sa opäť nezaobišla bez šikovných študentov SOŠ ekonomickej. Už
po šiestykrát reprezentuje úspešne školu v každom finálovom kole tejto súťaže.
Vyhlasovateľom súťaže je Technická Univerzita Košice, Ekonomická fakulta a pre-

bieha pod záštitou dekana ekonomickej
fakulty TUKE Michala Šoltésa a europoslanca Vladimíra Maňku. S projektom
API domček sa vo finále predstavili študentky 3. ročníka Marcela Kaľavská,
Ivica Frankovičová a Monika Hurajtová. Dievčatá svoj projekt obhajovali pred
5-člennou komisiou, svojím zodpovedným
prístupom k práci a presvedčivým vystupovaním vzorne reprezentovali našu školu
v silnej konkurencii a skončili na prekrásnom 2. mieste.

ZBIERKA POTRAVÍN PRE ZVIERATKÁ
Deti zo školského klubu ZŠ, Ing. O. Kožucha spolu s vychovávateľkami vymysleli dobrovoľnú zbierku suchých a trvanlivých potravín pre zvieratká, ako napr. ryža, cestoviny,
ovsené vločky, sójové kocky, pudingové prášky. Zbierka trvala mesiac a zapojili sa do
nej deti z každého oddelenia. Nakoniec všetko
odovzdali do rúk riaditeľky ZOO Ing. Jany Dzurikovej. Dostávať darčeky
je určite pre každého
príjemná vec. Je ale potrebné vychovávať deti
k tomu, aby vedeli aj dávať a pociťovali pri tom
radosť z obdarovania
niekoho iného.

12

Základná škola, Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi
otvára pre budúcich prvákov

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK
PRE DETI S PORUCHOU REČI
(LOGOPEDICKÝMI PROBLÉMAMI)

Ponúkame rodičom, ktorých deti majú nastúpiť do 1. roč.
a majú poruchy reči (nečistá výslovnosť hlások, problémy
s vyjadrovaním, chudobná slovná zásoba, zajakavosť),
aby využili možnosť zaškolenia ich detí v prípravnom ročníku
na ZŠ Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi.
Celý vyučovací proces bude vedený hravou formou a za pomoci
logopéda vedome zacielený k zlepšeniu rečového prejavu,
výslovnosti, slovnej zásoby a rečovej pohotovosti.
Po absolvovaní prípravného ročníka
môže dieťa nastúpiť do 1. ročníka akejkoľvek ZŠ.
Viac informácií: 0905 443 136

VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA
A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, BRATISLAVA
Palackého č. 1, 811 02 Bratislava
Prečo študovať na VŠZaSP sv. Alžbety
v Bratislave:
• po úspešnej akreditácii v roku 2015 zaradená
medzi vysoké školy univerzitného typu
• možnosť výberu z 82 študijných programov
I., II. a III. stupňa štúdia
• možnosť odbornej praxe pre študentov
v 20 krajinách (Keňa, Tanzánia, Uganda, Lesotho,
Sudán, Rwanda, Burundi, Etiópia, Kambodža,
Vietnam atď.)
• možnosť študovať v Nairobi a Phnom Penh
(časť študijného programu v angl. jazyku)
• na škole pôsobí 52 profesorov, 15 DrSc.,
10 zahraničných
• minister školstva udelil našej VŠ 3x (2005, 2010,
2012) Cenu ministra školstva, vedy, výskumu
a športu SR za vedu a techniku, 1x Vedec roka,
2x Prestížna organizácia výskumu a vývoja
• vysoká škola v SR s najnižším školným
• absolventi študijných odborov ošetrovateľstvo
a verejné zdravotníctvo majú dokonca druhú
najnižšiu nezamestnanosť
• hodnotenie zo strany študentov v anonymnom
hodnotení študentských ankiet v rozmedzí
A - B (4,1 – 4,8)
• 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
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oznamy, pozvánky

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves

Pripravuje DUÁLNE vzdelávanie
pre školský rok 2019/2020
Od budúceho školského roka môžu študenti prvého ročníka odboru
Ekonomické lýceum študovať v systéme DUÁLNEHO VZDELÁVANIA.
Tí, ktorí majú záujem, sa budú učiť formou praktického vyučovania
jedenkrát do týždňa priamo u týchto zamestnávateľov:
Embraco Slovakia, s. r. o., K_CORP, s. r. o.
Výhody:
• nadobudnutie praxe a odbornej kvalifikácie
• praktická príprava na budúce povolanie u konkrétneho zamestnávateľa
• výučba moderných procesov a technológií
• možnosť získať pracovnú zmluvu po ukončení štúdia

…Je jedna cesta pre básnika
pramení v duši pretavenej a v dušu básňou naspäť vniká
Zradený šťastím vrásky stiera na večnej púti slzy zbiera
aby ich bolo v svete menej… (Ján Brocko)
Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica,
DS Hviezdoslav a Gymnázium na Školskej ulici
pozývajú pri príležitosti 95. výročia narodenia na

stretnutie s poéziou
JÁNA BROCKA
15. 4. 2019 o 15.30 h v Spišskej knižnici, Letná 28
Realizované s finančnou podporou
mesta Spišská Nová Ves

Spojená škola internátna, Námestie Š. Kluberta 2, Levoča
Milí rodičia budúcich prváčikov!
Opäť je tu termín zápisu detí do základnej školy, preto ak máte dieťa so

Demokracia, to znamená myslieť skôr,
než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho,
rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať
svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť.
Demokracia je organizovaná myšlienka,
to je idea proti chaosu.
(M. R. Štefánik)

špeciálnymi vzdelávacími potrebami
a obávate sa, ako zvládne základnú školu, príďte k nám

v termíne od 8. 4. do 12. 4. 2019.
V SŠI poskytujeme vzdelávanie a výchovu v organizačných zložkách:
• ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím – obsah vzdelávania
sa nelíši od vzdelávacích programov pre bežných žiakov, no vyučovacie
metódy sú prispôsobené žiakom nevidiacim, slabozrakým alebo žiakom
s poruchou binokulárneho videnia (tupozrakosť, škuľavosť).
• ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou – určená pre žiakov
s poruchami reči alebo poruchami učenia, ktorí potrebujú individuálny
prístup. Žiaci postupujú podľa vzdelávacích programov pre bežné ZŠ
prispôsobené ich špeciálnym potrebám.
Naše benefity:
* každý učiteľ je špeciálny pedagóg
* terapia EEG-biofeedback, rehabilitácia a masáže,
kyslíková terapia, terapia svetlom a iné
* služby tyflopédov, logopédov, školskej psychologičky,
zdravotnej sestry, sociálnej pracovníčky.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať: 053/451 23 95, 451 47 95
www.skola.nevidiaci.sk
Na spoluprácu s Vami a Vašimi deťmi sa teší
riaditeľka PaedDr. Šarlota Múdra a pedagógovia školy.

www.spisskanovaves.eu

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

PIETNU SPOMIENKU
pri príležitosti 100. výročia tragického úmrtia

MILANA RASTISLAVA
ŠTEFÁNIKA
3. 5. 2019 o 14.00 h
pri pamätníku na Štefánikovom námestí
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apríl 2019

Divadlo

3. 4. (streda) o 9.00 a 11.00
9. a 10. 4. (utorok a streda) o 10.00
PETER PALIK:

35. repríza, od 6 rokov, 70 min.

Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

KRÁSKA A NETVOR

14. apríl o 16.00 h

Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.

5. 4. (piatok) o 19.00
CARLO GOLDONI:

V predstavení sa fajčí, 120 min.

ŠKRIEPKY NA KORZE

Skvelá komédia korenená talianskym temperamentom.

6. 4. (sobota) o 19.00
MICHAL BABIAK:

od 16 rokov, 120 min.

22. apríl (Veľkonočný pondelok) o 16.00 h

CONOR MCPHERSON: RUM A VODKA

AŽ TRI V TAŇCU NA VIDERMAŇCU

Ľúbostný trojuholník zo Sepešoviec poprepletaný humornými dialógmi v spišskom nárečí.

7. 4. (nedeľa) o 16.00
100 min.
15. 4. (pondelok) o 10.00
Monika Gerbocová (na motívy rozprávky bratov Grimmovcov):

Snehulienka a sedem trpaslíkov

Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú krásavicu.

8. 4. (pondelok) o 10.00
LADISLAV FARKAŠ:

60 min.

TRI PRASIATKA A VLK

Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase pár pív. Koniec? Nie! To je len
začiatok šialeného víkendu, v ktorom sa môže prihodiť všetko… Svoje mamy
a svokry radšej nechajte doma! Vstupné: 7 €
24. apríl 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 €
25. apríl o 19.00 h

Rozprávka o troch prasiatkach nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.

11. 4. (štvrtok) o 19.00
V predstavení sa fajčí, od 15 rokov, 180 min.
25. 4. (štvrtok) o 10.00
JÁN KALINČIAK / VLADIMÍR HURBAN VLADIMÍROV:

REŠTAVRÁCIA

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 €
26. apríl o 18.00 h - Hotel Preveza

Brilantná komédia o tom, že aj vo voľbách na konci bič plieska.

12. 4. (piatok) o 19.00 35. repríza, v predstavení sa fajčí, od 15 rokov, 160 min.
BRANDON THOMAS / EMIL SPIŠÁK:

CHARLEYHO TETA

Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias.

14. 4. (nedeľa) o 16.00
30. 4. (utorok) o 10.00
ĽUBOMÍR FELDEK:

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… Tajomný a znepokojivý dej vás doslova priklincuje
k sedadlám! Čaká Vás nezabudnuteľný zážitok! Vstupné: 8 €

od 6 rokov, 80 min.

PERINBABA

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: 8 €

Kapacita sály v Kontre je len 30 miest.
Je lepšie si rezervovať miesto vopred!
Rezervácie: 0907 908 986
Cena Dosky 2018: Najobľúbenejšie divadlo na Slovensku

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

16. 4. (utorok) o 10.00
MARTIN KUKUČÍN / PETER PALIK:

90 min.

RYSAVÁ JALOVICA

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

24. 4. (streda) o 9.30 a 12.00
IVAN BUKOVČAN:

V predstavení sa fajčí, od 15 r., 80 min.

SNEH NAD LIMBOU

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

27. 4. (sobota) o 19.00
GEORGES FEYDEAU:

100 min.

DÁMSKY KRAJČÍR

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

28. 4. (nedeľa) o 16.00
FRANTIŠEK PAVLÍČEK:

45. repríza, 80 min.

TRI ZLATÉ VLASY DEDA VŠEVEDA

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

1. 4. (pondelok) o 10.30
IVAN BUKOVČAN:

V predstavení sa fajčí, od 15 rokov, 80 min.

SNEH NAD LIMBOU

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

KANDRÁČOVCI

Koncert populárnej ľudovej hudby Ondreja Kandráča. Vstupné: 20 €

Nech je váš dom plný pokoja,
stôl hýri hojnosťou
a srdcia blízkych sú naplnené
láskou a porozumením.

Pripravujeme
1. 5. 2019, Amfiteáter Madaras park

PRVOMÁJOVÉ STRETNUTIE V AMFITEÁTRI
15.00 h – Divadelný svet Spišská Nová Ves

AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU

Krásne prežitie
veľkonočných sviatkov

rozprávka pre deti
16.00 h – Folklórny súbor ČAČINA pri MKC Spišská Nová Ves
Tance, spevy a hudba z regiónov Spiša, Šariša a Zemplína

praje redakcia

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 €

Okresná organizácia Únie žien Slovenska
pozýva na predveľkonočné stretnutie rodín

Veľka noc
prichodzi…

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)

Spišská burza starožitností
a kuriozít 2019

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.

Sobota / 27. 4. 2019

Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti a predmety minulých čias
od 8.00 do 15.00 hod na starom trhovisku oproti OC Sintra
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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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kultúra

Knižné
novinky
Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

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

Spievanky, spievanky…
Detské pesničky, jednoduché melodické ľudové
piesne a hry – všetky doplnené gitarovými značkami. Bohato ilustrovaná kniha, ktorá poteší deti,
ich rodičov, starých rodičov.
Ladislav ŠPAČEK: Deduško, ešte rozprávaj
Rozprávanie láskavého deduška pomáha deťom v utváraní hodnôt, ktoré ich povedú ďalším
životom. Kniha sa zameriava na etiku a etiketu
prostredníctvom súboru rozprávok a príbehov zo
života predškolákov.
Milan RÚFUS: Koza rohatá a iné rozprávky
Hlboké texty s posolstvom a múdrosťou ľudovej
rozprávky. Verše Milana Rúfusa pôsobivo dotvárajú ilustrácie Petra Uchnára.
PRE DOSPELÝCH – beletria

C. J. TUDOR: Kriedové správy
Príbeh, ktorý na pozadí odvrátenej strany života zámožnej elity oživuje temnú dobu Glasgowa
70-tych rokov minulého storočia.
Tami Oldham ASHCRAFT: Kým prišla búrka
Skutočný príbeh o láske, strate a prežití na rozbúrenom mori.
Alice PETERSON: Pieseň zajtrajška
Román o nezlomnom duchu a odhodlaní, ktoré
dodáva chuť do života.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Miroslav LONDÁK: Dubček
Alexander Dubček - najznámejší a najpopulárnejší politik v Európe. Bol ikonou československej jari
a stelesňoval predstavy o inom, lepšom a dôstojnejšom živote.
Julian HOSP: Kryptomeny
Kniha jednoducho a zrozumiteľne vysvetľuje, čo
sú kryptomeny - ako si vybrať správne kryptomeny a ako do nich investovať.
Claudia RITTEROVÁ:
Rastlinné antibiotiká pripravené doma
Antibiotiká čoraz častejšie vedú k poškodeniu
črevnej flóry. Bylinky a koreniny znáša ľudský
organizmus väčšinou bez vedľajších účinkov
a vďaka svojim vitálnym látkam posilňujú imunitný systém.
Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk
PRE DETI

Friedbert STOHNER: Ja som tu len škrečok
Kniha zaujme malých i veľkých čitateľov, ktorí sa
chcú dozvedieť, čo si myslí škrečok.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Charles MARTIN: Hora medzi nami
Novinárka Ashley sa obáva, že nestihne vlastnú
svadbu a chirurga Bena čakajú pacienti. Napriek
nepriaznivému počasiu si spolu objednajú charterový let.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Ladislav HARSÁNYI:
Futbalové ikony súčasnosti
Táto kniha ponúka spoločnosť najjagavejších hviezd,
aké momentálne behajú po futbalových trávnikoch.
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kultúra, POZVÁNKY

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

Multifunkčné energetické a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
053/429 75 46, banicke.centrum.snv@gmail.com,
dana.rosova@gmail.com, 0911 849 131
Vstupné do expozície, na výstavu:
dospelí 2 €; žiaci, študenti a dôchodcovia 1 €;
deti do 6 r. a dôchodcovia nad 70 r. zdarma
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

uvádza

to je ohromné,
miláčik
komédia

5. 4. 2019 o 19.00 h
v podkroví Domu Matice slovenskej,
Zimná 68. Vstupné: 3 €
Rezervácie: divadlonaopatkoch@gmail.com

0904 254 930

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

MIXVOLEJBAL
školských pracovníkov
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

9. 4. 2019 od 8.00 h | zasadačka MsÚ,
Štefánikovo nám. 1, SNV

Matematická olympiáda
Kategórie: Z6, Z7, Z8
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

16. 4. 2019 od 8.00 h | ZŠ Ing. O. Kožucha 11

Biologická olympiáda

Kategórie E: botanika, zoológia, geológia
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

ATLETIKA SŠ

Vernisáž: 2. apríla 2019 o 16.00 hod.

Prednášajúci: PhDr. Marián Soják, PhD.

5. 4. 2019, 12.00 – 18.00 h | Športová hala SNV

24. 4. 2019 od 7.30 h | ZŠ Lipová 13

pri príležitosti životného jubilea 75 rokov

Novšie prekvapujúce
archeologické nálezy
z Dolného Spiša

krajské majstrovstvá
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

okresné majstrovstvá žiačok ZŠ
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

Autorská výstava neprofesionálneho fotografa

16. apríla 2019 o 16.00 h

VOLEJBAL žiačok ZŠ

VYBÍJANÁ

MIKULÁŠ REPČIAK

Prednášky

4. 4. 2019 od 8.00 h | Športová hala SNV

17. 4. 2019 od 8.00 h | ZŠ Z. Nejedlého 2

Výstava

Trvanie výstavy: 2. 4. – 31. 5. 2019

apríl 2019

okresné kolo
Informácie: Zuzana Košová

cirkus pinka

25. 4. 2019 od 8.00 h | ZŠ Ing. Kožucha 11, SNV

pozývame vás do cirkusovej manéže
akrobatky Pinky a jej zvieratiek

Kategória D
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

14. 4. 2019 o 16.00 h
rozprávka pre deti od 3 rokov

Biologická olympiáda

25. 4. 2019 | ZUŠ J. Fabiniho 1

SLÁVIK SLOVENSKA 2019

od 9.00 h – prezentácia, od 9.30 h – súťaž
obvodné kolo pre ZŠ okolia
26. 4. 2019 | ZUŠ J. Fabiniho 1

SLÁVIK SLOVENSKA 2019

od 9.00 h – prezentácia, od 9.30 h – súťaž
obvodné kolo pre ZŠ mesta
29. ročník celoslovenskej speváckej súťaže detí
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
Informácie: Bc. Katarína Štrauchová,
Klaudia Bigošová
30. 4. 2019 od 8.30 – prezentácia | DDI v SNV

NA BICYKLI BEZPEČNE

okresné kolo v dopravno-bezpečnostnej súťaži
kategória: 12 ročných žiakov ZŠ
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová
Od 10. 4. 2019 spustenie prevádzky
na Detskom dopravom ihrisku
podľa harmonogramu pre materské,
základné školy a školské kluby
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

MINIFUTBAL ZŠ
McDonalds Cup

okresné kolo – ZŠ Z. Nejedlého SNV
Informácie: Mgr. Miloš Pitko

Informácie nájdete na www.cvcadam.sk

www.spisskanovaves.eu
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A – Z / DIZAJN DIGITALIZOVANÉHO
PÍSMA NA SLOVENSKU

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
Vernisáž 3v1

10. 4. 2019 o 17.00, vstup voľný

KRIŽOVATKY NÁPADOV / BEFORE BREXIT

GB / Catriona Grant, Lisa Davis, Nigel Davidson;
SK / Tomáš AGAT Błonski, Silvia Saparová & Martin Varholík, Robo Kočan
Alternovaná repríza medzinárodnej fotografickej výstavy. Konfrontácia 3 regiónov Slovenska a 3 regiónov
Veľkej Británie (Anglicko, Škótsko, Wales) formou
fotografických výstupov z artists-in-residency.
Kurátorka: Mgr. Lucia Benická - GUS

BAHAMA / REALLY? Abstrakcia a metafora

Pavol Breier – Peter Horváth – Radislav Matuštík
Tvorba trojice autorov, ktorí vytvorili rovnomenné zoskupenie v 70. r. 20. st. Výstava premiérovo uvedená
v Galérii mesta Bratislavy v r. 2018.
Kurátorka: Mgr. Lucia Gregorová Stach - SNG

BABA Z LESA

Výstava fotografií v kurátorskej koncepcii
Leny Jakubčákovej predstaví portrét neobyčajnej
starenky, ktorá už desiatky rokov žije sama v lese,
v odľahlej časti na východnom Slovensku.
Kurátorka: Mgr. Lucia Benická - GUS

Premiérová výstava venovaná typografii prezentuje
26 písiem od vybraných autorov, ktoré symbolicky
odkazujú na 26 písmen latinskej abecedy.
Kurátor: Mgr. art. Samuel Čarnoký, PhD.

PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ
Galerijná streda
24. 4. 2019, 17.00 – 19.00, vstupné: voľné

ORBIS PICTUS: ROZHOVORY O UMENÍ

Prezentácia písmotvorby Sama Čarnokého a fotografických projektov Leny Jakubčákovej spojená
s komentovanými prehliadkami výstav a besedou.

KREATÍVNE WORKSHOPY
Galerijný piatok
26. 4. 2019, 16.00 – 19.00, vstupné: 3 €/osoba

ŽENY ON LINE 7 | EKO BIO GREEN

Navrhovanie rozličných vzorov a farebného riešenia
potlače na papierové vrecká a tašky realizované
grafickou technikou tlače z výšky (linorez a linoryt).
Lektorka: Mgr. art. Eva Tkáčiková.
Organizované k Svetovému dňu grafiky (27. 4.)
Nedeľný kreatívny ateliér
28. 4. 2019, 13.00 – 15.30, vstupné: 2 €/osoba

POINTILIZMUS

Tvorba malého závesného obrázku technikou maľovania drievkom s temperovými farbami a kladením
bodiek do farebnej mozaiky na drevenú podložku.
Lektorka: Mgr. Annou Timkovou.

DETSKÉ PROGRAMY /
TVORIVÉ DIELNE PRE ŠKOLY
A ORGANIZOVANÉ SKUPINY
3. 4. 2019, 9.00 – 13.00, vstupné: 2 €/osoba

JEDEN DEŇ V GALÉRII

Edukatívny program určený pre žiakov ZŠ Hutnícka
1. – 30. 4. 2019, 9.00 – 16.00
Program určený pre MŠ, ZŠ, ZUŠ. Doba trvania: 60 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

ABECEDA 26

Vstupné: 1,50 €/žiak
Tvorba portrétov z písmen a číslic za pomoci pečiatok
a propisotu i riešenie ďalších zaujímavých výtvarných
a slovných hier v Sprievodcovi výstavou od A – Z.

ORIGINÁLNY HERBÁR − EKO GRAFIKA

Vstupné: 1 €/žiak
Preskúmate netradičnú podobu výtvarnej grafiky zistíte, že finálny grafický list nevzniká len prenášaním obrazu z matrice, ale že existujú aj iné možnosti
záznamu videného na grafický list.

KRIVÉ ZRKADLO

Vstupné: 1 €/žiak
Netradičná technika tlače z hĺbky v podobe suchej ihly
z tetrapaku. Obsahovým námetom maľby sa následne
stane ironická kritika spoločnosti. V závere sa všetky
žiacke práce spoja v jedno veľké leporelo.

KRAJINA - NEKRAJINA

Vstupné: 1 €/žiak
Žiak si technikou fúkaného tušu vytvorí obrázok plný
machúľ, v ktorých však následne hľadá svoju vlastnú
krajinu – nekrajinu: obrázok nakoniec dotvorí maľbou.

Mesačná výzva – ODPADY A UMENIE

Vstupné: 1 €/žiak
Tvorivá dielňa venovaná ochrane prírody. Tvorba
kvetov a zvieratiek z recyklovaného odpadu (plastové
fľaše, kartóny, plechovky…) lepením a spájaním
objektov lepidlami, farebnými lepiacimi páskami
a tavnými pištoľami. Zachráň Zem recyklovaním
a umením! Realizované ku Dňu Zeme (22. 4.)

NOVINKA! BEZ ČASOVEJ HRANICE
detský galerijný pas

99Balíček na 12 rôznych tematických dielní
podľa ponuky: 20 €/ks
99Pas zahŕňa 2 voľné vstupy pre 5-člennú rodinu
do všetkých galerijných expozícií
99Pas nie je časovo obmedzený

apríl 2019
2. 4. 2019 o 16.00 h | Multifunkčné energetické a banícke centrum | vstup voľný

Mikuláš Repčiak

Vernisáž fotografií Mikuláša Repčiaka, dlhoročného predsedu Foto klubu Spiš pri Spišskom osvetovom
stredisku, pri príležitosti jeho životného jubilea - 75. narodenín.

PLÁN PREMIÉR
4. 4.

Shazam!
Teroristka

11. 4.

Cintorín zvieratiek
Hellboy
Princ Krasoň
After: Bozk

18. 4.

Hľadá sa Yetti
Zamilovaná Gloria
Kliatba Kviliacej Ženy

Avengers: Infinity War - Part II.
Mia a biely lev
25. 4.
Nikdy neodvracaj zrak
Voda, čo ma drží nad vodou
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4. 4. 2019 od 9.00 h | Galéria umelcov Spiša | vstup voľný
5. 4. 2019 od 9.00 h | Galéria umelcov Spiša | vstup voľný

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 65. ročník

Okresná postupová súťaž v prednese poézie a prózy I. - III. kat. (4. 4.), IV. - V. kat. (5. 4.), pre okres SNV.
11. 4. 2019 o 10.00 h | Spišské osvetové stredisko | vstup voľný

Naším krokom, celým rokom

Vernisáž kreatívnych prác žiakov Špeciálnej základnej školy v Sp. N. Vsi. Výstava potrvá do 30. 5. 2019.
16. 4. 2019 o 10.00 h | Spišské osvetové stredisko | vstup 1 €/žiak

Veľkonočné vajíčko inak

Workshop určený pre deti 1. stupňa ZŠ. Maľovanie vajíčok netradičným spôsobom
pomocou graffiti fixiek a lakových popisovačov. Pre vopred prihlásené ZŠ.
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

apríl 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

Piatky o 9.30 h
– cvičia detičky od 1 do 2 r.
so zameraním na správny
psychomotorický vývoj.
Prihlasovanie najneskôr deň
vopred na tel. 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 tel. č.: 0903 649 845
Príspevok: 10 €/dieťa

WORKSHOP: Fonematické
uvedomovanie
v predškolskom veku
Štvrtok 18. 4. 2019 o 17.00 h cyklus workshopov pre rodičov
škôlkarov - Predchádzame
poruchám učenia - pod vedením
špeciálnej pedagogičky
Mgr. Zuzany Hronovej.
Prihlášku: hronova74@gmail.com
do 17. 4. Počet miest je
obmedzený.
Príspevok: 5 €

PREDAJNÁ VÝSTAVA
RUČNÉ PRÁCE
- Z KAŽDEJ LÁTKY KÚSOK
Utorok 16. 4. o 15.30 h
na hranie, pre domácnosť,

za odmenu, pre potešenie,
len tak a hlavne pre každého
(hračky, dekorácie, prestierania,
obaly na knihy, penaženky,
dekoratívne obliečky)
Kontakt: FB Ivana Karpinska
(Morogai) - 0911 633 803
Vstup voľný.

KURZ NOSENIA DETÍ
A VIAZANIA BABYŠATIEK I
(základný)

Utorok 9. 4. o 15.30 h
– 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
te. č.: 0948 480 510
Príspevok: 12 €/rodina

STRETNUTIE PODPORNEJ
SKUPINY NOSIACICH
RODIČOV

V stredu 10. 4. a v pondelok
29. 4. o 9.30 h - stretnutie rodičov
nosiacich svoje ratolesti v šatkách
a ergonomických nosičoch.
Prihlášku: najneskôr deň vopred
na tel. č.: 0910 554 177
Príspevok: 3 €/osoba

PORADENSTVO
V NOSENÍ DETÍ

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

STRETNUTIE PODPORNEJ
SKUPINY DOJČIACICH
MATIEK A TEHULIEK

V pondelok 1. 4. 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
tel. č.: 0902 221 295 formou sms.
Príspevok: 3 €/osoba

PORADENSTVO PRI DOJČENÍ
PhDr. Júlia Novotná 0902 221 295,
Anna Ogurčáková 0903 740 739,
Silvia Pramuková 0948 040 203

HERŇA Dietka

utorky, štvrtky 9.00 - 12.00 h
* piatky 16.00 - 18.00 h

ADAPTAČNÉ DOPOLUDNIE
stredy od 8.30 do 12.00 h

apríl 2019
do 7. 4. | Kaštieľ

VILLA NOVA ART
Regionálne kolo postupovej súťaže Výtvarné
spektrum. Výstava predstavuje najlepšie súťažné
výtvarné diela neprofesionálnych autorov
27. 4. (sobota) o 18.00 h | Spoločenská sála KD

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

OBJAVUJEME RÚČKAMI
vždy v stredu o 16.30 h

JA SI VYSKOČÍM

Letná 63
SNV

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

STRÁŽENIE DETÍ

Bližšie info na tel. č.: 0903 493 922

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

6. 3. (štvrtok) o 19.00 h

Koncert pesničkára
Jána Svetlana
Majerčíka
liptovského folkového pesničkára
inšpirovaného prírodou a slovenskými
tradíciami. Vstupné: 5 €

Klub dôchodcov Lipa
Fabiniho 7, Spišská Nová Ves
1. 4.	Účasť na podujatí „Veľká noc prichodzi“ o 17.30 h v Redute
5. 4.	Aprílové žartíky v klube o 14.00 h
10. 4. Turistická vychádzka na Dreveník spolu s MO JDS v SNV
Odchod autobusom 8.00 h smer Spišské Podhradie
12. 4.	Varenie a ochutnávka múčnych jedál
26. 4.	Vlakom za krásami Slovenska, Žilina - Budatín
Odchod rýchlikom Čingov 7.04 h
Dopredu si zakúpiť lístky SNV - Žilina

Od 15. do 25. 4. 2019
bude klub zatvorený.
Pripravujeme spoločenské podujatie
v reštaurácii Paríž pri príležitosti
Dňa matiek – 9. 5. 2019.

www.spisskanovaves.eu

Klub kaktusárov Spišská Nová Ves
vás pozýva na prednášku

Všeličo
o bonsajoch

12. apríla 2019 o 16.00 h
v Multifunkčnom
energeticko-baníckom centre
Nábrežie Hornádu 14,
Spišská Nová Ves

4/2019

19

kultúra

4. 4. o 19.00, vstupné: 4,50 €
TERORISTKA
ČR, MP-12, 95 min., komédia

12. – 13. 4. o 19.00, vstupné: 5 / 4,50 €
CiNTORíN ZVIERATIEK
USA, horor, MP-15. 100 min., titulky

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

5. – 6. 4. o 19.00, vstupné: 5 / 4,50 €
TERORISTKA
ČR, MP-12, 95 min., komédia

14. – 15. 4. o 19.00, vstupné: 5 / 4,50 €
AFTER BOZK
USA, romantický, MP-12, 106 min.,
české titulky

5. 4. o 17.00, vstupné: 4,50 €
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3
USA, animovaný film, 104 min., MP
FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame vám možnosť zakúpiť si nový
členský preukaz, ktorý platí celý rok
2019 na celom Slovensku. Cena je 5 €
a na každý klubový film je zľava. Vstup
pre divákov, ktorí nie sú členmi FK, je
neobmedzený. Tešíme sa na stretnutie
s vami každý utorok pri dobrom filme
v Kine Mier.

Program a vstupenky
nájdete aj online na
www.mkc.snv.sk
1. 4. o 17.00, vstupné: 5 / 4,50 €
lovenie
ČR, 100 min., MP-15

1. 4. o 19.00, vstupné: 4,50 €
BOHEMIAN RHAPSODY
VB/USA, dráma, životopis., hudobný,
slov. titulky, MP-12, 134 min.
FILMOVÝ KLUB

2. 4. o 19.00, vstupné: 4,50 € / člen 3 €
GREEN BOOK
USA, komédia, dráma, 130 min.,
titulky, MP-12
3. 4.
kino Mier nehrá
ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

4. 4. o 17.00, vstupné: 4,50 €
LETO S GENTLEMANOM
ČR, 98 min., romantická komédia

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

6. – 7. 4. o 17.00, vstupné: 5 / 4,50 €
ČAROVNÝ PARK
USA, MP, 85 min.
7. 4. o 19.00, vstupné: 5 / 4,50 €
GREEN BOOK
USA, komédia, dráma, 130 min.,
titulky, MP-12

8. 4. o 16.30 a 19.00, vstupné: 20 €
Kandráčovci
Koncert ľudovej hudby Ondreja Kandráča
FILMOVÝ KLUB

9. 4. o 19.00,
vstupné: nečlen 4,50 € / člen 3 €
ARCTIC: ĽADOVÉ PEKLO
Island, dráma, 97 min., MP-12, titulky
10. 4.
kino Mier nehrá
ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

11. 4. o 17.00, vstup: 4,50 €
TERORISTKA
ČR, MP-12, 95 min., komédia

11. 4. o 19.00, vstup: 4,50 €
sklenená izba
ČR, SR, MP-15, 104 min., komédia

12. 4. o 17.00, vstupné: 5 / 4,50 €
AFTER BOZK
USA, romantický, MP-12, 106 min.,
české titulky

13. – 14. 4. o 17.00, vstupné: 5 / 4,50 €
PRINC KRASOŇ
Kanada, 90 min, MP, anim. rozprávka

FILMOVÝ KLUB

16. 4. o 19.00,
vstupné: nečlen 4,50 € / člen 3 €
LETO
Rusko, 128 min., titulky, MP-12

kino MIER nehrá
26. – 28. 4. o 17.00, vstupné: 5 / 4,50 €
MIA A BIELY LEV
FRA, MP-7, rodinný film, dabing,
dobrodružný, 98 min.
26. 4. o 19.00, vstupné: 6 / 5,50 €
Avengers: Endgame 3D
27. 4. o 19.00 , vstupné: 5 / 4,50 €
Avengers: Endgame
USA, akčný, dobrodružný, fantasy,
titulky, MP-12, 180 min.
28. – 29. 4. o 19.00, vstupné: 5 / 4,50 €

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

ZAMILOVANÁ GLÓRIA
USA, romantická dráma, 120 min.,
MP-15, slovenské titulky

17. – 18. 4. o 19.00, vstupné: 5 / 4,50 €
Hellboy
USA, akčný, fantasy, 120 min., MP-15,
český dabing

AKCIA PRE SENIOROV

19. – 20. 4.
kino Mier nehrá

FILMOVÝ KLUB

17. 4. o 17.00, vstupné: 4,50 €
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3
USA, animovaný film, 104 min.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

21. – 22. 4. o 17.00, vstupné: 5 / 4,50 €
HĽADÁ SA YETI
Kanada, USA, 90 min., MP-7, animovaná rozprávka

21. – 22. 4. o 19.00, vstupné: 5 / 4,50 €
ZAMILOVANÁ GLÓRIA
USA, romantická dráma, 120 min.,
MP-15, slovenské titulky

29. 4. o 17.00, vstupné: 4 €
ČO SME KOMU ZASE UROBILI 2
FRA., český dabing, 98 min., MP-12
30. 4. o 19.00,
vstupné: nečlen 4,50 € / člen 3 €
film ONI A SILVIO
Taliansko, MP-15, 150 min., titulky
Zmena programu vyhradená!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia
Kina MIER finančne podporil

FILMOVÝ KLUB

23. 4. o 19.00,
vstupné: nečlen 4,50 € / člen 3 €
BOHEMIAN RHAPSODY

facebook.com/Kino.Mier.SNV

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Spišskej Novej Vsi

Klub dôchodcov
Komenský

1. 4. (pondelok) | S knihou po Spiši Hrebendofka M. Buza
Prezentácia zaujímavej aktivity o 14.00 v Multicentre

pozýva pedagogických pracovníkov
dôchodcov na stretnutie
pri príležitosti Dňa učiteľov,
ktoré sa uskutoční

pozýva svojich členov na tieto aktivity

3. 4. (streda) | Turistická vychádzka Teplička – Babina
Odchod z AS o 9.10 h
10. 4. (streda) | Turistická vychádzka Dreveník, spoločne s KD Lipa
Odchod z AS o 8.00 h do Spišského Podhradia
24. 4. (streda) | Turistická vychádzka Závažná Poruba – Liptovský Ján
Rýchlik o 7.04 h do Liptovského Mikuláša, späť z LM o 13.58 h.
9. 5. (štvrtok) o 15.00 h | Reštaurácia Paríž | poplatok 12 €
Pripravujeme posedenie pri príležitosti Dňa matiek spoločne s KD Lipa
Prihlásiť sa do 2. 5. 2019!
Pobyt od 1. 7. Turčianske Teplice hotel Vyšehrad.
Bližšie informácie každý štvrtok v KD na Levočskej ul. od 9.00 do 11.00 h.
Cvičí sa každý utorok a piatok od 9.00 h nad ČSOB bankou, Letná ul.
Na turistické vychádzky ide každý účastník na svoju vlastnú zodpovednosť.
Ručí za svoju bezpečnosť a správanie.
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24. – 25. 4.

4. 4. 2019

(štvrtok) o 14.00 h

v reštaurácii Hotela Preveza
Zároveň vás pozývame
na stretnutie, ktoré sa
uskutoční
11. 4. 2019
(štvrtok) o 10.00 h
v Klube dôchodcov
na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás.

apríl 2019

oznamy

Rozpis pohotovostných služieb lekární v meste Spišská Nová Ves
1. – 5. 4.
(pon – pia)

6. – 7. 4.
(sob – ned)

8. – 12. 4.
(pon – pia)

13. – 14. 4.
(sob – ned)

15. – 18. 4.
(pon – štv)
19. 4. (pia)
20. 4. (sob)
21. 4. (ned)
22. 4. (pon)
23. – 26. 4.
(uto – pia)

27. – 28. 4.
(sob – ned)

29. – 30. 4.
(pon – uto)

16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
20.00 - 22.30
7.00 - 8.00
20.00 - 22.30
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
20.00 - 22.30
7.00 - 8.00
20.00 - 22.30
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 22.30
7.00 - 22.30
7.00 - 22.30
7.00 - 22.30
7.00 - 22.30
16.00 - 22.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
22.00 - 22.30
22.00 - 22.30
8.00 - 22.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
20.00 - 22.30

Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
Lekáreň Dr.MAX, Hviezdoslavova 469/24

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

V prípade záujmu o psíka volajte

Lekáreň Dr.MAX, Hviezdoslavova 469/24
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 PRI PARKOVISKU, Šafárikovo nám. 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.: 053/429 96 10

Lekáreň PRI PARKOVISKU, Šafárikovo nám. 1

T.: 053/429 96 10

Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň na námestí, Letná 65/58
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Jána Jánskeho 1
Lekáreň HARMÓNIA, Zimná 190/55
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39
Lekáreň SIGNUM, Nábrežie Hornádu 3416/11
Lekáreň SIGNUM, Nábrežie Hornádu 3416/11
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.: 0903 295 513
T.: 0901 961 073
T.: 053/441 33 44
T.: 0901 961 073
T.: 0901 961 098
T.: 053/441 16 37
T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/441 01 92
T.: 053/441 01 92
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

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

9. 4. / 7.50 - 14.00 h

• Pod Tepličkou: 1, 2, 5, 7, 14, 29, 216, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265,
271, 293, 294, 295, 300, 307, 1406

16. 4. / 7.20 – 15.30 h

• Duklianska: 46, 48, 75  • F. Hečku: od 1 po 8, od 10 po 24 párne
• F. Urbánka: od 28 po 44 párne, 4547, od 47 – 79 nepárne  • Hurbanova: 8, 9
• I. Stodolu: 12, 14  • Letecká: 35, 37, 39, od č. d. 52 po 68 párne
• Palárikova: 2, 4, 6, od č. d. 7 po 33, od 34 po 44 párne
• Potočná: 1, od č. d. 3 po 13, 15  • Radlinského: 26, 27, 38, 1341, 2096/2
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy
obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej
a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré,
na rozdiel od plánovanej odstávky, vás nedokážeme vopred upozorniť.
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti
umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie
o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

www.spisskanovaves.eu

Zvieratká
na adopciu
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.
kika
Ešte šteniatko, fenka kríženca má približne 3/4 roka.
Čaká na rodinku, ktorej
prirastie k srdcu.

TOFINKA
Fenka kríženca je tiež ešte
šteniatko, má približne 3/4
roka, je veľmi hravá vhodná
do rodiny s deťmi.

nena
Približne 2,5-ročná fenka
kríženca nemeckého ovčiaka bude vhodným spoločníkom rodine s deťmi.

CÉZAR
Približne rok a pol mladý
psík hľadá tiež láskavú rodinu, je vhodný aj k deťom.

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 8-mesačný psík. Je veselý a hravý, bude milujúcim
spoločníkom vašich detí či
oddaným druhom staršiemu
človeku pri sledovaní najnovšieho dielu telenovely.
Lino
Ročný psík – kríženec čaká
na nový domov.

BASTY
Asi polročné šteniatko netrpezlivo čaká na láskavého
pána.

4/2019
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Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves
krytá plaváreň T.: 053/416 63 53
Preteky klubu seniorov - 4 dráhy
18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.

Veľkonočné
sviatky
Verejnosť

Ranné plávanie
6.30 - 7.45

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

13. 4. sobota

6. 4. 2019
sobota
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
pondelok
utorok

8.00 - 12.00
9.00 - 20.00
9.00 - 20.30
9.00 - 20.30
9.00 - 20.30
14.00 - 20.00
9.00 - 20.00

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

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

pondelok - piatok

sobota - nedeľa
Podujatie nešportového charakteru

7.00 - 14.00
14.00 - 22.00
8.00 - 20.00

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
6. 4. sobota
7. 4. nedeľa
10. 4. streda
12. 4. piatok

14.00
18.00
9.00
14.00
16.00
18.00
15.00

27. 4. sobota
28. 4. nedeľa

Young Arrows - kvalifikácia, florbal, juniori
ŠKBD - Young Angels KE „17“, basketbal, kadetky
Young Arrows - kvalifikácia, florbal, juniori
ŠKBD - Young Angels KE „16“, basketbal, kadetky
Young Arrows - Trebišov, florbal, starší žiaci
BK04 - Levice, basketbal, starší žiaci
ŠKBD - Myjava, basketbal, juniorky
BK04 - Považská Bystrica, basketbal, juniori
BK04 - Prievidza, basketbal, starší žiaci
ŠKBD - Trnava, basketbal, juniorky
BK04 - Žilina, basketbal, juniori

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
6. 4. sobota
7. 4. nedeľa
13. 4. sobota
14. 4. nedeľa
18. 4. štvrtok
18. 4. štvrtok
20. 4. sobota

15.30
10.30
10.00
/12.15
10.00
/12.00
10.00
/11.30
14.00
/16.15
16.00

14 €/hod
28 €/hod
28 €/hod

780 €/deň

BK04 - Košice, basketbal, mladší mini žiaci
Young Arrows - baráž, florbal, extraliga muži
VK SNV - Košice, volejbal, kadetky
Young Arrows - Sabinov, florbal, starší žiaci
Young Arrows - baráž, florbal, extraliga muži
BK04 - playoff, basketbal, extraliga muži
Young Arrows - kvalifikácia, florbal, juniori

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

FK NOVES - Krompachy, III. liga dospelí
FK NOVES - Vranov, I. liga žiačok
FK NOVES - FC Košice, II. dorastenecká liga
FK NOVES - Sninca, I. liga starších žiakov U15/U14
FK NOVES - Lokomotíva Košice, mladší žiaci U13/U12
FK NOVES - Humenné, II. dorastenecká liga U19/U17
FK NOVES - Šarišské Michaľany, III. liga dospelí

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935 Cenník prenájmu: 16 €/hod./4 dráhy
TENISOVý areál T.: 0903 403 459 - rezervácie
V prevádzke len tenisová pretlaková hala.
Otváracie hod.:

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

Športová
príprava

14. 4. nedeľa

10.00
18.30
8.00
15.00
17.00
12.30
15.00
18.00
9.00
11.30
14.00

www.stez.sk

Cenník vstupu

tenisová
hala

Cenník vstupu

tenisové
kurty

pondelok - nedeľa
10.00 - 14.00
14.00 - 21.00
Permanentka
10.00 - 14.00
14.00 - 21.00
Permanentka

10.00 - 21.00
10 €/hod./kurt
13 €/hod./kurt
69 €/6 hod./kurt
4 €/hod./kurt
6 €/hod./kurt
50 €/10 hod./kurt

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86

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

hotel preveza** T.: 053/416 63 01, 0911 669 863
Pozývame vás na chutné DENNÉ MENU iba za 3,90 €
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

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
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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

apríl 2019

JENČUŠOVÁ
piata na
MAJSTROVSTVÁch
SVETA v zimnom
triatlone

VOLEJBAL:
Juniorky Volejbalového klubu SNV vyhrali 16. 3. hladko oba zápasy doma s Brusnom 3 : 0 a 3 : 0. Staršie žiačky podľahli doma
v 11. kole 16. 3. lídrovi súťaže Stropkovu „A“ 1 : 3
a 1 : 3. Mladšie žiačky-3 „A“ prehrali 17. 3. vo Vranove všetkých 5 zápasov 0 : 2.

BEH:

V talianskom stredisku ASIAGO sa uskutočnili
16. 2. Majstrovstvá sveta v zimnom triatlone, na ktorých sa zúčastnila v rámci zimnej prípravy aj Nora
Jenčušová. Obsadila 5. miesto v juniorskej kategórii. Zimný triatlon je šport, ktorý sa skladá z troch
disciplín - 4,5 km beh, 6 km jazda na horskom bicykli
a 6 km bežkovanie. Náročnosť týchto disciplín spočíva v súťažení v ťažkom horskom prostredí na snehu.
V tomto čase však už Nora krúti prvé objemové kilometre na španielskej Mallorce v rámci prípravy so
spišskonovoveským klubom CEA SCHWABIK CYCLING
na prvé kolá svetového pohára v cestnej cyklistike.
Norbert Jenčuš

Memorial Jozefa Krišandu (Olcnava;
23. 2. 2019): Muži do 39 r., 5,4 km: 1. T. Kamas
(TJ Tatran SNV, 18:58), 3. M. Plačko (ŠK Iglovia
SNV, 20:06), muži 40 r. a st., 2,7 km: 1. M. Hrušovský (STEZ SNV, 11:18). Ženy do 35 r., 3,6 km:
1. D. Holečková (SNV, 18:58). Beh Olšavskou
dolinou (3. 3. 2019, Blažice, okr. Košice okolie,
16 km): Muži 40 - 49 r.: 7. T. Kamas (TJ Tatran
SNV, 1:03:07), muži 50 - 59 r.: 18. F. Lorinc (SNV,
1:15:08), muži 60 - 69 r.: 5. M. Hrušovský (STEZ
SNV, 1:10:39).

šport v skratke

šport

JUDO:

Kométa so
splneným cieľom
Po úspešných florbalových sezónach Kométy Spišská Nová Ves v súťažnom ročníku 2018/2019 došlo
v kádri k veľkým zmenám. Prakticky z majstrovského
tímu v závere sezóny ostala len kapitánka Kocúrová.
Počas posledného februárového víkendu Spišiačky
v dôležitých súbojoch o play off hostili východniarske
tímy z Prešova a Michaloviec. Už v sobotu po skvelom
výkone Spišiačky zdolali po tretinách 3 : 2, 3 : 1 a 4 : 1
Prešov 10 : 4 a v nastúpenom trende pokračovali aj
v nedeľu proti Michalovciam, ktoré zdolali 9 : 2.
Po osemnástich kolách základnej časti tak Kométa
Spišská Nová Ves splnila predsezónny cieľ a postúpila
do play off a po nedeli čakali na svoje súperky v prvom

kole. Proti Prešovu a Michalovciam ukázali dievčatá
Kométy výborný florbal, šikovné kombinačné akcie
a, hlavne, pohotové gólové zakončenia. V prvom kole
play off narazili na silný tím Pruského, ktorý doma vyhral
dva zápasy 12 : 1, 4 : 3 a doma Spišiačky prehrali 2 : 6.
„Naším cieľom bol postup do play off. Obzvlášť to bolo
náročné, keď nám skontumovali výsledky na začiatku
základnej časti. Vtedy bolo otázne, či vôbec sezónu
dohráme. Nakoniec sa podarilo postúpiť medzi najlepšie družstvá a zahrať si vyraďovaciu časť,“ povedala kapitánka Kométy Spišská Nová Ves Barbora
Kocúrová.
Jozef Petruška

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

Veľkonočný výstup na Matku Božiu
20. apríla 2019

na trase - Novoveská Huta - sedlo Vúrec - Medvedia hlava 903 m n. m.
- Matka Božia 906 m n. m. - Košiarny briežok - Spišská Nová Ves
Zraz autobusová zastávka pred Poľovníkom Novoveská Huta o 8.20 h.

XV. ročník seniorských
majstrovstiev mesta v plávaní
6. apríla 2019 (sobota)
kategórie:
muži a ženy podľa
veku:
A: od 30 do 39 rokov
B: od 40 do 49 rokov
C: od 50 do 59 rokov
D: od 60 rokov

disciplíny:
50 m voľný spôsob muži a ženy
100 m prsia - muži a
ženy
200 m voľný spôsob
- muži

program:
8.00 - 9.00 prezentácia a rozplávanie
9.00 - 11.00 preteky
podľa disciplín
11.00 vyhodnotenie
pretekov

Účastníci pretekov majú vstup na plaváreň zadarmo.

www.spisskanovaves.eu

V sobotu 9. 3. sa v Športovej hale v Michalovciach
konalo 1. kolo Východoslovenskej oblasti mladších a starších žiakov a žiačok v judo, kde pretekári Džudo klubu Spišská Nová Ves dosiahli tieto
výsledky: Kategória super mini: do 21 kg Rodan
Pramuka - 3. miesto; do 24 kg Vratko Pjontek 2. miesto; do 26 kg Šimon Sivačko - 3. miesto; do
36 kg Adam Stanko - 1. miesto, Matúš Bartoš 2. miesto a Maroš Blahút - 3. miesto. Kategória
mini: do 38 kg Barbora Gurčíková - 1. miesto;
do 24 kg Michal Zgodova - 1. miesto; do 27 kg
Hugo Biganič - 2. miesto; do 30 kg Peter Piroch
- 3. miesto; do 34 kg Filip Szabo - 1. miesto a Kristián Gardošík - 2. miesto; do 46 kg Adrián Kaščák
- 1. miesto; do 50 kg Michal Lavaš - 2. miesto. Kategória mladšie žiačky: do 44 kg Sofia Gánovská
a Sabina Cvengrošová - 3. miesto; do 48 kg Ema
Drescenyi - 2. miesto; Kategória mladší žiaci: do
50 kg Matej Fabiny - 1. miesto; do 55 kg Oliver
Oľšavský - 2. miesto. Kategória staršie žiačky:
do 52 kg Rose Gregoire - 1. miesto. Kategória
starší žiaci: do 46 kg Matej Širila - 3. miesto; do
66 kg Michal Hambor - 2. miesto a Lang Wang 3. miesto; do +73 kg Jakub Stiasni - 3. miesto.

KARATE:
39. ročník Veľkej ceny Slovenska sa konal
23. – 24. 2. pre kategórie kadetov, juniorov, U21
nominačným turnajom na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov, U21 Santiago, Chile 2019. Karate
klub sa so svojimi zverencami zúčastnil tejto prestížnej súťaže a naši cvičenci z uvedenej súťaže
priniesli zlatú medailu - Maroš Janovčík, striebornú medailu - Sára Krivdová a tri bronzové: Monika Pekarčíková, Juraj Černický, Dominik Imrich.
Tretie kolo žiackej ligy VÚKABU a TAÚK v Snine
sa konalo 2. 3. 15 zverencov KK Iglow získalo 8 zlatých medailí, 3 strieborné a 6 bronzých. V kategórii
družstvá štartovali naši zverenci v 7 kategóriách
a získali celkovo 6 medailí, z toho 4 zlaté a 2 strieborné. Celkovo sa Karate klub Iglow umiestnil na
tejto súťaži na 5. mieste.

4/2019
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Futbalisti odštartovali jarnú časť
Stretnutím s FC Košice začala pre futbalistov Spišskej Novej Vsi jarná časť súťažného ročníka 2018/2019.
„V zimnej príprave nás trápil problém
s úzkym kádrom a zraneniami hráčov.
Káder sme preto síce neradi, ale predsa,
nakoniec museli doplniť chlapcami z dorastu,“ povedal manažér FK Spišská Nová
Ves Patrik Brezovaj a opísal situáciu pred
jarnou časťou: „Naspäť do Spišského Podhradia odišiel Dunajčan, svoje pôsobenie
ukončili v klube brankár Stančák, Ruman
a bratia Kleinovci. Mrzí najmä odchod Kočíka na poslednú chvíľu do juniorky Slovana Bratislava. Určite potešil návrat bratov
Šomšákovcov z neďalekých Krompách po
polroku a doliečenie Kavuliča. Vzhľadom
k ambíciám dorastu sme radi, že sa nám
podaril príchod perspektívneho brankára
Zajaca, ktorý pomôže aj našej devätnástke. Po operácii je však spoľahlivý stopér
Kamenický a nedá sa predpokladať termín
jeho návratu na hraciu plochu.“
Jozef Petruška

Amatérska liga pozná mená najlepších
V roku 2013 vznikla v Spišskej Novej Vsi Spišská
amatérska liga v ľadovom hokeji. U hokejových amatérov a bývalých hráčov má toto podujatie veľkú popularitu a bez prerušenia sa hrá každú sezónu. Po
základnej časti a vyraďovacích bojoch bol v druhý
marcový víkend na programe súboj štyroch tímov
o medailové umiestnenia.
V súboji o bronz lepšie začali hokejisti Direct Realu,

ktorí si vypracovali sľubný náskok, keď v závere
mali sľubný náskok 3 : 1. Lenže hráči Drinken Barons sa nevzdávali a dokázali stretnutie dotiahnuť
do remízového konca 3 : 3. Hralo sa na dva zápasy, a tak sa o všetkom rozhodlo v odvete, ktorú
vyhral Drinken 5 : 3 a skončil bronzový. Už súboj
o bronz mal výbornú úroveň a kvalitný priebeh. Po
zápase o bronz bol na programe finálový súboj. Do

boja o víťazstvo v SAHL proti sebe nastúpili Spišský Štvrtok a Foxxy. V prvom stretnutí dominovali
skvelí brankári. Tí si dlho držali čisté kontá, a tak
o osude stretnutia rozhodol jediný presný zásah
hráčov Spišského Štvrtku, ktorí tak mali výhodu
v odvete, ktorá skončila 2 : 2 a Spišský Štvrtok sa
stal víťazom.
Jozef Petruška

Hokejový turnaj žien
Aj keď hokejové A – mužstvo seniorov skončilo sezónu 2018/2019 veľmi skoro, hokejové dianie na
spišskonovoveskom ľade vôbec neskončilo. Druhý
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marcový víkend bol bohatý na hokejové udalosti. Tou
najsledovanejšou sú play off zápasy extraligových
dorastencov, ktorí po dvoch stretnutiach v Košiciach

majú sériu dobre rozohranú – prvý súboj vyhrali,
v druhom prehrali. O medaily sa hralo aj v piatok vo finále spišskej amatérskej hokejovej ligy a veľkou udalosťou bol víkendový ženský turnaj
o Pohár primátora mesta Spišská
Nová Ves. Po ročnej odmlke si tak
HC Osy vyskúšali, ako je to zahrať
si hokej. Na turnaj si pozvali súperky
z Košíc a Žiliny. Od prvého po posledný zápas sa turnaj vyznačoval
výbornou organizáciou, kvalitnými
zápasmi a dobrými výsledkami domáceho družstva.
V prvom zápase HC Osy zdolali ICE
Dream Košice 4 : 1. Druhý turnajový
súboj bol bohatý na góly. Spišiačky
vysoko zdolali Žilinu 11 : 2. Rovnaký
výsledkový scenár bol aj v nedeľu.
Najprv domáce Osy zdolali dvojciferne Žilinu 11 : 1 a dominanciu na domácom turnaji potvrdili v poslednom
meraní síl s Košicami, ktoré zdolali
7 : 0. Spišiačky tak celým turnajom
prešli bez prehry a z rúk primátora
mesta Pavla Bečarika si prevzali víťaznú trofej a zlaté medaily.
Jozef Petruška
apríl 2019
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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.
Týmto chceme vyzvať všetkých priateľov, známych a rodinných príslušníkov jubilantov nášho mesta, aby nás neváhali kontaktovať
pri významnom životnom jubileu (70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov) svojho blízkeho, známeho, priateľa.
Veľmi radi vám pripravíme slávnostné prijatie jubilanta – jubilantky predstaviteľom mesta v obradnej miestnosti Radnice.
Neváhajte nás kontaktovať taktiež pri narodení vášho dieťatka, radi ho privítame v obradnej miestnosti Radnice ako nového občana
nášho mesta. Kontakt: Mgr. Zuzana Kleinová 053/417 66 25, 0908 343 208
Termíny obradov v najbližšom období: 13. apríl 2019

kancelária primátora

POĎAKOVANIa A SPOMIENKY
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 18. 10. 2018 prišli
rozlúčiť s našou drahou mamkou, babkou, prababkou a krstnou
Teréziou POHLYOVOU, ktorá nás opustila vo veku 85 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 patrí pracovníkom Domova dôchodcov a zdravotníckemu personálu OMIS
NsP v SNV.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš
navždy žiť.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým
príbuzným, susedom, priateľom, kolegom a známym, ktorí sa
14. 2. 2019 prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom,
dedkom, bratom, synom Metodom BLAŠKOM, ktorý nás opustil
vo veku nedožitých 63 rokov.
Poďakovanie patrí ZPOZ pri MsÚ v SNV a Pohrebnej službe
R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka Emília, syn Tomáš, dcéry Erika
a Silvia s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Neplačte, že som odišla, ten kľud a mier mi prajte, len večné svetlo
spomienky mi stále zachovajte.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým kolegom
a známym, ktorí sa 15. 2. 2019 prišli rozlúčiť s našou milovanou
mamičkou, babičkou Zuzanou JAKUBČOVOU, ktorá nás navždy
opustila vo veku 54 rokov.
S láskou a úctou spomínajú synovia Martin s rodinou, Matúš
s priateľkou, dcéra Zuzana s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 28. 2. 2019
prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom, bratom
a dedkom Jozefom PAJONKOM.
Poďakovanie patrí ZPOZ pri MsÚ v SNV a zvlášť PhDr. J. Lapšanskému.
Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie celému kolektívu chirurgického odd. a ODCH v SNV pod vedením primárov oddelení.
Veľké ďakujeme vyjadrujeme pánu dekanovi farnosti v SNV za
dôstojné obrady katolíckej cirkvi.
S úctou a vďakou manželka, deti a smútiaca rodina.
Dotĺklo srdce, onemeli pery, ostal žiaľ.
S hlbokým žiaľom sme sa 5. 3. 2019 rozlúčili s naším drahým
Gabrielom STEINHAUSEROM, ktorý nás navždy opustil 1. 3. 2019
vo veku 90 rokov.
Vrúcne poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť
a nás podporiť prejavmi sústrasti, slovami útechy a kvetinovými
darmi.
Úprimne ďakujeme celému kolektívu oddelenia OMIS za príkladnú starostlivosť. Poďakovanie patrí ZPOZ pri MsÚ v SNV
a PhDr. J. Lapšanskému, Farskému úradu a Pohrebnej službe
R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
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Dotĺklo srdce, onemeli pery, ostal žiaľ.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa 26. 2. 2019 prišli rozlúčiť s našou milovanou Agátou
GOLDBERGEROVOU, ktorá nás opustila vo veku 89 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV – PhDr. J. Lapšanskému, Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe
R. Findura.
S láskou deti Anton, Eva, Agáta a Viera s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.
…sedem rokov pozeráme do neba a myslíme s láskou na Teba.
Spi tichučko, keď dosnívala života si sen a cestou bolesti odišla si
tam, kde je mier a láska len…
3. 2. 2019 sme si pripomenuli 7. výročie, odkedy nás opustila moja
manželka, naša drahá mamka, babička Veronika KUCHÁROVÁ.
Prosíme všetkých, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Michal, dcéry Mária a Gitka
s rodinami a syn Ladislav.
Odišiel si, nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ
spomienkami.
14. 3. 2019 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia a zároveň si
4. 4. 2019 pripomenieme nedožité 70. narodeniny nášho milovaného otca, dedka a príbuzného Antona HORBALA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si
rada mala. Za všetky Tvoje trápenia a bolesti nech Ti dá Pán Boh
večnej milosti. V neznámy svet odišla si spať, zaplakal každý, kto
Ťa mal rád. Odišla si od nás, zostali sme v žiali, no vždy budeš žiť
v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali.
26. 3. 2019 uplynulo 5 rokov, čo nás opustila naša drahá mama,
babka, prababka Ľudmila KORHEĽOVÁ.
S láskou a úctou spomína dcéra Ľudmila s rodinou.
Napriek tomu, že nás pred viac ako rokom dňa 27. 3. 2018 opustil
náš najbližší Mgr. Michal MUCHA, ostáva stále s nami.
manželka Helena so smútiacou rodinou

Odišla si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach stále
žiješ spomienkami.
2. 4. 2019 uplynie 20 rokov od chvíle, čo nás navždy opustila naša
drahá mamka, babka a teta Anna JENDRALOVÁ, rod. Jahodová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú modlitbu
a spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomína dcéra s rodinou.
Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ
spomienkami.
3. 4. 2019 si pripomenieme 4 roky, odkedy nás navždy opustil môj
manžel a náš otec Štefan GARČÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu, prosíme,
tichú spomienku spolu s nami.
S úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinou.
4/2019
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Mal som Vás rád a chcel som žiť, ale prišla chvíľa, keď som musel
do večnosti ísť. Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať…
4. 4. 2019 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Jozef JAVORSKÝ.
S láskou spomínajú manželka Janka, deti Janka, Monika a Jaroslav s rodinami a sestra Valika s rod.
Celý život odišiel nám, s láskou v srdci spomínam. Každý deň sa
učím žiť sám, mohla by si sa vrátiť k nám. Viem, že tam, kde si,
Ti je krásne a preto Ti skladám tieto básne. Nechcem už smútiť
každý deň, lebo nechala si vo mne sen, že raz sa znova zídeme
a spolu sa objímeme.
4. 4. 2019 si pripomenieme 6. výročie, čo nás opustila moja manželka, naša mamka a babka Viera Šoltísová.
S láskou a úctou spomínajú manžel Miroslav, dcéry Viera, Daniela,
Lenka s rodinami a syn Miroslav s rodinou.
Čas neúprosne beží a nevráti, čo vzal, len láska, úcta a spomienky
v srdciach ostávajú…
5. 4. 2019 uplynú 2 roky, kedy nás navždy opustil milovaný otec,
manžel, brat, švagor, svokor Ján REPASKÝ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry a ostatní príbuzní.
Odišla si preč, nás to teraz bolí, opustila si tento svet proti svojej
vôli. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
8. 4. 2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila manželka,
mama, sestra, babka, kamarátka Ľubica MAČINOVÁ, rod. Pavlíková.
Spomínajú manžel, deti a tí, ktorí na ňu nezabudli.
Mama, 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.
8. 4. 2019 uplynie 12 rokov, odkedy nás navždy opustila naša drahá manželka, mamka, babka Mária HRUŠOVSKÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, dcéry Mária, Janka, synovia Jozef a Stanislav s rodinami.
Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
8. 4. 2019 uplynie štvrtý rok, kedy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko Juraj LISOŇ.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
S úctou a vďakou spomínajú manželka Katarína, dcéry Jarmila,
Denisa, Katarína a Lucia s rodinami, synovia Juraj a Ján.
Do večnosti odišli ste spať, zaplakal každý, kto
Vás mal rád. Odišli ste, my ostali sme v žiali, no
vždy budete žiť v srdciach tých, ktorí Vás radi
mali. Ku hrobu Vášmu my však chodíme a pri
plamienku sviečok na Vás spomíname.
8. 4. 2019 si pripomenieme 10. výročie, kedy nás
opustila milovaná mamka Anna HOVANČÍKOVÁ
a 5. 4. 2019 si pripomenieme 18 rokov, odkedy
nás opustil milovaný otec Imrich HOVANČÍK.
S láskou spomína syn Pavol s rodinou.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú…
10. 4. 2019 uplynie 5 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil môj
manžel, otec, svokor, dedko Ondrej RUŠIN.
S láskou a vďakou spomína manželka, synovia Daniel a Jaroslav
s rodinami a ostatná rodina.
Čas plynie, ale spomienka ostáva.
10. 4. 2019 si pripomenieme 4. výročie, odkedy nás navždy opustil
môj manžel, náš otec, dedko a príbuzný Štefan GELETKA.
S úctou spomína rodina.
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Starodávne deje milostné hrobná tráva zhltla ako plameň. Neruš
mŕtvych v spravodlivom sne, neklaď hlavu na náhrobný kameň.
S. Jesenin
11. 4. 2019 uplynie 7 rokov, kedy odišiel do večnosti JUDr. Tibor
BRZIAK.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
S úctou a láskou milujúca rodina.
11. 4. 2019 uplynie 5 rokov, čo nás opustil môj manžel a otec
Milan DOHODA.
S láskou spomína manželka Anna a deti Rastislav, Katarína a Branislav.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všetkých a všetko,
čo si rád mal. Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, no každý
deň Ti patrí naša spomienka.
11. 4. 2019 si pripomenieme 4. výročie, čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Jozef GRIVALSKÝ.
Zároveň sme si 30. 3. 2019 pripomenuli jeho nedožité 80. narodeniny.
S láskou a úctou spomínajú milovaná manželka Božena, synovia
Peter, Jozef, Pavel a Martin s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.
Sú chvíle, ktoré sa nikdy nevrátia, ale v srdciach, pamäti zostanú
nastálo.
13. 4. 2019 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec
a dedko Peter GANOVSKÝ.
S láskou a vďakou v srdci spomínajú manželka, deti s rodinami.
Mal rád život, mal rád smiech, veril v dobro a miloval svet.
Nestihol sa s nami ani rozlúčiť a jeho život ukončil vo veku 21 rokov nezodpovedný vodič.
14. 4. 2019 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomíname 22 rokov
od úmrtia milovaného syna Mária JANČURU, ktorý zahynul pri
dopravnej nehode.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
rodičia, Tonka a Richard s rodinou
Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Aj keď nie ste
medzi nami, v našich srdciach žijete stále s nami.
16. 4. 2019 uplynie rok od úmrtia našej mamky Heleny
TEKÁČOVEJ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ju poznali.
S láskou a vďakou synovia a dcéry s rodinami.
Slnko v oku, v srdci žiaľ. Čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišiel
si nám všetkým, ktorí Ťa radi mali. Odišiel si bez toho, aby nám
Tvoje ústa zbohom dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí vie, čo
je bolesť a žiaľ, tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí.
17. 4. 2019 uplynie smutný a dlhý rok, čo nás nečakane a navždy opustil môj milovaný manžel, starostlivý otec, obetavý dedko
a brat Jaroslav DROBNÝ.
S láskou a úctou spomínajú manželka Marta, synova Jaroslav
a Marcel s rodinami, dcéra Natália a sestra Adela s rodinou.
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však
smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
18. 4. 2019 uplynú 2 roky, kedy nás navždy opustila naša milovaná mamka Gabriela VAŽANOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou na Teba spomínajú dcéra a syn s rodinami.
Ťažko je bez nej, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké
bolo predtým.
19. 4. 2019 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila moja manželka, naša babička, prababička, svokra Oľga LIPTÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel, vnúčatá, pravnúčatá.
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Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však
smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť. Už len kyticu
z lásky na hrob Ti môžeme dať, za všetko krásne ďakovať a s láskou v srdci spomínať. Odpočívaj v pokoji.
20. 4. 2019 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil môj manžel,
náš otec, dedko, brat, krstný otec, švagor, ujo Štefan KULA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéry s rodinami, vnuk Alex
a vnučka Amélia.
Niektoré rany zasiahnu človeka tak hlboko, že sa nikdy nezahoja…
22. 4. 2019 si pripomenieme smutné 8. výročie, čo nám chýba
naša milovaná manželka, maminka, babička Anna Korfantová.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Jozef a deti Ivana, Tatiana
a Erik s rodinami.
Veľmi nám chýbaš…
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.
…je taká chvíľa, keď končí život a začína spomienka…
23. 4. 2019 si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil náš starostlivý manžel, tatík, dedko, svokor, brat a švagor
Hynek Ignác ŠTĚPANÍK.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujete tichú spomienku.
S úctou smútiaca rodina.
Čas plynie, spomienky zostávajú.
23. 4. 2019 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko Ján VARGA.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
23. 4. 2019 uplynie rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, starostlivý otec, láskavý dedko, brat, švagor a priateľ
Vladimír RUSCH.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
S úctou a láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinami.
28. 4. 2019 uplynie rok, keď nás navždy opustila naša mama
a babka Vlasta Valkošáková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S úctou spomínajú dcéra a synovia s rodinami.
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal… Zostanú spomienky a v srdci veľký žiaľ.
23. 4. 2019 si pripomenieme 6 rokov, odkedy nás opustil môj
manžel, náš otec a dedko Štefan VENCEL.
S láskou a úctou spomína rodina Vencelová.
…Ale tie hviezdy predsi svietili a pekný život tie kvety žili, a diamant v hrude nezhnije.
25. apríla a 22. mája 2019 uplynie rok, odkedy sa na večný odpočinok odobrali naši
rodičia, MUDr. Oľga MIKULAJOVÁ a MUDr. Vavrinec MIKULAJ.
S láskou a vďakou spomínajú deti s rodinami.

inzercia, pozvánka
UMELECKÁ
A MÓDNA
AGENTÚRA

2019

KASTING
23. ROČNÍK SÚŤAŽE

NEVEREJNÝ VÝBER + KASTING MODELIEK A HOSTESIEK AGENTÚRY ŠTÝL

NEMUSÍŠ BYŤ NAJKRAJŠIA
MÔŽEŠ BYŤ NAJLEPŠIA

25. 4. 2019 (štvrtok) od 1500 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR
26. 4. 2019 (piatok) od 1500 hod. | SP. NOVÁ VES | HOTEL METROPOL
HLAVNÁ CENA: ZÁJAZD - EXOTICKÁ DOVOLENKA
NETRADIČNO TRADIČNÁ SÚŤAŽNÁ SHOW JE URČENÁ PRE DIEVČATÁ VO VEKU OD 17 ROKOV, KTORÉ MAJÚ
ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY NA KVALITNÉ UMIESTNENIEV TEJTO SÚŤAŽI. UCHÁDZAČKY NECH SI PRINESÚ LODIČKY
A PLAVKY. VYBRANÉ SÚŤAŽIACE BUDÚ SÚŤAŽIŤ O HODNOTNÉ CENY NA VEĽKEJ SHOW 14. 6. 2019
V SPIŠSKOM DIVADLE A MAJÚ MOŽNOSŤ UPLATNIŤ SA AKO MODELKY A HOSTESKY V AGENTÚRE ŠTÝL.

viac info: 0903 904 645 | www.agenturastyl.sk
www.spisskanovaves.eu
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relax
FORIŠOVINY

krížovka

glosa
Na margo novinárov
Napriek tomu, že sme dennodenne atakovaní
médiami, si ich moc uvedomíme iba zriedkavo na vlastnej koži. Tak to bolo aj v prípade
nešťastia na jednej zo spišskonovoveských
základných škôl. Sociálne siete a weby nás
v momente informovali o správe, ktorú nemali
do detailov potvrdenú, a tak sa k polovičatej
informácii pripojili fotografie s pištoľou a nábojmi, navodzujúc pocit, že sa na jednej z našich škôl udial texaský masaker alebo teroristický útok. To, že si žurnalisti a ich nadriadení
vzali k srdcu postupné objasnenie situácie
a menili svoje hlavné články až ku kýženej
správe o nehode počas vyučovania, je ich psia
povinnosť. No prvotné búchanie na pomyselný
hrniec už spravilo svoj kus práce a do sveta
sa rinuli správy patriace do kategórie bulváru. K polopravdám a domýšľaniam sa pripojili diskusie o vhodnosti športovej streľby na
školách a neplodné komentáre. Skutočnosť,
že sa stala nehoda je ľúto každému normálnemu človeku, teda aj pedagógom, známym
a príbuzným obete nešťastia. Po „zaručených
informáciách“ z médií však ostala aj pachuť
nedôvery a podozrenia, že sa to možno deje aj
pri iných správach a šokujúcich objaveniach.
Česť výnimkám!
Vlasto Bogár

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. apríla na adresu redakcie s heslom
„Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. keď jozef, 2. kožuch odkladá, 3. bude dobrá úroda.
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OTVÁRAME NOVÉ
CENTRUM NA SPIŠI
TRPÍTE BOLESŤAMI A HĽADÁTE FYZIOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY?
RADI BY STE TRÉNOVALI V SKUPINKE, CHCETE SCHUDNÚŤ ALEBO
POSUNÚŤ SVOJ ŠPORTOVÝ VÝKON NA VYŠŠIU ÚROVEŇ?
SME TU PRE VÁS OD 1. APRÍLA 2019

AKCIA: 50% ZĽAVA PRI PRVEJ NÁVŠTEVE
Využite do 30. apríla 2019 možnosť získať polovičnú zľavu na akúkoľvek
službu v rámci spišskonovoveského pohybového centra Ultimuv. Stačí, ak
na recepcii poviete heslo: “ZRODENÍ K POHYBU” a vyberiete si službu z
našej ponuky.

400
m2

tréningovej plochy
priamo v centre mesta

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
26. apríla 2019, od 7.00 do 21.00
Príďte nás navštíviť a počas tohto dňa zažijete:

určíme vám
optimálne ciele

moderné
vybavenie

pre ženy, mužov,
seniorov aj deti

služby na mieru

BEZPLATNÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ KONZULTÁCIE
MOŽNOSŤ VYSKÚŠAŤ NAŠE POHYBOVÉ PROGRAMY
BEZPLATNÁ UKÁŽKA DIAGNOSTIKY
PROGRAM PRE DETI a SÚŤAŽE
Spoľahli sa na nás:
Olympionik Matej Tóth,
futbalová škola Mareka Hamšíka JUPIE,
biatlonový oddiel Dukla Banská Bystrica,
najlepší slovenský sparťan Peter Žiška,
biatlonistka Alena Procházková,
majster Slovenska v cestnej cyklistike Johann Schwabik.

ULTIMUV Spišská Nová Ves, Letná 48/41 | Pondelok - piatok: 7.00 - 19.00 | 0948 215 798

www.ultimuv.com
www.spisskanovaves.eu
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drobná inzercia, inzercia
PREDÁM / PRENAJMEM
 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 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 rodinný dom v širšom centre mesta. Cena dohodou. RK nevolať!
T.: 0902 107 844.
 Predám stavebný pozemok v lokalite Malé pole v smere na Novoveskú Hutu o rozlohe 1 000 m2, kde sú vybudované kompletné inžinierske siete. Cenu si dohodneme
osobne. Kontakt: 0948 255 106.
 Predám rozbehnutý ranč MEGI v Poltári, časť Prievrana. Cena dohodou.
www.rancmegi.sk T.: 0902 032 155.
 Predám záhradu 258 m2 v SNV, lokalita Brusník, v cene 9 500 €. V prípade vážneho
záujmu dohoda. Na záhrade je domček na náradie, ovocné stromy, kríky a časť na pestovanie zeleniny. V ZO je rozvod vody. T.: 0944 885 530.
 Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti Červený jarok. V spodnej časti záhradkárskej osady preteká potok. T.: 0903 621 805, 0911 693 447.
 Predaj – záhrada lokalita ZO SPIŠ s murovanou – drevom obloženou podpivničenou
chatkou – súp. č. 7393. Výmera 373 m2, zastavaná plocha 17 m2, elektrika, úžitková
voda. T.: 0908 267 331.
 Predám záhradku v záhradkárskej oblasti na Iliašovskej ceste v SNV. Rozloha
375 m2, na pozemku vodovodná a elektrická prípojka. T.: 0915 580 769.
 Predáme chatku so záhradou na Červenom jarku. T.: 0903 261 962.
 Predám záhradku v Červenom jarku. Murovaná chatka 16 m2. T.: 0908 084 093.
 Predám záhradu s chatkou v chovateľskej osade Ferčekovce, vo výmere 397 m2,
elektrina, studňa, plynová prípojka. T.: 0915 544 842.
 Predám záhradku s chatkou (studňa, elektrika) v ZO Splav (sídl. Mier).
T.: 0910 963 298.
 Predám drevenú chatku so záhradou „Červený jarok“, dobrý prístup autom. Zo zdravotných dôvodov. T.: 0915 610 100.
 Predám rám a hrobové miesto na starom cintoríne * funkčný videoprehrávač Goldstar - k nemu darujem 10 nahratých videokaziet * žlté lyžiarske viazanie Marker M 29
a darujem viazanie Marker M 16. T.: 0949 469 837.
 Predám dobre zabehnutý novinový stánok na Štefánikovom námestí 21 (oproti bývalej Baníckej škole). Voľný od 1. 4. 2019. Informácie na tel. č.: 0911 187 680.

HĽADÁM / KÚPIM / PRÁCA
 Hľadám osobnú asistentku. T.: 0911 335 744.
 Kúpim garsónku v SNV / Smižanoch. T.: 0950 593 098.
 Kúpim 1-izb. byt v SNV. T.: 0908 829 278.
 Hľadám na dlhodobý prenájom 2 -3.-izb. byt s platbou do 350 €. T.: 0944 456 528.
 Kúpim alebo vezmem do prenájmu záhradku, príp. s chatkou kdekoľvek v SNV.
T.: 09025 817 772.
 Kúpim pozemok alebo garáž v SNV, príp. bližšie okolie. T.: 0903 600 596.
 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/7dní v týždni za
prijateľné ceny. Inštalácia Windows! Opravy notebookov! Inštalácia a nastavenie
WiFi. Obnovenie vašich stratených či zmazaných dát! Nastavenie internetového
pripojenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! E-mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu
 MASÁŽE MAŤKA / PLAVÁREŇ - SAUNA ponúka * relaxačno-liečivú BREUSSOVU
MASÁŽ - regeneruje stavce a platničky - 17 €. Na internáte pri Hotelovej akadémii
ponúkame jarné detoxikačné masáže * medová * lymfodrenáž celého tela * bankovanie. T.: 0904 325 343.
 FOTO – VIDEO SLUŽBY. Natočím, nafotím všetko, čo potrebujete vlastným kreatívnym spôsobom! V rámci budovania portfólia ponúkam zľavy. FB: La Arto De
Lumo, email: stefanikova.renata@gmail.com T.: 0908 611 465.
 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.
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 ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DAŇOVÉ PRIZNANIA. T.: 0905 936 156 * info:
www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com
 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie s. r. o. na kľúč, POZOR majitelia eseročiek – povinný zápis konečného užívateľa výhod do OR; zmeny v s. r. o.;
predaj READY MADE, s. r. o.; zápis dopravcov do OR, atď. TIMID, s. r. o., spoločnostiSRO.sk, Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV. T.: 0948 249 495,
www.spolocnostisro.sk
 Ponúkam kompletné stavebné práce: www.rekonstrukcie.eu / fb.rekonstrukcie.eu / T.: 0917 562 510.
 OPRAVA – PREDAJ – SERVIS – POŽIČOVŇA ELEKTR. RUČNÉHO NÁRADIA renomovaných značiek BOSCH - HILTI - DEWALT - NAREX - MAKITA, a i. / PREDAJŇA NÁRADIE EXTRA, Fabiniho 10, SNV (pri žel. stanici - budova RESA). T.: 0914 333 344.
 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové jadrá), rekonštrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce (výmena batérií, WC, radiátorov, preplach. potrubia), rezanie do panelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh, sadrokartónu.
T.: 0903 277 634.
 Montáž všetkých druhov strešných krytín za rozumnú cenu. Kvalita,
rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaručená. T.: 0902 249 396 - Peter Ilašenko.
 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.
 POSTREKY ovocných drevín, ničenie hlodavcov a hmyzu ponúka: Klein, asanačná služba, Smižany. T.: 0905 596 925, 0908 134 296.
 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.
 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.
 TEPOVANIE BUBLINKA - tepujem PROFESIONÁLNYM STROJOM (3x procesy čistenia) hĺbkovým spôsobom - sedačky, koberce, postele, matrace… + UMÝVAM
OKNÁ a UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. T.: 0950 511 616, 0905 824 096.
 Pečiem na objednávku čerstvo upečený ZDRAVÝ biely a tmavý CHLEBÍK A PEČIVO - bez LEPKU, vajec, laktózy, sóje, kvasníc, s NÍZKYM obsahom CUKRU, bez
aditív a konzervantov. OBJEDNÁVKY na t. č. 0908 269 663.
 Masáže Pierko - Daniela Stuhláková. V mesiaci apríl sa rozdávajú darčeky pri príležitosti 1. NARODENÍN - pripravený darček k masáži. Objednávky:
0911 234 848.
 Prerobíme a upravíme Vaše bývanie. Rekonštruujeme domy, byty a ostatné interiéry a exteriéry. Kompletné prerábky bytových jadier, voda a kúrenie, pokládka podlahy, sieťkovanie, omietky, maľby. T.: 0907 421 043, e-mail:
martinschlesinger2@gmail.com
 Vyučujem ANGLICKÝ JAZYK deti od 10 rokov a dospelých (doučovanie, príprava na maturitu, konverzácia, zvýšenie jazykovej úrovne). Mám lingvistické a pedagogické vzdelanie a 12-ročnú prax. T.: 0905 310 408.
 Maľujeme bytové a nebytové priestory - interiéry a exteriéry. Máme
dlhoročné skúsenosti. Zameriavame sa na detaily a čistotu prevedenej práce.
T.: 0948 823 223.
 PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS čistí koberce, sedačky, okná, sanitu,
šetrí Vám čas a zdravie, poskytuje kvalitu. Podlahy naleštíme, proti pošmyknutiu upravíme a dlažobné špáry rozjasníme. T.: 0903 100 5 08, 053/444 01 19,
0903 661 891.
 Pokazil sa vypínač, zásuvka, vyhadzuje istič? Neodteká drez, kvapká z batérie? Neviete koho zavolať? Som tu pre Vás. Opravy a montáž elektro a vodoinštalácie. Aj drobné opravy. Montáž a servis domácich vodární a čerpadiel. Rady ako vyriešiť problém zdarma. Seriózne a pohotovo. T.: 0951 211 430,
elektro.vodar@gmail.com
 Kozmetika Passage, Lipová 20 (OD Družba, Tarča), SNV ponúka kozmetické,
vizážistické a ďalšie služby. Viac info na: kozmetikapassage-snv.sk, FB, Instagram. T.: 0905 388 917.
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ON

OFF

ZACVIČTE

VYUŽITE

ŠTÁTNY PRÍSPEVOK

NA REKREÁCIU
UŽ AJ V NAŠOM STREDISKU
www.poracpark.sk

S TEPLOM

-15 %
naša klimatizácia vykuruje alebo chladí

APRÍLOVÁ ZĽAVA: 15%

zľavový kód: I0419Z15 | www.solidcorp.sk

www.hasicisr.sk

www.spisskanovaves.eu
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Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA OCTAVIA RS, SUPERB SPORTLINE,
KAROQ SCOUT a KODIAQ RS: 4,9 – 9,4 l/100 km, 125 – 217 g/km. Ilustračné foto.
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ROADSHOW
5. 3. – 21. 4. 2019

www.skodaroadshow.sk
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Rezervujte sipredajca
svoju testovaciu
jazdu čo najskôr na
Váš autorizovaný
vozidiel ŠKODA:
www.skodaroadshow.sk
Váš
Váš
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predajca vozidiel
vozidiel ŠKODA:
ŠKODA:
predajca vozidiel ŠKODA:
Váš autorizovaný
predajca vozidiel
AUTOVES
s.r.o., Duklianska
55, 052ŠKODA:
01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0903 645 111, 0911 645 111, www.autoves.sk

UŽ VÁS
ČAKAJÚ

REPREZENTÁCIE
* 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 A BEZPEČNOSŤ. ZÍSKAJTE CENOVÚ VÝHODU AŽ DO
3 500 € A MIMORIADNU VÝBAVU 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

CENOVÁ VÝHODA

3 500 €

ĂË

