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Zľava: Ing. Peter Herceg, Mgr. Jolana Prochotská, za ZOO: Karol Dzurik st., Ing. Jana Dzuriková a Karol Dzurik ml. - vpredu;  
za Bytové družstvo SNV: Mgr. Mária Peklanská, členka BD SNV, Mgr. Soňa Bobková, predsedníčka predstavenstva BD SNV,  Ing. Otília Muchová, námestníčka BD SNV,  
ThDr. Radomír Bodziony, PhD., farár, Rímskokatolícka cirkev - farnosť Dedinky, filiálka Stratená, Mgr. Slavomír Gallik, dekan Spišskonovoveského dekanátu

foto: Miro Dibák
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Ďakujeme
obchodným partnerom
za spoluprácu, 
zákazníkom za dôveru

OKNO fi nal, spol. s r. o., Podskala 2/3241, Spišská Nová Ves, oknofi nal@oknofi nal.sk www.oknofi nal.sk

Zimná 36, Spišská Nová Ves@bicykle.schwabik

hello@bicykle.schwabik.sk

25€/deň

POZICOVNA

Elektro
bicyklov

+421 904 658 339

Využite služby našej
požičovne.  Možnosť
zapožičania kvalitných
elektrobicyklov
na turistiku, alebo 
nenáročný relax.
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UDELENIE CENY MESTA  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2018
Mesto Spišská Nová Ves v úsilí oceniť reprezentáciu 
mesta, jeho zveľaďovanie, podiel na rozvoji či výstav-
be každoročne udeľuje Cenu mesta za významné činy 
občanov a kolektívov, za originálne tvorivé výkony vo 
vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a  ve-
rejnoprospešnej činnosti, záchranu ľudských životov 
a majetku mesta. Túto cenu možno udeliť jednotlivcovi 
za dlhoročnú spoločensky prínosnú aktivitu, ktorou sa 
výrazne zaslúžil o rozvoj a reprezentáciu mesta alebo 
kolektívu, ktorý svojou dlhoročnou prácou prináša tr-
valé hodnoty. Cenu môžu získať jednotlivci a kolektívy 
na základe návrhov od občanov a inštitúcií.
Laureát ceny mesta dostáva pamätnú listinu s odtlač-
kom mestskej pečate, podpisom primátora Spišskej 
Novej Vsi a finančnú odmenu 500 €.
Mestu Spišská Nová Ves bolo doručených trinásť pí-
somne zdôvodnených nominácií.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi 
svojím uznesením rozhodli udeliť Cenu mesta Spišská 
Nová Ves za rok 2018 Kolektívu pracovníkov ZOO 
Spišská Nová Ves za výrazný prínos v  rozvoji ces-
tovného ruchu a Rímskokatolíckej farnosti Dedinky, 
filiálke Stratená, zastúpenej farárom ThDr. Rado-
mírom Bodzionym, PhD.

ZOO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Najmladšia zoologická záhrada na Slovensku sa stala 
jednou z turistických dominánt mesta. Na čele obeta-
vých nadšencov, ktorí ju od roku 1989 zveľaďujú, stál 
jej prvý riaditeľ Karol Dzurik st., ktorého neskôr vy-
striedal Karol Dzurik ml. a po ňom nastúpila Ing. Jana 
Dzuriková. ZOO sa stala v  roku 2000 príspevkovou 
organizáciou mesta. Je členom Únie českých a  slo-
venských ZOO a  Euroázijskej regionálnej asociácie 
zoologických záhrad a akvárií.
Napriek neveľkým rozmerom patrí k najvyhľadávanejším 

atrakciám Spiša. V roku 2018 ju navštívilo 117 655 náv-
števníkov.

RíMSKOKATOLíCKA fARNOSť 
DEDINKY, fILIÁLKA STRATENÁ, 
ZASTúPENÁ fARÁROM 
ThDr. RADOMíROM BODZIONYM, PhD.

Nadácia VÚB sa prostredníctvom programu  Poklady 
Slovenska zameriava na obnovu kultúrneho dedičstva 
Slovenska. Prostredníctvom tohto programu každoroč-
ne pomáha obnovovať pamiatky, ktoré sú v narušenom 
alebo dezolátnom stave. V  roku 2017  pri príležitosti 
500.  výročia inštalácie oltára Majstra Pavla z  Levoče 
program venovala reštaurovaniu jednému z jeho menej 
známych diel. Do hlasovania vybrala odborná komisia 
9  pamiatok. Celkovo sa do  hlasovania zapojilo vyše 
34-tisíc ľudí. Do poslednej chvíle o prvenstvo bojovali 
občania za obnovu diela zo Spišskej Novej Vsi a Lipian. 
Nakoniec sa vďaka 15 476 hlasom dočkalo obnovy sú-
sošie Kalvárie v Rímskokatolíckom farskom kostole 
Nanebovzatia Panny Márie v  Spišskej Novej Vsi. 
Nájdená socha Márie Magdalény, ktorá podľa všetkých 
dostupných zistení patrila ku spišskonovoveskej kalvá-
rii, sa za nejasných okolností od diela oddelila a nachá-
dzala sa v obci Stratená. Vďaka ústretovej ochote farní-
kov z tejto obce sa znova spojilo dielo medzinárodného 
významu. Prvýkrát v moderných dejinách je tak súsošie 
v spišskonovoveskom kostole kompletné.

Primátor Pavol Bečarik sa rozhodol udeliť Cenu 
primátora mesta za rok 2018 Spoločnosti Bytové 
družstvo Spišská Nová Ves, Mgr. Jolane Prochot-
skej a Ing. Petrovi Hercegovi.
Spoločnosť Bytové družstvo Spišská Nová Ves po-
skytuje vyše polstoročia vysoko profesionálny servis 

nielen v našom meste, ale taktiež v Krompachoch, Gel-
nici, Spišskom Podhradí, Spišských Vlachoch a okoli-
tých obciach pre takmer 18-tisíc občanov nášho mesta. 
Spravuje vyše 7 800 bytov, v samotnom meste 5 210.

Mgr.  Jolana Prochotská tridsaťsedem rokov učila 
v  Základnej škole na Komenského ulici. Úspešne sa 
angažovala v  zavádzaní inovačných pedagogických 
metód, získala dánsky certifikát Lego dacta. Učebňa, 
ktorú v tejto škole zriadila, funguje dodnes. Pôsobí ako 
predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej 
v  Spišskej Novej Vsi. Pod jej vedením miestny odbor 
vyvíja bohatú kultúrno-spoločenskú činnosť so zame-
raním na dejiny Spiša, mesta a osobností. Založila Klub 
dôchodcov Komenský pre učiteľov seniorov. Od roku 
1961 je členkou Červeného kríža, päť rokov bola pred-
sedníčkou Územnej rady Spiš a dlhoročnou darkyňou 
krvi. Angažuje sa v miestnom odbore Jednoty dôchod-
cov Slovenska a je podpredsedníčkou tejto organizácie. 
V roku 2011 iniciovala vznik Klubu Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika v  našom meste a  stala sa jeho 
podpredsedníčkou. Dve volebné obdobia bola poslan-
kyňou Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi.

Ing. Peter Herceg založil 21. 8. 2002 občianske zdru-
ženie Spišiačik zoskupujúce rodičov a priateľov diabe-
tických detí. Združenie sa usiluje pomáhať deťom a ich 
rodičom pri riešení problémov súvisiacich s ochorením 
detskej populácie na diabetes. Vďaka cieľavedomej 
aktivite oceneného dosahuje činnosť tohto združenia 
regionálny, celoslovenský aj medzinárodný rozmer. 
Svoje dlhoročné skúsenosti s  prácou s  diabetickými 
deťmi zúročil pri vydaní náučno-populárneho Dia šla-
bikára, o  ktorý je veľký záujem. V  súčasnom období 
pripravuje druhé, aktualizované vydanie.

J. Lapšanský

DEň UčITEľOV
V Koncertnej sieni Reduty boli 28. marca 2019 oce-
není pedagogickí a  nepedagogickí pracovníci škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj z ostat-
ných škôl na území mesta Spišská Nová Ves. Oce-
nené boli osobnosti v piatich kategóriách - za celo-
životnú prácu, za vynikajúce výsledky a úspechy vo 
výchovno-vzdelávacej práci, za prácu v oblasti ria-
denia, za dlhoročnú prácu v metodických orgánoch, 
za prínos v prospech školy. Obsahom spomínaných 
kategórií je ocenenie:

•	dlhoročnej práce v službách výchovy a vzdelávania,
•	mimoriadnych výsledkov žiakov na vedomostných 

súťažiach, ktoré sú zrkadlom spolupráce učiteľa 
a žiaka,

•	dosiahnutých výsledkov zo súťaží zameraných na 
rozvíjanie a propagáciu talentu a nadania žiakov,

•	samovzdelávania pedagógov, využívania progresív-
nych metód vo vyučovaní,

•	vykonávania činností a aktivít, ktoré nie sú súčasťou 
povinností, náplne práce,

•	projektov a činností podporujúcich rozvoj škôl, opráv 
a rekonštrukcie budov, športových ihrísk.

Súčasťou mestských osláv Dňa učiteľov bolo vystú-
penie pedagógov i  žiakov Základnej umeleckej školy 

v Spišskej Novej Vsi. Spev, tanec, sláčikový orchester 
i  folklór vytvorili príjemný umelecký zážitok. Oslavy 
končia, prichádzajú nové všedné dni s každodennými 

úlohami. Aj motiváciami, nápadmi, inšpiráciami, ktoré 
presvedčia o potrebe vzdelávania. Po celý život.

Štefan Šimko

Foto: Miro Dibák
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derníčok z  SNV, Košíc, Popradu a  Kežmarku sa 
predviedlo na tradičnej súťaži v Redute 15. 3., kde 
sa konal už 24. ročník súťaže v účesovej tvorbe 
a dekoratívnej kozmetike.

Tvorbu básnika Jána Šimonoviča si pripomenu-
li 18. 3. Recitátori si vybrali z  jeho bohatej tvorby 
21 básní.

Slávnostná prezentácia novej publikácie Vlasti-
vedného zborníka Spiš 9 sa konala v Múzeu Spiša 
27. 3. Podľa slov riaditeľky múzea Z. Krempaskej je 
tento zborník najrozsiahlejší. Obsahuje 465 strán, 
24 príspevkov od 33 autorov. Tvoria ho témy spo-
ločensko-vedného a  prírodovedného charakteru. 
Nájdete v  ňom aj informácie o  premenách nášho 
mesta v 13. - 16. st. spracované Miroslavom Števí-
kom, ktorý spracoval aj kapitolu o majiteľoch parciel 
(domov) okolo roku 1415 a majiteľoch domov nášho 
historického centra v 19. st. Marián Jančura je auto-
rom článku o vklade spišskonovoveských banských 
podnikateľov do hospodárskeho vývoja nášho mes-
ta do konca 19. st., Marcel Maniak napísal článok 
o bojoch o Spišskú Novú Ves v januári 1945 a Martin 
Furmanik priblížil udalosti augusta 1968.

Pri príležitosti 20. výročia Svetového dňa poé-
zie (21. 3.) vyhláseného UNESCOM sa na školách, 
v Spišskej knižnici, v kníhkupectve Jarka a v štyroch 
mestských kaviarňach čítala, recitovala a počúvala 
poézia. Podujatie pripravil MO Matice slovenskej 
a oddelenie školstva, mládeže a športu MsÚ.

Deti MŠ boli 21.  3. navštíviť svojich rovesníkov 
v detskom domove Charitas sv. Jozefa a záro-
veň vyjadrili svoju podporu deťom trpiacim Downo-
vým syndrómom symbolickým obutím rozdielnych 
ponožiek.

Vo výstavných priestoroch Spišského osvetového 
strediska sa konala vo štvrtok 28.  3. vernisáž 
47.  ročníka regionálneho kola súťaže amatérskej 
fotografie s názvom Villa nova photo. Na výstave 
sa prezentovalo 18 autorov s 54 fotografiami.

Zaujímavosti zo života bociana bieleho, o jeho vý-
zname a úlohe v prírode prednášal pre študentov 
v Múzeu Spiša 25. 3. známy ornitológ a koordi-
nátor ochrany bociana bieleho na Slovensku Mi-
roslav Fulin.

Každoročnou predzvesťou veľkonočných sviatkov 
v  SNV je kultúrno-folklórne podujatie Veľka noc 
prichodzi. Tohto roku sa podujatie konalo 1.  4. 
v koncertnej sieni Reduty.

Pri príležitosti Svetového dňa vtákov (1. 4.) v areáli 
Správy NP Slovenský raj pripravili ochranári v piatok 
29. 3. pre deti atraktívne dopoludnie plné aktivít.

Tento rok sa na regionálnej súťažnej prehliadke 
detskej dramatickej tvorivosti Z rozprávky do roz-
právky zúčastnilo spolu 5 divadelných zoskupení – 
z Markušoviec, Poráča, Prakoviec a SNV. Na pódiu 
Spišského divadla predviedli malí herci 6 žánrovo 
pestrých inscenácií. 1. miesto a  postup do kraj-
ského kola získala ZUŠ SNV, Studio 12+20 s hrou 
Marko a Betka pod réžiou Evy Kopperovej, DiS. art.

Poprední predstavitelia piatich okresných spiš-
ských miest rokovali v  utorok (2.  4.) v  Levoči 
o vzájomnej spolupráci. Stretli sa tu primátori Levoče 
M. Vilkovský, SNV P. Bečarik, Kežmarku J. Ferenčák, 
Starej Ľubovne Ľ. Tomko a  viceprimátor Popradu 
Š. Pčola. Dohodli sa na spolupráci v  oblasti trvalo 
udržateľného cestovného ruchu, rokovali o zvýšení 
kvality dopravného prepojenia medzi mestami, ale 
aj o rozvoji podnikateľského prostredia. Témou roko-
vaní bolo aj prepájanie miest so susedným Poľskom 
či Maďarskom. Mestá Levoča a Spišská Nová Ves 
tiež rokujú aj o  obnovení železničného prepojenia. 
Zástupcovia najväčších spišských samospráv sa 
plánujú stretávať každý polrok.

OZNÁMENIE
o čase a mieste konania volieb do európskeho parlamentu v roku 2019

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 21 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že voľby prezidenta 
Slovenskej republiky sa na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú

v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.

Miestom konania volieb do orgánov samosprávy obcí vo volebných okrskoch v Spišskej Novej Vsi sú 
určené volebné miestnosti pre voličov podľa trvalého pobytu v Spišskej Novej Vsi takto:

1. Hasičská zbrojnica
Hnilecká cesta 13

miestna časť Novoveská Huta - Bronzová, Dúhová, Hnilecká cesta, Horská, Jasná, 
Kvetná, Lúčna, Medená, Novoveská cesta, Poľná, Rudná, Rybničná, Sadrovcová, 
Slnečná, Snežná, Stražanská, Tichá, Záhradná, Železná;

2. Penzión NEMO
Pohronská 2

Čergovská, Detvianska, Dunajská, Gemerská, Inovecká, Karpatská, Kysucká, 
Laborecká, Liptovská, Magurská, Muráňska, Nitrianska, Oravská, Pieninská, 
Podunajská, Pohronská, Považská, Predná Huta, Rajecká, Spišská, Šarišská, 
Tatranská, Trenčianska, Trnavská, Turčianska, Zemplínska;

3. ZŠ Lipová
Lipová 13

Brezová 15, 16, 17, Brezová 32, Gaštanová, Kamenný obrázok, Topoľová,  
Vyšný Hámor;

4. ZŠ Lipová
Lipová 13

Brezová 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
Brezová 37, 38, Lipová;

5. Gymnázium
Javorová 16

Brezová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Dubová, Podskala, Tepličská cesta;

6. Gymnázium
Javorová 16

Agátová, Hájik, Javorová, Pod Tepličkou, Sadová;

7. SOŠ ekonomická
Stojan 1

A. Mickiewicza, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská 6 - 8, J. Bottu, Kalinčiaka, M. Gorkého, 
Malá, Stojan, Za Hornádom;

8. SOŠ ekonomická
Stojan 1

Borodáčova, Borovského, F. Hečku, F. Urbánka, I. Stodolu, Kukučínova, Lesná, 
Obrancov mieru, Palárikova, Potočná, R. Jašíka, S. Tomášika, Tajovského, Tehelná;

9. ZŠ Komenského
Komenského 2

J. Wolkera 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
J. Wolkera 14, 16, 18, 20, 22, 24;

10. ZŠ Komenského
Komenského 2

J. Matušku, Štúrovo nábrežie 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
Trieda 1. mája 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

11. ZŠ Komenského
Komenského 2

Komenského, Štúrovo nábrežie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

12. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 26, 28, 30, 32, 34 a 41, 
P. Jilemnického 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

13. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

P. Jilemnického 4, 6, 21, Trieda 1. mája 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
Trieda 1. mája 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

14. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Bezručova, J. Wolkera 33, 35, 37, 39, 
Trieda 1. mája 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, Z. Nejedlého;

15. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Krčméryho, Trieda 1. mája 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
Trieda 1. mája 53, 55, 57, 59, 61, 63;

16. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 25, 27, 29, 31, Štúrovo nábrežie 9, 10, 11, 12, 13, 14;

17. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

Hurbanova, J. Čajaka, J. Fándlyho, J. Kostru, J. Wolkera (rodinné domy 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10, 12), Jedľová, Letecká, Limbová, S. Chalupku, Slobody, Šestnástka, 
T. Vansovej, V. Nezvala, Za Šestnástkou, Záborského;

18. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

B. Němcovej, Duklianska 1 – 49, Hviezdoslavova 16 – 51, Chrapčiakova, 
Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. Fabiniho, Krížová, Medza, Nábrežie Hornádu, 
Nad Medzou, Námestie SNP, Odborárov, Orlia, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, 
Slnečné nábrežie, Stará cesta, Starosaská, Vajanského;

19. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11

Brusník, Čsl. armády, Drevárska, Elektrárenská 1 – 5, Ing. O. Kožucha, J. Hanulu, 
Mlynská, Rázusova, Škultétyho;

20. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11

Banícka, Fraňa Kráľa, I. Krasku, Kasárenská ulica, Konrádova, Námestie Iglovia, 
Rybárska, Zábojského, Zvonárska;

21. Hotelová akadémia
Radničné námestie 1

Radničné námestie a voliči s trvalým pobytom „Spišská Nová Ves“, Zimná;

22. ZŠ Levočská
Levočská 11

J. C. Hronského, Jesenského, Kollárova (rodinné domy), Mišíkova, Mudroňova, 
Puškinova, Slovenská (rodinné domy 1 – 57), Slovenská (bloky 2 – 42), Svätoplukova, 
Tolstého, Železničná;

23. ZŠ Levočská
Levočská 11

Koceľova, Kollárova (bloky 1 – 12), Letná, Markušovská cesta, Rastislavova,  
Štefánikovo námestie;

24. Technická akadémia
Hviezdoslavova 6

Gorazdova, Hviezdoslavova 1 – 15, Levočská (rodinné domy),  
Slovenská (bloky 44 – 56);

25. Technická akadémia
Hviezdoslavova 6

Astrová, Bernolákova, Česká, Filinského cesta, Harichovský chodník, J. Hollého, 
J. I. Bajzu, Jána Jánskeho, Kmeťova, Kuzmányho, Ľaliová, Levočská (bloky 4 – 22), 
Moravská, Narcisová, Nezábudková, Púpavová, Radlinského, Školská;

26. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Hutnícka;

27. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Duklianska 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, Hrnčiarska, Kováčska, 
Zámočnícka;

28. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Kamenárska, Stolárska, Strojnícka;

29. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Kolárska, Tkáčska.
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PRIBLIžUjú 
ZAUjíMAVé 
DEjINY SPIŠA
Nové ilustrované dielo autorov Miroslava Šte-
víka a Miroslavy Sanigovej „Spiš. K dejinám 
liehovarníctva a  ovocinárstva“ obohatí 
čitateľa o poznatky z minulosti Spiša, o špe-
cifické témy  ovocinárstva a  liehovarníctva 
prezentované v ich historickom kontexte tak, 
aby čitatelia lepšie porozumeli širším súvis-
lostiam, ktoré mnohokrát zostávajú nezodpo-
vedané. Slávnostný akt uvedenia publikácie 
do knižného sveta sa odohral v  niekdajšom 
kráľovskom meste Stará Ľubovňa, priamo 
v Spišskej pálenici. Kniha bude zatiaľ dostup-
ná v priamom predaji na stránke neziskovej 
organizácie Spolužitie zrodené z  minulosti 
szm-no.sk.

Tomáš Repčiak

VOľby dO EURóPSKEhO PARLAMENTU V ROKU 2019

INfORMÁCIE PRE VOLIčOV
Vážení voliči, v roku 2014 nadobudla účinnosť sústava 
zákonov upravujúcich problematiku volieb a s ňou aj 
úlohy obcí pri príprave a priebehu volieb. Jednou zo 
zmien je doručovanie oznámení o čase a mieste ko-
nania volieb a zoznamu kandidátov, ktoré sa na roz-
diel od predchádzajúcich volieb, nedoručujú na mená 
voličov, ale jedno oznámenie a jeden zoznam kan-
didátov do domácnosti. V súvislosti s touto zmenou 
upozorňujeme voličov, že oprávnený volič je zapísaný 
v zozname voličov podľa miesta trvalého pobytu.
Táto skutočnosť sa vzťahuje aj na prípady, keď 
občan (volič) zmenil trvalý pobyt, avšak zmenu 
z akýchkoľvek dôvodov nemá uvedenú v občian-
skom preukaze. Preto v  prípadoch, keď sa volič 
dostaví do volebnej miestnosti s občianskym pre-
ukazom a  nebude zapísaný v  zozname voličov, 
okrsková volebná komisia overí jeho trvalý pobyt 
a voliča usmerní, v ktorom volebnom okrsku je za-
písaný v zozname voličov a kde sa nachádza jeho 
príslušná volebná miestnosť.
Občania (voliči), ktorým bol v meste Spišská Nová 
Ves zrušený trvalý pobyt podľa § 7 ods. 1 písm. d) 
až g) zákona č.  253/1998 Z. z. o  hlásení pobytu 
občanov Slovenskej republiky a  registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v  znení neskorších predpisov 

a majú právo hlasovať, sú podľa evidencie obyvateľov 
zapísaní v zozname oprávnených voličov vo voleb-
nom okrsku číslo 21. Volebná miestnosť pre tento 
okrsok sa nachádza v budove Hotelovej akadémie, 
na Radničnom námestí 1 v Spišskej Novej Vsi.
Informácie sa vzťahujú aj na občanov iného člen-
ského štátu Európskej únie, ktorí požiadali o zápis 
do zoznamu voličov na území mesta Spišská Nová 
Ves v roku 2019 vrátane tých, ktorí požiadali o zá-
pis do zoznamu voličov pre niektoré z  predchá-
dzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Platí 
pravidlo, že pokiaľ občan iného členského štátu ne-
požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu voličov, obec jeho 
trvalého pobytu ho automaticky uvedie v zozname vo-
ličov pre ďalšie voľby do Európskeho parlamentu.
To isté pravidlo sa vzťahuje aj na občanov mesta Spiš-
ská Nová Ves, ktorí požiadali o zápis do zoznamu vo-
ličov na území iného členského štátu Európskej únie, 
na základe čoho boli v  meste Spišská Nová Ves zo 
zoznamu voličov vyčiarknutí. Informácie o zapísaní do 
zoznamu oprávnených voličov vo volebných okrskoch 
v  meste Spišská Nová Ves získa oprávnený volič na 
Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo ná-
mestie 1 - prízemie, č. dverí 114; informácie o trvalom 
pobyte - evidencia obyvateľov č. dverí 118.

DOMA V Eú  
- EURóPSKA 
ROADShOw
Tento rok oslávi Slovensko 15. výročie svojho vstupu do Európskej únie. Pri tej-

to príležitosti pre vás Zastúpenie Európskej komisie spolu s partnermi pripravilo 

podujatie Doma v EÚ, ktoré sa uskutoční 14. mája 2019. 

Na Radničnom námestí, pred budovou Reduty, vystúpi v  rámci programu skupina 

Electric Flash, ale to nie je všetko. Na hlavnom pódiu sa taktiež vystriedajú miestne 

umelecké súbory zo ZUŠ Spišská Nová Ves a miestny Klub dôchodcov Lipa. V  rámci 

sprievodného programu si môžete overiť svoje vedomosti o Európskej únii v kvízoch, 

zmerať si sily v súťažiach a zapojiť sa do kreatívnych aktivít súvisiacich s EÚ a Európ-

skym kultúrnym dedičstvom.

V stánku Zastúpenia Európskej komisie sa 14. mája 2019 dozviete všetko o členských 

krajinách Európskej únie i o príležitostiach, ktoré vám EÚ ponúka. Nebudú chýbať ani 

informácie o dobrovoľníctve a Európskom zbore solidarity, ale aj o ďalších možnostiach, 

ktoré nielen vysokoškolákom ponúka program ERASMUS+.

Celodenný program vyvrcholí spoločnou diskusiou s vedúcim Zastúpenia Európskej ko-

misie na Slovensku Ladislavom Mikom a s primátorom mesta Spišská Nová Ves Pavlom 

Bečarikom. Samozrejme, bude priestor aj pre otázky verejnosti.

Organizátorom podujatia Doma v  EÚ v  Bratislave je Zastúpenie Európskej komisie 

na Slovensku. Partnermi podujatia sú Európsky parlament - Informačná kancelária na 

Slovensku a mesto Spišská Nová Ves. Andrea Slávová

POUčENIE K VOľBÁM:
1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie.
2. Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.
3. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov 

vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej 
schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí 
priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

#domaveu#tentorazidemvolit

Martin | Liptovský Mikuláš | Bardejov | Michalovce | Nové Mesto nad Váhom
Trnava | Spišská Nová Ves | Nové Zámky | Detva | Krupina

  aj v týchto mestách:

Eletric Flash
Klub Dôchodcov Lipa
ZUŠ Spišská Nová Ves

14. mája �2019, Spišská Nová Ves
(Radničné námestie)

15:00�–�19:00

Interaktívne súťaže a zaujímavé ceny
Večerná diskusia v eLAra od 18:00 �do 19:00
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V  Multifunkčnom energetickom a  baníckom cen-
tre sa 2.  4. konala vernisáž výstavy fotografií 
neprofesionálneho fotografa Mikuláša Repčiaka, 
dlhoročného predsedu FOKO klubu Spiš pri Spiš-
skom osvetovom stredisku.

V Spišskej Novej Vsi sa 4. 4. 1933 narodil architekt 
- pamiatkar a odborný publicista so špecializáciou 
na výskum a  rekonštrukciu stredovekých hradov 
Andrej Fiala.

Cieľom programu Poďme spolu do kola bolo 
prezentovať šikovnosť škôlkarov a  tvorivosť ich 
učiteliek. To sa podarilo i  tohto roku 120 malým 
účinkujúcim z  desiatich MŠ a  ich pedagogičkám, 
čo potvrdilo ich vystúpenie v DK Mier v sobotu 6. 4.

Pracovníci Správy NP Slovenský raj začali v  prvý 
aprílový týždeň s  výstavbou zábran pri ceste 
kvôli migrácii žiab pri Levočskej priehrade. Ta-
kýmto spôsobom zachránia každoročne až 90  % 
žiab, ktoré by inak skončili pod kolesami áut.

Rómska kvapka krvi sa koná každoročne pri prí-
ležitosti Medzinárodného dňa Rómov, ktorý pripadá 
na 8. 4. Rómovia zo SNV, Krompách, Smižian, Sp. 
Tomášoviec či Hrabušíc, starostovia, ale i  terénni 
sociálni pracovníci prišli 3. 4. do spišskonovoves-
kej nemocnice darovať krv, aby si takto uctili me-
dzinárodný sviatok a zároveň darovali najcennejšiu 
tekutinu na pomoc iným.

Pod názvom Korupcia – skutok sa deje sa v pia-
tok 5. 4. uskutočnila prednáška spojená s besedou 
pre študentov Gymnázia na Javorovej ul., ktorú vie-
dol plk. P. Kovařík, riaditeľ kancelárie Bezpečnost-
nej rady SR a riaditeľ sekcie prevencie korupcie na 
Úrade vlády SR.

Zimná sezóna na zimnom štadióne pre verejnosť 
skončila posledným verejným korčuľovaním 7. 4.

Expozícia klávesových nástrojov v Dardanelách 
interaktívne ožila vo forme workshopu (9.  4.) ur-
čeného pre absolventov ZUŠ, ako i pre milovníkov 
hudby pod vedením koncertných umelcov P. Katinu 
a J. Šingerovej Katinovej.

Vernisáž výstavy kreatívnych výtvarných prác žia-
kov Špeciálnej základnej školy zo SNV sa konala 
11. 4. v priestoroch Spišského osvetového strediska. 
Výstava pod názvom Naším krokom, celým rokom 
bude verejnosti prístupná do konca mája.

Deň narcisov je dňom, kedy väčšina ľudí ľubovoľ-
ným príspevkom podporí ľudí trpiacich rakovinou. 
11. 4. sa žlté kvety vynímali aj na odevoch obyvateľov 
nášho mesta. Ani dážď v tento deň neodradil približ-
ne 50 skautov na 4 stanovištiach, ako i niekoľko ďal-
ších dobrovoľníkov, ktorí v uliciach mesta rozdávaním 
narcisov vyjadrili podporu onkologickým pacientom.

O rôznorodosti žiadostí, ktoré prichádzajú do kan-
celárie primátora, svedčí aj prosba jedného z bez-
domovcov, ktorý po návrate z nemocnice požiadal 
vzhľadom na svoju chorobu o vhodnú obuv. Primá-
tor P.  Bečarik žiadateľovi nové topánky i  vhodné 
ponožky zabezpečil.

Predstavitelia Matice slovenskej a široká verejnosť 
si 22. marca 2019 pripomenuli 80. výročie vyvrcho-
lenia udalostí Malej vojny a bombardovania Spišskej 
Novej Vsi maďarským letectvom. Prvá časť progra-
mu sa odohrávala v koncertnej sieni Reduty, kde na-
sledovala dramatická scénka v podaní Divadelného 
odboru MS a  Mladej Matice s  názvom „Hrdinovia 
Malej vojny“ pod vedením Martina Hajníka, Petra 
Schvantnera a Petra Vrlíka. Súčasťou podujatia bolo 
aj slávnostné uvedenie novej monografie do života 
od vedeckého tajomníka MS P. Mičianika s názvom 
Malá vojna Maďarska proti Slovensku 1938 - 1939. 
Program pokračoval pietnou spomienkou na obete 
bombardovania mesta pri pamätníku obetiam Malej 
vojny a následne pri pamätníku gen. Jána Nálepku 
in memoriam, ktorý aktívne bojoval ako podporučík.

AKTIVAčNé PRÁCE Sú NOVOU 
VýZVOU PRE ZAMESTNÁVATEľOV
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel 
Ravasz spoločne s  generálnym riaditeľom Ústredia 
práce, sociálnych vecí a  rodiny Mariánom Valento-
vičom informovali na stretnutí v  Spišskej Novej Vsi 
28.  marca 2019 o  možnostiach financovania aktivít 
v oblastiach zamestnanosti Rómov. Zároveň prezento-
vali aj nový zborník pod názvom Dobrá prax aktivač-
nej práce, v ktorom nechýbal príklad z nášho mesta. 
V  popoludňajších hodinách navštívil splnomocnenec 
osadu Viľčurňa a  neskôr sa stretol aj s  primátorom 
mesta Spišská Nová Ves Pavlom Bečarikom. Hlav-
nou témou stretnutia bola chýbajúca pracovná sila 
v slovenských firmách. Splnomocnenec vlády SR pre 
rómske komunity vidí riešenie v zapájaní firiem, ktoré 
spúšťajú špecifické programy pre oslovenie a zamest-
návanie Rómov. Pomôcť by mali aj aktivačné práce. 
„Aktivačná činnosť sa ukázala ako flexibilný nástroj, 
ktorý vie zvýšiť šance na zamestnanie ľudí z margina-
lizovaných skupín a často funguje ako odrazový mostík 
pre dlhodobo nezamestnaných. Úlohou tohto zborníka 
je prezentovať úspešné a inovatívne príklady aktivač-
nej činnosti na území Slovenska. Cieľom je, aby sa čím 
viac samospráv inšpirovalo dobrou praxou ostatných,“ 
hovorí Ábel Ravasz. „V roku 2018 sme zaznamenali 
najnižšiu mieru nezamestnanosti a  najvyššiu mieru 
zamestnanosti aj v rámci tejto skupiny. Musíme však 
konštatovať, že v  tejto oblasti stále existuje veľká 
rezerva. Ak sa nám podarí tento nevyužitý potenciál 
podchytiť a  Rómov lepšie pripraviť na trh práce, fir-
my nebudú musieť hľadať pracovné sily v zahraničí,“ 
doplnil Ravasz. Na podporu znevýhodnených skupín 

uchádzačov o zamestnanie sa v ostatných niekoľkých 
rokoch zameriava aj Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny. „Až 80 % všetkých finančných prostriedkov 
z národných projektov a aj iných aktivít smeruje k tým-
to skupinám, aby sme im rozličnými nástrojmi, v spo-
lupráci so zamestnávateľmi a samosprávou, umožnili 
prechod na trh práce a zotrvanie v pracovnom proce-
se. Uvítame, ak zamestnávatelia prejavia záujem o za-
mestnávanie Rómov a sme pripravení ústretovo spo-
lupracovať so zohľadnením špecifických podmienok 
jednotlivých zamestnávateľov,“ dodal M. Valentovič.
Zborník Dobrá prax aktivačnej práce je k dispozícii na 
stiahnutie https://bit.ly/2HWqTCE.

Tomáš Repčiak

DEň ZEME OSLÁVILI UPRATOVANíM
Členovia a  podporovatelia Športového klubu Fer-
čekovce sa stretli v prvú aprílovú nedeľu, aby privítali 
jar a spoločnými silami odľahčili svoju mestskú časť 
od všetkého, čo tam nepatrí.
Spoločne takmer celý deň venovali svoj voľný čas 
verejne prospešným prácam. Vyčistili spoločne brehy 
Holubnice, okolie ihriska a priľahlé ulice. Podarilo sa im 
vyzbierať značné množstvo odpadu (kde sa tam každo-
ročne berie?), šikovní rodičia vlastnými silami vybudo-
vali deťom nové pieskovisko, ktoré budú môcť deti vy-
užívať už čoskoro, tiež skontrolovali detské ihrisko pred 
letnou sezónou. Odmenou všetkým zúčastneným bol 
chutný kotlíkový gulášik, ktorý sa v duchu zámeru eko-

logizácie a minimalizácie dopadu činnosti členov klubu 
na životné prostredie podával do prinesených misiek.
Sprievodnou akciou Ferčekovského smeťozberu bol 
aj tentokrát Detský blšáčik, ktorý sa opäť stretol so 
záujmom u detí a mamičiek. Oblečenie, hračky, škol-
ské potreby a ďalšie veci našli nových majiteľov, kto-
rým ešte poslúžia a potešia ich.
Športový klub Rohals taktiež zorganizoval 7. apríla 
zber odpadkov v Novoveskej Hute a burzu nepo-
trebných vecí. Spoločne s  členmi Športového klubu 
Ferčekovce tak oslávili Deň Zeme tým najlepším spô-
sobom, ktorý je príkladom pre celé mesto. „Ďakujem 
dobrovoľníkom, ktorí si dali tú námahu a zveľadili dve 
naše mestské časti. Dúfam, že podobné príklady bu-
deme v Spišskej Novej Vsi zaznamenávať častejšie,“ 
uviedol na margo smeťozberu primátor P. Bečarik.

Tomáš Repčiak
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OChRANA LESOV PRED POžIARMI
V  roku 2018 došlo v  územnej pôsobnosti Okresného 
riaditeľstva Hasičského a  záchranného zboru v  Spiš-
skej Novej Vsi, t. j. v okresoch Spišská Nová Ves a Gel-
nica, celkovo k jedenástim lesným požiarom s priamou 
škodou vo výške 42 320 €, avšak uchránené hodnoty 
boli vo výške 200 300 €. Najväčšími príčinami požiarov 
v roku 2018 boli požiare, ktoré vznikli hlavne manipu-
láciou s otvoreným ohňom (8 požiarov) a zakladaním 
ohňov v  prírode (3 požiare). Najviac ich bolo v  me-
siacoch apríl (4 požiare) a máj (4 požiare), po jednom 
v júni a októbri.
Žiadame všetkých občanov o dodržiavanie povinností 
vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi:
•	 je zakázané akékoľvek vypaľovanie porastov bylín, 

kríkov a stromov;
•	 je zakázané zakladať oheň v priestoroch alebo na 

miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu;
•	 je zakázané fajčiť alebo používať otvorený plameň 

na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru.

Zároveň upozorňujeme:
•	 že vlastníci, správcovia a  užívatelia nehnuteľností 

majú povinnosť umožniť vstup na nehnuteľnosť na 

vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie po-
žiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na 
vykonanie iných záchranných prác;

•	 že každý je povinný v súvislosti so zdolávaním po-
žiaru vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu 
ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné alebo 
vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho 
šírenia, zistený požiar ohlásiť bez zbytočného odkla-
du na najbližšej ohlasovni požiarov v obci, prípadne 
u  správcu lesa alebo na linke tiesňového volania 
112, 150, poskytnúť hasičskej jednotke osobnú po-
moc v súvislosti so zdolávaním požiaru na výzvu ve-
liteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce;

•	 na dodržiavanie vyznačených zákazov alebo príka-
zov týkajúcich sa ochrany pred požiarmi;

•	 na zvýšený dohľad nad maloletými deťmi, ktorých 
hry by mohli mať za následok vznik požiaru;

•	 že Okresné riaditeľstvo Hasičského a  záchranného 
zboru v Spišskej Novej Vsi v prípade zistenia poruše-
nia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiar-
mi bude postupovať v  zmysle § 61, podľa ktorého 
môže byť občanovi udelená pokuta za priestupok na 
úseku ochrany pred požiarmi až do výšky 331 €.

mjr. Mgr. Dominik Ďorko, OR HaZZ Sp. Nová Ves

ZDRAVOTNE POSTIhNUTé DETI  
SA TEŠIA NA MORE
Od roku 1994 funguje v našom meste Klub detí a mlá-
deže pri tunajšej pobočke Slovenského zväzu zdravot-
ne postihnutých. Od tej doby ho vedie Ľudmila Mly-
nárová, ktorá nám priblížila činnosť klubu: „V našom 
klube je 42 členov, z toho 19 vozíčkarov. Ostatné deti 
majú mentálne postihnutie alebo iné vnútorné choro-
by. Od vzniku klubu pre nich pripravujeme tradičné 
detské podujatia ako je Deň detí alebo Mikuláš. Okrem 
toho sa sústreďujeme na výlety, ktoré pre deti pripra-
vujeme nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.“
Takto sa zdravotne postihnuté deti dostali do sloven-
ských destinácií, ktoré sú pre ne prístupné, ale aj do 
Talianska, Prahy či Budapešti. „Štyrikrát sme naše deti 
odviezli k moru, spoznali aj Rím a Benátky. Samozrejme, 
nezabúdame na našu prírodu, tento rok v marci sme už 
boli na Čingove. Venujeme sa aj športu, boccia je loptová 
hra určená telesne postihnutým športovcom. Sme radi, 
že sa jej budeme môcť venovať v  telocvični bývalého 
centra voľného času na Levočskej ulici. Táto hra rozvíja 
najmä jemnú motoriku,“ objasňuje Ľ. Mlynárová.
Telesne postihnutí nezabúdajú ani na starších, nechý-
bajú na podujatiach ako je Deň matiek alebo Deň úcty 

k starším. Vlastnú tvorivosť uplatňujú členovia klubu naj-
mä na svojich tradičných kreatívnych posedeniach. Čin-
nosť klubu si, samozrejme, vyžaduje finančné prostried-
ky. „Rodičia našich detí si väčšinou platia všetko sami, 
deťom preplácame naše výlety z  dvoch percent dane, 
ktoré dostaneme. Pomoc mesta preto veľmi vítame,“ 
zdôraznila Ľ. Mlynárová. Príspevok na tohtoročný výlet 
k moru v gréckom Korinose ich prekvapil, ale v dobrom. 
Namiesto očakávaných 500 € primátor mesta Pavol 
Bečarik inicioval poskytnutie 1000 € od Lesov mesta 
a 1000 € ako dotáciu mesta. Tomáš Repčiak

PREVENTíVNE 
PROTIPOžIARNE 
KONTROLY 2019
Od mája 2019 budú vykonávané preventívne 
protipožiarne kontroly v zmysle zákona o ochra-
ne pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
•	 v  rodinných	 domoch	 a  obytných	 domoch,	
okrem bytov a  v  iných stavbách vo vlastníctve 
alebo užívaní fyzických osôb (na povalách, v su-
terénnych a  pivničných priestoroch, hospodár-
skych budovách, garážach, dielňach a pod.) na 
uliciach:
Brusník, Čsl.  Armády, Drevárska, Hájik, 
Ing. Straku, J. Hanulu, Kollárova, Letná, Mlyn-
ská, Mudroňova, Podskala, Puškinova, Rybár-
ska, Slovenská, Tepličská cesta, Zábojského, 
Zimná, Zvonárska, Železničná;
•	v objektoch	právnických	osôb	a fyzických	osôb	
- podnikateľov sídliacich na uliciach a mestských 
častiach:
Banícka, Elektrárenská, Fraňa Kráľa, Ing.  O. 
Kožucha, J. Hanulu, Konrádova, Rázusova, 
Radničné námestie, Stará cesta, Škultétyho, 
Zimná.
Kontroly budú vykonávať členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru Spišská Nová Ves, ktorí sa na 
požiadanie pred vykonaním kontroly preukážu 
poverením mesta spolu s občianskym preukazom.
Preventívnou protipožiarnou kontrolou sa preve-
ruje dodržiavanie predpisov na úseku ochrany 
pred požiarmi.
Členovia kontrolných skupín sú pri vykonávaní 
preventívnych protipožiarnych kontrol oprávnení 
vstupovať do objektov, vykonávať potrebné zis-
ťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumen-
tácie, požadovať potrebné údaje a  vysvetlenia 
a požadovať odstránenie zistených nedostatkov 
bez zbytočného odkladu.
Žiadame občanov a  príslušných zamestnan-
cov právnických osôb a fyzické osoby ‑ pod-
nikateľov, aby aj vo vlastnom záujme umožnili 
vstup a výkon týchto protipožiarnych kontrol, 
ktoré pomôžu odhaliť požiarne nedostatky, a  tak 
predchádzať vzniku požiarov a  škôd na živote, 
zdraví i majetku. Ďakujeme za pochopenie.

Peter Klein
referát požiarnej ochrany, MsÚ

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 
pre pacientov otvorila dve nové ambulancie:

PĽÚCNA AMBuLANCIA 
MUDr. Zdenka Hrebíková 
Kontakt: +421 53 419 92 32

KARDIOLOGICKÁ AMBuLANCIA 
MUDr. Lucia Hlávková 
Kontakt: +421 53 419 92 65

Na oboch ambulanciách poskytujeme komplexnú 
ambulantnú starostlivosť v  danom odbore, dis-
ponujeme najmodernejšou vyšetrovacou techni-
kou. V rámci poistenia sa vyšetrenia vykonávajú 
t. č. poistencom VšZP a union-u.

Všetci pacienti sú vítaní.
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NA žIVýCh SOChÁCh 
STRETNETE BANÁŠA, 
AUSTRÁLčANA  
Aj MARRY POPINSOVú
Väčšina Spišskonovovešťanov sa teší na leto a akcie s ním súvisiace, medzi ne patrí 
aj festival Živé sochy. Na jeho aktuálny ročník sme sa opýtali hlavného organizátora 
a otca myšlienky Radovana Michalovova.

Aj tento rok chystáte v spolupráci s mestom Spiš-
ská Nová Ves a  Košice Región Turizmus festival 
Živé sochy. Mnohí sú zvedaví, čo nové môže fes-
tival prinesie. Čím nás chcete potešiť?
Spišská Nová Ves bude dejiskom tretieho ročníka fes-
tivalu Živých sôch, ktorý naberá na popularite, z čoho 
sa veľmi tešíme a  zároveň nás to zaväzuje prinášať 
pre návštevníkov stále nový umelecký program. Sa-
mozrejme, návštevníci sa môžu tešiť na živé sochy 
nových postáv ako napríklad Wiliam Shakespeare, 
Mary Poppins, Charlie Chaplin a takisto výnimočná so-
cha Jozefa Banáša, ktorý bude aj tvárou festivalu pre 
rok 2019. Pán Banáš bude pózovať so živou sochou 
Milana Rastislava Štefánika, pretože napísal o  tomto 
velikánovi knihu s  názvom Prebijem sa! Štefánik 
a tento rok si taktiež pripomíname 100. výročie úmr-
tia M. R. Štefánika. Čerešničkou bude víťaz festivalu 
živých sôch konanom v Arnheme - Frans Vogels z Ho-
landska a Chae Lindeman priletí do nášho mesta až 
z  ďalekej Austrálie. Festival bude mať bohatý sprie-
vodný program, ktorého súčasťou je aj vystúpenie 
Magic Alexa z Českej republiky. Na záver sa uskutoční 
sobotňajší koncert skupiny Heľenine Oči.

Medzi mnohými obyvateľmi sa rozbehla diskusia 
o efektívnosti nákladov na tento festival. Čo pred-
stavuje väčšinu nákladov na Živé sochy a aké ex-
terné zdroje získavajú organizátori?

V  prvom rade by som sa chcel po-
ďakovať vedeniu mesta a  mestským 
poslancom za schválený rozpočet na 
náš festival. Tento rozpočet si vieme 
obhájiť, pretože si osobne myslím, že 
každé perspektívne podujatie si vyžadu-
je podporu mesta a určitý objem financií 
na jeho organizáciu, aby vôbec mohlo 
existovať. Chceli by sme zdôrazniť, že 
tento festival je jediný svojho druhu na 
Slovensku a  preto si zaslúži finančnú 
podporu a investície na svoj rozvoj a mal 
by mať stále miesto v  kalendári mesta 
Spišská Nová Ves. Bez tejto podpory ne-
môžeme vytvoriť kvalitný program, ktorý 
prináša návštevníkom každý rok niečo 
nové. Ukazovateľom záujmu a popularity 
je veľká návštevnosť a pozitívne ohlasy 
ľudí. Dobrou správou pre rozpočet je, že 
Košický samosprávny kraj zaradil tento 
festival medzi Top podujatia Košického 
kraja a spolufinancuje jeho realizáciu.

Aká je vaša predstava o budúcnosti 
festivalu a čo by mohol priniesť Spiš-
skej Novej Vsi?
Hlavne chceme, aby sa návštevníci cítili 
príjemne, aby sa dozvedeli niečo nové 

z našej histórie a od-
chádzali z  festivalu 
s kultúrnym zážitkom. 
Radi by sme prispeli 
k  propagácii Spiš-
skej Novej Vsi doma 
i  v  zahraničí. Teší 
nás pozitívna spätná 
odozva návštevníkov 
festivalu, a preto bude 
našou snahou i naďa-
lej priniesť niečo nové 
a zaujímavé, s čím sa 
bežne na Slovensku 
nestretneme.
Ďakujeme za rozho-
vor.

Tomáš Repčiak

MESTO KULTúRY 2020
Spišská Nová Ves opätovne postúpila do finále.

Fond na podporu umenia vytvoril pilotnú programovú 
schému, v rámci ktorej opäť vyberie jedno slovenské 
mesto a udelí mu titul Mesto kultúry 2020. V priebehu 
roka 2020 sa v danom meste bude odohrávať súbor 
umeleckých a kultúrnych aktivít, podujatí a prezentá-
cií zameraných na rozvoj kultúry mesta a sprostred-
kovanie živej skúsenosti obyvateľom a návštevníkom 

s rôznymi druhmi a formami umenia. Výber víťazného 
mesta prebieha v dvoch kolách. Z prvého kola otvo-
reného pre všetky mestské sídla postúpili tri projekty. 
Následne v júni 2019 bude vybrané mesto s najlepším 
projektom, ktorému bude pridelená podpora vo výške 
300 000 €. O niekoľko mesiacov neskôr budú podpo-
rené ďalšie subjekty z celého Slovenska, ktoré budú 

svoje projekty realizovať vo vybranom meste kultúry. 
Z podaných projektov nezávislá odborná komisia vy-
brala tri postupujúce mestá: Nové Zámky, Spišskú 
Novú Ves a Starú Ľubovňu. Uvedené mestá sú povin-
né svoje projekty dopracovať do 20. 5. 2019 a v júni sa 
rozhodne o definitívnom víťazovi pilotného programu 
Mesto kultúry 2020. Viera Nováková

PROgRAM fESTIVALU
Piatok, 28. 6. 2019
Radnica ‑ Miesto prianí, Radničné námestie 7
16.00 ‑ 16.30 Slávnostné otvorenie festivalu
17.00 ‑ 17.30, 18.30 ‑ 19.00 Pink People - DS Studio, Košice
17.30 ‑ 18.00, 19.00 ‑ 19.30 Baroko - DS Studio, Košice
20.00 ‑ 20.30 Spievajúce živé sochy Big Names

Priestor pred Radnicou, Radničné námestie 7
16.30 ‑ 17.00, 17.45 ‑ 18.30, 19.30 ‑ 20.15
Živé sochy - Frans Vogels & Rachael Lindeman

Pred Evanjelickým kostolom
17.00 ‑ 18.00, 18.30 ‑ 19.30
Color Cirkus a Morské Koníky - Slovensko

Pred Levočskou bránou, Letná 50
17.00 ‑ 18.00 Jozef Banáš - podpisovanie a predaj kníh

Centrum mesta
16.30 ‑ 17.00, 17.30 ‑ 18.30, 19.30 ‑ 20.30
Živé sochy - BIG Names - Slovensko

Gastro stage, Radničné námestie 4
17.00 ‑ 17.30 Bábkové divadlo Hoki Poki: Chlebík, Poprad
17.30 ‑ 18.00 Magic Alex - ilúzie pre deti, ČR
18.00 ‑ 18.30 Denzz Industry - tanečné vystúpenie, SNV
18.30 ‑ 19.00 Spievajúce živé sochy BIG Names Slovensko
19.30 ‑ 20.00 Magic Alex - ilúzie pre deti, ČR
20.00 ‑ 22.00 DJ

Sobota, 29. 6. 2019
Radnica ‑ Miesto prianí, Radničné námestie 7
15.00 ‑ 15.30, 17.00 ‑ 17.30 Pink People - DS Studio, Košice
15.30 ‑ 16.00, 17.30 ‑ 18.00 Baroko - DS Studio, Košice
18.30 ‑ 19.00 Spievajúce živé sochy Big Names

Priestor pred Radnicou, Radničné námestie 7
14.15 ‑ 15.00, 16.15 ‑ 17.00, 18.15 ‑ 19.00
Živé sochy - Frans Vogels & Rachael Lindeman

Pred Evanjelickým kostolom
15.00 ‑ 16.00, 17.00 ‑ 18.00
Color Cirkus a Morské Koníky - Slovensko

Pred Levočskou bránou, Letná 50
15.00 ‑ 16.00 Jozef Banáš - živá socha

Centrum mesta
14.00 ‑ 15.00, 16.00 ‑ 17.00, 18.00 ‑ 19.00
Živé sochy - BIG Names - Slovensko

Gastro stage, Radničné námestie 4
14.00 ‑ 14.30 Bábkové divadlo Hoki Poki: Chlebík, Poprad
14.30 ‑ 15.00 Magic Alex - ilúzie pre deti, ČR
15.30 ‑ 16.00 BDSKrew - tanečné vystúpenie, SNV
16.00 ‑ 17.30 DJ
17.30 ‑ 18.00 Spievajúce živé sochy BIG Names Slovensko
18.30 ‑ 19.00 Magic Alex - ilúzie pre deti, ČR
19.00 ‑ 19.30 Slávnostné ukončenie festivalu
20.00 ‑ 21.00 Heľenine Oči – koncert slovenskej kapely

V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie usku-
toční 28. 6. o 16.00 v Koncertnej sieni Reduty a živé sochy náj-
dete v: Galérii umelcov Spiša, Múzeu Spiša, Spišskom osvetovom 
stredisku, Galérii netradičných umení a na Radnici.
www.zivesochyfestival.sk; www.spisskanovaves.eu
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OPäť BUDEME NAŠE  
MESTO SKRÁŠľOVAť
Naše Mesto už 13 rokov prepája firmy, samosprávy 
a mimovládny sektor s jasným cieľom – vyčistiť, skrášliť 
a viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. Každoročne 
si tisíce dobrovoľníkov z firiem obliekajú rovnaké tričká 
a počas dvoch júnových dní sa zapájajú do množstva 
dobrovoľníckych aktivít po celom Slovensku darovaním 
svojho času a  práce. Organizátorom podujatia Naše 
Mesto je Nadácia Pontis, ktorá už 20 rokov podporuje 
firemnú filantropiu, rozvíja dobrovoľníctvo zamestnan-
cov a  pro bono služby pre mimovládne organizácie, 
presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvoju 
vzdelávania na Slovensku.
V  predchádzajúcich rokoch dobrovoľníci skrášli-
li v Spišskej Novej Vsi napr. železničnú i  autobusovú 
stanicu, natierali zábradlia mostov alebo sa postarali 
o lepší vzhľad ZOO či letného kúpaliska.
Cieľom projektu je aktívne zapojiť dobrovoťníkov radu 
občanov mesta, zamestnancov mestského úradu, 
členov mestských výborov na skrášlení a  zveľadení 
svojho okolia na verejných priestranstvách. Akcia sa 

uskutoční 7. júna tohto roku od 9. do 14. hod. na via-
cerých miestach v Spišskej Novej Vsi:
1) Oprava zábradlia na Muránskej ulici
 Dobrovoľníci najprv očistia okolie zábradlia od pre-

rastených kríkov a trávy, čistiť povrch zábradlia od 
starej farby a hrdze. Následne budú štetcom natie-
rať na zábradlie novú vrstvu farby.

 Kontaktná osoba: Valter Retter, 0905 279 429
2) Maľovanie zábradlia na letnom kúpalisku
 Dobrovoľníci najprv očistia okolie zábradlia od pre-

rastených kríkov a trávy, čistiť povrch zábradlia od 
starej farby a hrdze. Následne budú štetcom natie-
rať na zábradlie novú vrstvu farby. 

 Kontaktná osoba: Jozef Samončík, 0902 260 284
3) upratovanie areálu atletického štadióna
 Dobrovoľníci vyzbierajú v  jeho areáli odpadky, vy-

trhajú burinu zo škvarovej dráhy, vyhrabú trávnaté 
plochy, opravia lavičky. 

 Kontaktná osoba: Patrik Brezovaj, 0903 405 466
(red)

VíKEND OTVORENýCh PARKOV A ZÁhRAD 1. – 2. 6. 2019

1. 6. 2019 / 10:00, 12:00 h
2. 6. 2019 / 15:00, 17:00 h
VýSTUP NA NAjVYŠŠIU 
KOSTOLNú VEžU SLOVENSKA
Rezervácie v TIC, Letná 49, t. č.: +421 53 429 82 93, 
tic@mestosnv.sk, facebook.com/tic.snv

ZÁhRADA UMENIA
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves
2. 6. 2019 / 11:00 ‑ 16:00 h
VŠETKY EXPOZÍCIE ZA SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ 0,10 €
2. 6. 2019 / 13:00 – 15:30 h
NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR
Tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi, záujem nahlásiť vopred
t. č.: +421 53 417 46 21, sekretariat@gus.com, 
www.gus.sk

1. 6.  / 9:00 ‑ 13:00 h, 2. 6. 2019 / 13:00 ‑ 17:00 h
PRíRODOVEDNé VýSTAVY 
V MúZEU SPIŠA
Výstavy: Okrídlení putnici, Mláďatá, vstupné: 1 €
Letná 50, t. č.: +421 53 442 37 57,  
lektorky@muzeumspisa.com, www.muzeumspisa.com

MADARAS PARK
Sadová ulica – Tepličská cesta, Spišská Nová Ves
1. a 2. 6. 2019 / 10:00 – 18:00 h
MONKEYLAND VÝHODNEJŠIE
Akciové vstupné: 1 platiaci + 1 zdarma
t. č.: +421 948 508 097, info@monkeyland.sk 
www.monkeyland.sk

ZOO
1. a 2. 6. 2019 / 10:00 – 18:00 h
Zľava 20 % na vstupné, www.zoosnv.sk
t. č.: +421 907 102 720, zoosnv@zoosnv.sk

fRANCúZSKY PARK 
V MARKUŠOVCIACh
Michalská 55 a 59, Markušovce
1. – 2. 6. 2019 / 9:00 ‑ 17:00 h
Prehliadka francúzskeho parku spojená  
s panelovou výstavkou o histórii a vývoji parku.

KAŠTIEľ A LETOhRÁDOK 
DARDANELY
Expozícia historického nábytku a inovované  
priestory letohrádku Dardanely.
Vstupné: dospelí 5 €; deti, dôchodcovia a štu-
denti 2,50 €. V cene je divadelné predstavenie.

2. 6. 2019 / 13:00, 14:00, 15:00 h
LÁSKA JE VÍNO BOHOV
Divadelné predstavenie inšpirované freskami  
v Dardanelách v podaní Divadla teatrálnej skratky
Vstupné: dospelí 2 €, deti do 15 r. 1 €

Oznamujeme chovateľom psov a mačiek, 
že hromadné očkovanie uvedených  

zvierat proti besnote  
sa uskutoční v nasledovných termínoch:
•	10.	mája 2019 od	8.00	do	16.00	h 

vo Veterinárnej nemocnici  
Spišská Nová Ves, Duklianska 46  

(pred sídliskom Západ I),
•	11.	mája 2019 od	8.00	do	10.00	h 
v Novoveskej Hute pred pohostinstvom.

Za očkovanie proti besnote  
sa bude účtovať poplatok vo výške 7 €. 

Upozorňujeme chovateľov, že očkovanie 
proti besnote, nakoľko ide o nebezpečnú 

nákazu so smrteľným priebehom,  
je povinné. Nesplnením si tejto povinnosti  

sa vystavujú riziku postihu.

T.: 053/446 26 23, 0905 506 126

UPOZORNENIE NA PRERUŠENIE  
DISTRIBúCIE ELEKTRINY
V nasledujúcom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie 
elektriny v lokalite na území nášho mesta: 

13. 5. / 7.20 ‑ 14.30 h
•	Astrová: 4		•	Harichovský chodník:	13		•	Narcisová: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18
14. 5. / 7.30 – 16.00 h
•	v časti Novoveská Huta		•	Horská:	23,	25,	27,	29,	31,	33,	38,	40,	42,	44,	46,	48		•	Kvetná: 13, 14, 
15,	16,	17,	18,	19,	20,	22,	24,	26,	28,	30,	32,	34		•	Lúčna:	1,	2,	3,	4,	8677		•	Slnečná: 9133/8		•	
Tichá: 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 22, 24, 26

15. 5. / 8.00 – 12.30 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

Aktuálne informácie týkajúce sa ďalšieho plánovaného prerušenia distribúcie elektriny a informácie 
o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD - www.vsds.sk v časti Plánované odstávky. 

Prihlasovanie dobrovoľníkov bude prebiehať 2. ‑ 24. 5. 2019 na www. nasemesto.sk.

21. 4. o 14.20 h bol na Bezručovej ul. nájdený 
kľúč (karta) od OMV Renault. IC 557/2019
16.  4. bol na ul. Stará cesta nájdený zväzok 
kľúčov s 2 kovovými príveskami (2 ks FAB, 1 ks 
kľúč od schránky + otvárací čip). IC 523/2019
8. 4. bol na Gaštanovej ul. nájdený kľúč od OMV 
zn. RENAuLT. IC 483/2019.
29. 3. bol na Mlynskej ul. nájdený zväzok kľúčov 
5 ks v čiernom koženom puzdre. IC: 434/2019
7. 3. o 16.35 h boli na útvare MsP odovzdané 
slnečné okuliare v  puzdre nájdené pred ZŠ 
Ing. O. Kožucha. IC 313/2019
27. 2. bol pri OC STOVA na Leteckej ul. nájdený 
mobil XIAOMI čiernej farby. IC 260/2019

STRATY A NÁLEZY
MESTSKá POLÍciA V SNV
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Zdravý životný štýl ‑ téma projektového dňa
8. apríla bol pre žiakov ZŠ na Lipovej 13 priprave-
ný ďalší zo série celoškolských projektových dní. Bol 
zameraný na zdravý životný štýl. Aj vďaka besedám 
a  interaktívnym hrám žiaci získali informácie o  tom, 
ktoré druhy ovocia a zeleniny je potrebné zaradiť do 
svojho jedálnička, aby mali zdravé zuby, kosti a  tiež 
dostatok energie na rôzne športové aktivity. V  trie-
dach si potom žiaci spoločne pripravili zdravé ovocné 
a  zeleninové šaláty či smoothie. Príjemným spes-
trením projektového dňa bolo i  vystúpenie skupiny 
HANDS UP CREW, ktorá sa venuje basketbalovému 
a futbalovému freestylu.

Žiaci ZŠ, ul. Ing. O. Kožucha v Španielsku
25. - 29. marca 2019 sa deti Základnej školy z Ul. 
Ing. O. Kožucha zúčastnili vzdelávacej mobility žiakov 
v  rámci projektu ERASMUS+ v mestečku Villa Rodo-
na (Španielsko) spolu s deťmi z Talianska, Španielska 
a Poľska. Stretnutie absolvovali 6 žiaci spolu so svojimi 
učiteľmi. Boli ubytovaní v hostiteľských rodinách, čo im 
umožnilo spoznať inú kultúru, spôsob života a používať 
cudzí jazyk aj mimo školy. Hlavným cieľom stretnutia 
bolo vytvoriť zbierku rozprávok a legiend, ktoré si žiaci 
vopred pripravili. Popri tom navštívili mestá Barcelonu 
a Tarragonu. Ďalšia cesta vedie v máji do Poľska.

Gymnazistka Lenka z Javorky  
na konferencii OSN
Naučiť sa umeniu diplomacie v  anglickom jazyku, 
zároveň pochopiť a diskutovať o problémoch, ktorým 
čelí celý svet, vystúpiť pred stovkami ľudí, a hlavne, 
bez zbytočných emócií racionálne argumentovať - to 
je podstatou projektu pod skratkou MUN, teda Model 
United Nations. V preklade ide o modelové zasadnutie 
Organizácie Spojených národov, na ktorom študenti 
simulujú Spojené národy a hľadajú optimálne riešenie 
krízových otázok jednotlivých krajín. Na konferencii 
ŽilinaMUN 2019 sa zišlo 28. – 30. marca 2019 v Žili-
ne cca 190 študentov stredných škôl z 13 krajín sve-
ta. V rokovacích sálach sa ozývali vyjadrenia a názory 
na vážne témy, ako napríklad detská práca, aktuálny 
konflikt na Ukrajine, problematika rezistencie na an-
tibiotiká… v anglickom, francúzskom a španielskom 
jazyku. Študentka bilingválnej 4. B triedy Lenka Vol-
ková sa na náročné rokovania pripravovala pod ve-
dením učiteľky Renáty Kudrikovej. Lenke sa podarilo 
odniesť si z  tohto podujatia ocenenie „outstanding 
delegate“ teda výnimočný delegát.
„Účasť na modelovom zasadnutí OSN si vyžiadala 
prípravu vo forme študovania pridelenej problematiky. 
Tento rok som zastupovala Krízový výbor a riešili sme 
budúcnosť ukrajinskej krízy. Ako delegátka Európskej 
únie bolo mojou úlohou vymyslieť čo najdemokratic-
kejšie mierové riešenie,“ uviedla Lenka Volková.

Popredné umiestnenia  
z celoslovenských súťaží
Po dvoch rokoch sa opäť otvorili brány mesta Bojni-
ce, aby privítali gitaristov z celého Slovenska a Čiech. 
Súťažiaci si zmerali sily v 4 kategóriách v priam roz-
právkových priestoroch hotela Pod zámkom. Našu Zá-
kladnú umeleckú školu reprezentovali žiaci Jakub 
Karpiš a  Dominik Mušuta. Obstáli skvele  – Jakub 
Karpiš, z  triedy Bc.  Aleny Mušutovej,  DiS.art. získal 
1. miesto a ocenenie Laureát jednokolovej súťaže. 
Dominik Mušuta, z triedy Bc. Zuzany Lukáčovej, DiS.
art. obsadil 3. miesto.
V marci sa uskutočnila celoslovenská súťaž hudobnej 
náuky pod názvom Hnúšťanský akord, zameraná 
na teoretické a  tvorivé vedomosti žiakov s  cieľom 
vytvárať pozitívny vzťah k hudobnej náuke a súčasne 
hravou formou zvyšovať vedomostnú úroveň. Krásne 
3. miesto v A kategórii si priniesli žiaci pod vedením 
Mgr. Stanislava Dvorského Jakub Kirňak, Alexandra 
Lauková a Patrícia Nováková.
V celoslovenskej speváckej súťaži v populárnom spe-
ve FuLLSTAR 2019 Sarah Lišková sa môže pochváliť 
1. miestom ovenčeným cenou absolútnej víťazky 
svojej kategórie. Sáru pripravil Mgr. Gabriel Kopilec.

Cohesion Chasing
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpa-
tia vyhodnotilo súťaž COHESION CHASING. Súťaže sa 
zúčastnila aj študentka 3. ročníka SOŠ ekonomickej 
Dominika Sitiariková. Cieľom súťaže bolo kreatív-
nym spôsobom zachytiť projekty spolufinancované 
z  fondov Európskej únie v  regióne súťažiaceho. Me-
novaná študentka spracovala fotokoláž a  tiež krátku 
prezentáciu projektu. Získala 3. miesto a ocenenie si 
prevzala z  rúk predsedu Košického samosprávneho 
kraja Rastislava Trnku.

V mesiaci marec navštívili Technickú akadémiu 
stážisti z mníchovskej strednej školy. Študenti 
Technickej akadémie navštevujú pri svojich výmen-
ných študijných pobytoch práve túto školu v Mní-
chove. Cieľom je nielen priučiť sa novým veciam po 
odbornej stránke, ale rozšíriť svoje obzory aj v sú-
vislosti s poznávaním fungovania iných škôl, novej 
kultúry, nových ľudí či vylepšovanie si jazykových 
schopností.

Keďže je marec Mesiacom knihy, rozhodli sa pani 
učiteľky v MŠ na Stolárskej ul. pripraviť pre deti 
a  ich rodičov prvú Burzu kníh. Podľa slov riaditeľky 
Z. Horváthovej mohli rodičia nosiť do tried použité 
knihy počas celého mesiaca. Na burze sa nachádzalo 
takmer dvesto kníh, ktoré si mohli deti v deň konania 
odniesť aj domov. V rámci celého mesiaca bola v škôl-
ke ústrednou témou kniha, deti tvorili vlastné knižky, 
absolvovali návštevu knižnice či divadla.

Erasmus + na SOŠ drevárskej
Celý školský rok 2018/2019 sa študenti a učitelia SOŠ 
drevárskej zúčastňovali stáží v  projekte Remeslo 
2019 na zdokonalenie zručností a spoznávanie života 
v európskych krajinách. Ako prví sa stáže zúčastnili 
študenti odboru Tvorba nábytku a  interiéru, ktorí sa 
učili vyrezávať najskôr misky, a potom aj svoje prvé 
reliéfy na rezbárskom sympóziu.
V novembri 2018 sa štyri fotografky školy zúčastni-
li stáže v  poľskom Janówe  – Lubelskom. Pracovali 
v prvom súkromnom múzeu fotografie v Poľsku, kde 
sa učili prácou na komplexnej príprave novej výstavy 
fotografie v múzeu, zúčastnili sa na vernisáži výstav 
rôznych fotografov a navštívili podobnú školu v Sta-
lowej Woli. Vo februári 2019 boli drevári a stolári na 
stáži vo firmách v  španielskej Valencii. Prax prebie-
hala v  kvalitných firmách na výrobu nábytku a  zá-
kazkový dizajn. Na poslednej stáži konanej v  apríli 
v bulharskej Sofii študenti pracovali priamo vo výrobe 
veľkej nábytkárskej firmy.
Stáže sú plné pracovného programu, spoznávania 
ľudí, cudzieho jazyka, kultúry miestnych zvykov a tr-
vajú 2 – 3 týždne. Učitelia sa vzdelávali a spoznávali 
aktuálne trendy vo svojom odbore. Majstri a odborní 
učitelia drevárskych odborov sa zdokonaľovali v prá-
ci s  grafickým softwarom SEMA pre projektovanie 
drevostavieb a pri ovládaní CNC v spolupráci so SPŠ 
a  VOŠ Volyně v  južných Čechách. Učiteľky umelec-
kých odborov sa boli inšpirovať modernými trendmi 
v  dizajne, grafike, digitálnych technológiách, ale aj 
históriou Valencie.

Literárna beseda
Na počesť Mateja Hrebendu, ktorý počas svojho živo-
ta šíril medzi slovenským ľudom osvetu a motivoval 
k  čítaniu, spájame mesiac marec s  knihou. Čítanie 
kníh nám prináša množstvo benefitov, o ktorých žia-
kom 8. a 9. ročníka porozprával na literárnej besede 
spisovateľ Anton Lauček. Predstavil krátke beletri-
zované texty zo série prozaických miniatúr, ktoré roz-
žiaril rozprávačským talentom. Krátke príbehy vyčarili 
úsmev na tvári a zároveň donútili k hlbšiemu zamysle-
niu. Zaujali aj pútavo prerozprávané spomienky autora 
na detstvo a života, ale aj vtipné príhody so svojským 
videním reality.

Svetový deň vody je príležitosťou pripomenúť všet-
kým dôležitosť vody. Vyučujúci zo ZŠ na Komenské-
ho ul. sa rozhodli osláviť tento deň (22. 3.) v prírode, 
symbolickým otváraním studničiek v Slovenskom raji. 
Deti súčasne pozbierali cestou aj odpadky v lese. Žiaci 
ekokrúžku zo ZŠ na ul. Ing. O. Kožucha si tento deň 
uctili pripravenými aktivitami s  poučením o  potrebe 
vodou šetriť pre svojich mladších spolužiakov.
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9 finalistiek, exkluzívna porota 
Moderuje: absolútny OTO

14. 6.
2019

19.00 hod. 
Spišské divadlo
Spišská Nová Ves

www.agenturastyl.sk

23. ročník
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ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKôL
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves na školský rok 2019/2020 sa bude konať v termíne

od 2. do 31. mája 2019
Miestom na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materských škôl (zoznam viď www.ssz.snv.sk)  

je každá materská škola. V materských školách sú zverejnené podmienky prijatia. Rozhodnutie o prijatí 
dieťaťa do materskej školy vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školy.

Materská škola na Ulici P. Jilemnického poskytuje  
diétne stravovanie pre deti trpiace celiakiou a má „zdravotnú“ triedu pre deti s oslabenou imunitou.

Materské školy na Komenského ulici, na Ulici P. Jilemnického a na Lipovej ulici  
integrujú deti s telesným postihnutím.

Všetky materské školy podľa potreby a prevádzkových možností integrujú deti so zdravotným znevýhodnením.

Materská škola na Ulici Z. Nejedlého má triedu s integrovaným vyučovaním anglického jazyka.

VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA 
A SOCIÁLNEJ 
PRÁCE
SV. ALŽBETY, BRATISLAVA
Palackého č. 1, 811 02 Bratislava

Prečo študovať na VŠZaSP 
sv. Alžbety v Bratislave:
•	 vysoká škola v SR s najnižším školným
•	 VŠ bola prijatá v r. 2007 medzi signatárov 

Veľkej Charty Bolonskej univerzity

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

Základná umelecká škola, J. Fabiniho 1, SNV

vás pozýva na

TANEčNý 
KONCERT

29. 5. 2019 o 17.00 h
Dom kultúry - kino Mier 

Spišská Nová Ves

Základná umelecká škola, J. Fabiniho 1, SNV otvára v školskom roku 2019/2020

VýTVARNú TRIEDU MULTIMéDIÁ
Štúdium je určené žiakom druhého stupňa ZŠ a stredných škôl. 

Prijímacie talentové skúšky sa uskutočnia v budove školy

6. a. 7. 5. 2019 od 13.00 do 17.00 h
www.zussnv.sk

Základná umelecká škola, J. Fabiniho 1, SNV vyhlasuje na školský rok 2019/2020

PRIjíMACIE SKúŠKY
do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

6. a. 7. 5. 2019 od 13.00 do 17.00 h
Miesto: budova ZUŠ, J. Fabiniho 1

Aeroklub Spišská Nová Ves v spolupráci s partnerom na poľskej strane – Górska Szkoła Szybowcowa 
Aeroklubu Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego od 1. 6. 2019 začína s realizáciou projektu

POD SPOLOčNýM NEBOM
implementácia spoločného cezhraničného cyklu odbornej a profesijnej prípravy v oblasti letectva

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Popis projektu: V rámci projektu bolo naplánované vytvorenie spoločných cezhraničných odporúčaní na 
prispôsobenie vzdelávacích programov potrebám poľsko-slovenského trhu práce. Úloha bude spojená s pod-

robnou analýzou existujúcich vzdelávacích programov v partnerských inštitúciách a pracovných stretnutí 
zástupcov projektov spolu so zástupcami iných sektorov. Výsledkom bude vytvorenie spoločných cezhranič-

ných odporúčaní na prispôsobenie vzdelávacích programov potrebám poľsko-slovenského trhu práce.
Zároveň v Poľsku a na Slovensku bude prebiehať séria leteckých tréningov: vetroňov pre licencie SPL, 
pre motorové klzáky pre povolenia (TMG) a pre lietadlá PPL (A). Hlavným cieľom projektu je implementácia 

spoločného cezhraničného cyklu odborného a odborného vzdelávania v leteckom priemysle.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom troch špecifických cieľov:
•	Vypracovanie	spoločných	cezhraničných	odporúčaní	na	prispôsobenie	potrebám	vzdelávacích	programov

•	Propagácia	letectva	ako	kariérneho	postupu
•	Zvyšovanie	kompetencií	obyvateľov

Trvanie projektu: 1. 6. 2019 ‑ 31. 5. 2021
Celková hodnota projektu: 562 277,52 €. Spolufinancovanie z Európskej únie: 477 935,87 €

Záujemcovia o výcvik v rámci tohto projektu získajú informácie o projekte  
prostredníctvom koordinátora projektu na slovenskej strane.

Všetky informácie o projekte poskytuje Ing. Maroš Divok, PhD.
Žiadosti zasielajte na e‑mailovú adresu: aeroklub.psn@gmail.com

alebo na adresu Aeroklub Spišská Nová Ves, o. z., Letecká 37, P. O.BOX 44, 052 01 Spišská Nová Ves

Informačné stretnutie pre záujemcov o účasť na školení sa bude konať 11. 5. 2019 o 10.00 h 
v priestoroch Aeroklubu Spišská Nová Ves na letisku Spišská Nová Ves, Letecká 37.

Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA

S MISOM SPISOM

VERNISÁZ FOTOVÝSTAVY

PREMIÉRA KNIHY
10. MÁJLetná 34,

Kaviaren ELARA
18,00

16,00 Zimná 47
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VAŠE DETI Sú PRE NÁS 
PRIORITOU
V posledných dňoch sa v našom meste otvorene a veľmi ostro diskutuje ohľadom zamýšľaných 
optimalizačných opatrení týkajúcich sa materských škôl. Emócie rozprúdil predovšetkým fakt 
o hendikepovaných deťoch v materskej škole, o ktorej zrušení sa začalo medzi obyvateľmi 
mesta hovoriť. Vieme, že bola spísaná petícia proti zrušeniu Materskej školy na ul. S. Tomášika. 
Na okolnosti týkajúce sa materských škôl sme sa opýtali riaditeľky Správy školských zariadení 
Ing. Markéty Ďuríkovej.

V prvom rade by som chcela upokojiť všetkých rodi-
čov detí navštevujúcich Materskú školu na Ul. S. To-
mášika. V rámci pracovných stretnutí sa začalo hovo-
riť o možnosti zrušenia materskej školy alebo presunu 
detí na inú materskú školu. Na základe následných 
reakcií rodičov detí navštevujúcich spomínanú školu, 
sme zrušenie ako jednu z možností vylúčili a v súčas-
nosti riešime len alternatívu presunu detí na inú ma-
terskú školu. Hľadáme najvhodnejšiu alternatívu tak, 
aby boli rodičia po prijatí opatrení čo najspokojnejší.

Prečo sa vlastne začalo uvažovať s racionalizáciou 
MŠ, resp. so zrušením práve MŠ na ul. S. Tomášika?
Hlavnou príčinou bol klesajúci počet detí v materských 
školách. Kým v  školskom roku 2014/2015 bolo detí 
v  materských školách v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta 1 169, v tomto školskom roku ich je 1061. Po-
čet detí v našich materských školách začal postupne 
klesať otváraním materských škôl inými zriaďovateľ-
mi. Kým v  iných mestách majú problém s umiestne-
ním detí v materskej škole, u nás sa dá povedať, že 
„ponuka je vyššia, ako dopyt“.
A  prečo práve MŠ na Ul. S. Tomášika? Záujem rodi-
čov je umiestňovať detí hlavne v materských školách 
v centre mesta. Do Materskej školy na Ul. S. Tomášika 
bolo zapísaných k 15. 9. 2018 celkom 39 zdravých detí, 
2 deti so zdravotným znevýhodnením a 2 deti v špeciál-
nej triede pre deti s autizmom v predškolskom veku. Za 
posledné mesiace pribudli ešte 2 deti, takže k dnešné-
mu dňu je v  materskej škole 45 detí. Táto materská 
škola je takpovediac „bokom“ a z lokality Kozí vrch ju 
aktuálne navštevuje len 8 detí, 7 detí navštevujúcich 
túto MŠ je z iných obcí a ostatné detí vozia rodičia z rôz-
nych častí mesta. V súčasnosti mesto eviduje len 17 detí 
vo veku 0 – 6 rokov s trvalým pobytom v tejto lokalite.

Prečo mesto vytvorilo špeciálnu triedu pre deti 
s autizmom práve v tejto škole?
Mesto zriadilo špeciálnu triedu v  roku 2011 pre deti 
so zmiešaným postihom, v ktorej boli zaradené aj deti 
s autizmom. V Materskej škole na Ul. S. Tomášika už 
v  roku 2011 neboli plne využité kapacity MŠ, preto 
sme sa pri zriaďovaní špeciálnej triedy rozhodli práve 
pre túto MŠ. Keďže deti s autizmom nemajú byť zara-
dené v triede s inými postihmi, v nasledujúcom škol-

skom roku ostala táto trieda určená len pre tieto deti. 
Ostatné deti, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie bez 
mentálneho postihu, integrujeme v triedach so zdravý-
mi deťmi, a teda nielen v MŠ na Ul. S. Tomášika. Podľa 
možností sú integrované aj v ostatných MŠ v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta. Deťom s autistickým po-
stihom sa venuje špeciálny pedagóg. Integrované deti 
majú vypracovaný osobitný vzdelávací program.
Do triedy pre autistické deti chodia dve deti, jedno je 
z inej obce. Tieto deti od septembra nastúpia do základ-
nej školy. V prípade potreby zachovania špeciálnej trie-
dy pre ďalšie deti s touto poruchou mesto takúto triedu 
vo svojej sieti materských škôl, samozrejme, zachová.

Aká je situácia v ostatných materských školách?
Naše materské školy nie sú kapacitne vyťažené. Ako 
jedno z mála miest vieme umiestniť všetkých záujem-
cov, dokonca do našich MŠ dochádzajú aj deti z oko-
litých obcí. Doterajší vývoj ukazuje, že detí v  našom 
meste nepribúda, skôr naopak, a  v  školskom roku 
2019/2020 bude v našich materských školách mini-
málne 181 voľných miest.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 14 materských 
škôl a  ich maximálna kapacita je 1 228 detí, v tomto 
školskom roku máme zapísaných 1 061 detí vo veku 
od 2,5 roka, z toho je 99 detí z iných obcí.
Navyše, v meste okrem mestských materských škôl pô-
sobia dve cirkevné a dve súkromné materské školy. Do 
jednej cirkevnej a jednej súkromnej MŠ varíme a dodáva-
me stravu z našej materskej školy. V týchto materských 
školách je zapísaných v tomto školskom roku 143 detí.

Aká je prognóza ďalšieho obdobia? Budú naše 
kapacity dostatočné? Je mesto pripravené splniť 
poskytovanie povinnej predškolskej výchovy? Od-
kedy je to pre mesto povinnosť?
Mesto je pripravené svoju povinnosť poskytovania 
povinnej predškolskej výchovy splniť. Podľa rozhod-
nutia vlády by mal byť posledný ročník predškolskej 
dochádzky povinný od 1. septembra 2020.
Ako som už uviedla, v  rámci optimalizácie siete ma-
terských škôl je dôležité zohľadniť všetky okolnosti 
ovplyvňujúce prevádzku materských škôl.
Ďakujeme za rozhovor.

Andrea Jančíková

Dobrý deň, chcel by som vysloviť veľkú nespo-
kojnosť a  nesúhlas so zabezpečením parkovania 
v  okolí železničnej stanice. Pre denno-denne vla-
kom dochádzajúcich občanov za prácou je v danej 
lokalite katastrofálny nedostatok parkovacích miest 
(keďže na stanicu sa musia dopravovať autom) 
a  dnes som si na Ulici odborárov, na pravej stra-
ne smerom na stanicu všimol novú značku, ktorá 
dovoľuje parkovať na novozrekonštruovaných par-
kovacích miestach pri ceste len 30 min. Chcem sa 
opýtať, je to v  poriadku? Obchodníci si dávajú na 
tejto ulici pred svoje obchody zábrany s  nápismi 
NEPARKOVAŤ aj na miestach, kde nie je prísun to-
varu a nie sú vstupné brány, pritom ide o mestské 
pozemky, to je v  poriadku? Prečo mestská polícia 
nerieši tieto neoprávnené blokovania parkovacích 
miest? Žiadam o zrušenie toho absurdného 30 min. 
obmedzenia, nie dosť, že ľudia musia dochádzať za 
prácou vlakom, ešte musia ráno riešiť stresové si-
tuácie s parkovaním.

Martin, 28. 3. 2019
Vzhľadom na obchodný charakter Ulice odborárov 
a dlhotrvajúce požiadavky prevádzkovateľov týka-
júcich sa možnosti zásobovania a  krátkodobého 
parkovania klientov sme pristúpili ku kompromis-
nému riešeniu, t.  j., regulácii časti parkovacích 
miest formou dopravného značenia s  časovým 
limitom 30 min! Samozrejme, vnímame, že pred-
metná ulica sa nachádza v  blízkosti železničnej 
stanice, teda plní aj potreby parkovania cestujú-
cich. Úpravami došlo k  rozdeleniu parkovania na 
krátkodobé a  dlhodobé v  pomere cca  1 :  1. Na 
dlhodobé parkovanie je možné naďalej využívať 
parkovacie plochy na Fabiniho ulici pred žel. sta-
nicou, priľahlé ulice Hviezdoslavova, Boženy Něm-
covej, Chrapčiakova, Vajanského, resp. parkoviská 
pri „detskej“ poliklinike, bývalom OD Hypernova. 
Forma krátkodobého parkovania poskytuje taktiež 
lepší priestor pre vodičov, ktorí len privážajú, resp. 
odvážajú cestujúcich k  vlakovým spojom. Mesto 
nedisponuje plochami na rozširovanie parkovacích 
plôch v  blízkosti stanice, sme však v  úvodných 
rokovaniach so ŽSR ohľadom využitia pozemkov 
v  ich vlastníctve z  hľadiska zlepšenia parkova-
nia. Okrem automobilovej dopravy mesto výrazne 
podporuje aj miestnu autobusovú dopravu, ktorej 
spoje sú orientované v koordinácii s harmonogra-
mom vlakovej dopravy. Uvedomujeme si, že sto-
percentne vyhovieť všetkým požiadavkám rôzneho 
typu parkovania je zložité a prakticky nemožné, ale 
snažíme sa nájsť kompromisné riešenia v záujme 
uspokojenia viacerých skupín vodičov.

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

30. VýROčIE ZOO
12. Máj 2019 
PROgRAM OSLÁV
10.00 – 10.30 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže
10.30 – 11.00 Vystúpenie detí MŠ Lipová
11.00 – 12.00 Komediálna show  

„Sranda banda“
12.00 – 13.00 Country hudba 13 ciest
13.00 – 13.45 Vystúpenie žiakov ZUŠ
13.45 – 14.00 Príhovor primátora mesta  

Pavla Bečarika
14.00 – 15.00 Hudobno-zábavný koncert  

„Paci Pac“
15.00 – 15.30 Hudobný koncert Pavla Dzurika
15.30 – 16.30 Ľudová hudba Romana Barabasa
16.30 – 18.00 Ľudová hudba „Krompašan“

LI
S

TÁ
R

E
ň

Klub	dôchodcov	Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves
		1. 5.	Individuálna účasť na Prvomájovej	slávnosti v Madaras parku.
		2. 5.	Účasť na pietnej	spomienke - 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika  

o 14.00 h pri pamätníku
		6. 5.	Prednáška	o zdravej	výžive v klube o 14.00 h
		9. 5.	Posedenie pri príležitosti Dňa	matiek v reštaurácii Paríž  

o 15.00 h. Prihlásiť sa do 6. 5., poplatok 12 €
17. 5.	Prednáška na tému Pomoc	obetiam	trestných	činov  

páchaných na senioroch o 14.00 h v klube
24. 5.	Varenie	a ochutnávka múčnych jedál
27. 5.	Turistická	vychádzka - Spišské Podhradie,  

Spišská Kapitula, Sivá Brada. Odchod z AS o 8.00 h
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SPRAVODAjSTVO, POZVÁNKY

NOVOVEŠťAN  
VO VEDENí NARKS
V Žiline sa 21. marca konala konferencia Národnej asociácie realitných kancelárií 
Slovenska (NARKS), na ktorej sa konali aj voľby nového predsedníctva asociácie pre 
roky 2019 – 2022. Vo voľbe uspel aj Ing. Martin Karchňák zo Spišskej Novej Vsi 
ako člen predsedníctva pre región Východ (na fotografii piaty zľava). Predsedníctvo 
je výkonným orgánom a štatutárnym orgánom NARKS, ktorý riadi činnosť asociácie.
Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) založená v roku 1992 je 
jednou z najstarších profesných združení na Slovensku. Medzi hlavné aktivity aso-
ciácie patrí vzdelávanie a  licencovanie realitných kancelárií, organizovanie odbor-
ných seminárov a konferencií, analýza realitného trhu, zahraničná spolupráca, tvorba 
a pripomienkovanie legislatívy v realitnej oblasti. Asociácia je otvorená pre spoluprá-
cu so všetkými subjektmi pôsobiacimi na trhu s nehnuteľnosťami, ktoré kladú dôraz 
na vysokú profesionálnu úroveň a etické zásady pri svojej činnosti. 
Viac informácií o činnosti NARKS je k dispozícii na www.narks.sk.

program podujatia

-

- riadená degustácia slovenských pivníc 19.00h
 

- oficiálne otvorenie akcie 16.00h spojené so
  sabrázou brut natur magnum             frtus winery

- 

- viac ako 150 vzoriek vína a destilátov   
- malé rodinné vinárstva Slovenska  

- 15 slovenských pivníc a 5 zahranicných pivníc

- testovacie jazdy hybridných vozidiel Toyota AUTOKLUB Poprad   
- zivá hudba a super tombola

/svk masterclass pocet limitovaný,rezervácia nutná 0911 707904 /

2
**hotel preveza

1.6.2019 spišská nová ves
hotel preveza**, za hornádom 12 , spišská nová ves , 052 01,053/4166301 

cena vstupenky 15.90€ osoba 

www.hotel-preveza.sk

www.wineexpert.sk

otvorenie 16.00h

info  0911/669863  -  053/4166301 

velká degustácia vín
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program
statickÉ a dynamickÉ

 ukÁzky vojenskej techniky
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vojenskÁ polÍcia - zadrzanie pÁchatela
show program cestnej strÁze os sr
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sÚtaze a vela dalšÍch aktivÍt
+sÚtaz o najlepšÍ gulÁš
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mesto spišskÁ novÁ ves vÁs pozÝva na 

1. 6. 2019

od 10:00 hod.
letisko spišskÁ novÁ ves

VíNNY fESTIVAL
Veľká degustácia vín v hoteli PREVEZA**

Hotel Preveza** v Spišskej Novej Vsi otvorí svoje priestory všetkým milovníkom 
vína a prémiových destilátov v  sobotu 1.  6.  2019 od 16.00 hod. V  spolupráci 
s Wine Expert pripravujeme už 2. ročník vínneho festivalu s ochutnávkou vyše 150 
druhov slovenských i zahraničných vín bez obmedzenia a žiadneho ďalšieho do-
kupovania žetónov v cene 15,90 € na osobu. V predpredaji cena ešte výhodnejšia!
Na festivale sa predstavia producenti zvučných mien a návštevníci sa môžu tešiť 
na vína z Južnoslovenskej, Malokarpatskej, Nitrianskej a Tokajskej oblasti, nebudú 
chýbať vína z Talianska, Francúzska a Nového sveta. Môžete sa tešiť na tombolu, 
živú hudbu, ochutnávku syrov, občerstvenie a degustačný pohár bude darčekom pre 
vás! Pre gurmánov je pripravená riadená ochutnávka (Masterclass) najkvalitnej-
ších vín ocenených na prestížnych domácich a zahraničných súťažiach, na ktorú je 
potrebné rezervovať miesta vopred! V sprievodnom programe vám TOYOTA testo-
vacími jazdami predstaví svoje hybridné automobily. Tešíme sa na vás!

Mestská organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku, SNV

pozýva svojich členov na tieto aktivity
9. 5. (štvrtok) o 15.00 h  |  Reštaurácia Paríž

Spoločenské posedenie pri príležitosti Dňa matiek,  
spoločne s KD Lipa. Prihlásiť sa do 2. 5. Poplatok 12 €

15. 5. (streda) o 9.30 h  |  Športové hry MO JDS
priestor za športovou halou

Poplatok za guláš 3 €. Prihlásiť sa do 9. 5.

21. 5. (utorok)  |  autobusový zájazd do obce Bretka
Pozvanie OO JDS Rožňava 

(nenáročná turistika, náučný chodník, Prielom Muráňa)
Odchod z parkoviska oproti okresnému súdu o 7.00 h. 

Prihlásiť sa a zaplatiť poplatok 5 € do 16. 5.

29. 5. (streda)  |  Turistická vychádzka Odorica
Odchod z AS 7.45 h

Na turistické vychádzky ide každý účastník na svoju vlastnú 
zodpovednosť. Ručí za svoju bezpečnosť a správanie.

PRIPRAVuJEME:
Pobyt v Penzióne pri Vinianskom jazere  

od 25. 8. do 30. 8. (poplatok noc 11 €, polpenzia 7,50 €).
Pobyt Hokovce - v mesiaci október, info vo štvrtok  

od 9.00 do 11.00 h., po Veľkej noci
Pobyt Turčianske Teplice, hotel Vyšehrad od 1. 7.
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3. máj o 19.00 h, 13. máj o 10.00 h 120 min.
CARLO GOLDONI:

ŠKRIEPKY NA KORZE
Skvelá komédia korenená talianskym temperamentom. V predstavení sa fajčí.

4. o 10.00 o 19.00 h 15. repríza
Jean Baptiste Poquelin MOLIĒRE: 80 min.

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

5. o 10.00 o 16.00 h 70 min.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK:

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

6. máj o 10.00 h, 12. máj o 16.00 h, 14. máj o 9.00 h, 28. máj o 9.00 h 70 min.
PETER PALIK:

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

7. máj o 10.00 h, 23. máj o 9.00 h, 26. máj o 16.00 h od 6 rokov, 80 min.
30. máj o 10.00 h, 31. máj o 9.00 h a 11.00 h 15. repríza
ĽUBOMÍR FELDEK:

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

10. máj o 19.00 h 10. repríza
MATJAŽ ZUPANIČ: od 16 rokov, 90 min.

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

18. máj o 19.00 h (PREMIÉRA), 20. máj o 9.00 h, 31. máj o 19.00 h
IVAN STODOLA: 

MARÍNA HAVRANOVÁ
Nádherný príbeh lásky k milovanej bytosti i lásky k národu na pozadí moderných  
slovenských dejín.

21. a 22. máj o 9.00 h, 24. máj o 19.00 h od 15 rokov, 180 min.
JÁN KALINČIAK / VLADIMÍR HURBAN VLADIMÍROV:

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

25. máj o 19.00 h od 15 rokov, 160 min.
BRANDON THOMAS / EMIL SPIŠÁK:

CHARLEYHO TETA
Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias. V predstavení sa fajčí.

Štúdio SD

9. máj o 19.00 h 90 min.
ANTON PAVLOVIČ ČECHOV:

UJO VÁŇA (A TÍ DRUHÍ)
Komické príbehy ľudí, ktorí sa spovedajú zo svojich nenaplnených túžob.

14. máj o 11.15 h od 15 rokov, 80 min.
IVAN BUKOVČAN: V predstavení sa fajčí.

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

22. máj o 19.00 h (PREMIÉRA), 29. máj o 10.30 h
MILO URBAN: 

V OSÍDLACH
Je možný spoločenský pokrok bez morálky? Urbanov príbeh z medzivojnového obdobia  
nás oslovuje aj dnes.

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

2. máj o 19.00 h
RON hUTChINSON: MESIAC A MAgNóLIE

Vynikajúca komédia o zákulisí vzniku najúspešnejšieho filmu  
všetkých čias Odviate vetrom. Výborné obsadenie, duchaplný humor 

a neskutočná zábava! Vstupné: 8 €

4. máj o 19.00 h
S. MALLATRATT - S. hILL: žENA V čIERNOM
Najúspešnejšia hra na svete hraná už 30 rokov na londýnskom West Ende.

Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta Arthura Kippsa, ktorý prichádza 
do odľahlého sídla… Tajomný a znepokojivý dej vás doslova priklincuje 

k sedadlám! Čaká vás nezabudnuteľný zážitok! Vstupné: 8 €

8. máj o 19.00 h
MAREK KOTERSKI: NENÁVIDíM

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

zábavnej každodennosti… Vstupné: 7 €

25. máj o 19.00 h
wILLIAM ShAKESPEARE: hAMLET

Detektívka. Thriller. Romantika. Rodinná psychodráma. Príbeh o dozrievaní.
Hra hier. O každom a pre každého z nás. Momentálne jediný Hamlet hraný 
na Slovensku! Predstavenie ocenené na mnohých zahraničných svetových 

festivaloch. Neopakovateľný umelecký zážitok! Vstupné: 7 €, 4 €, 3 €

26. máj o 16.00 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 €

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

máj 2019

DivaDlo
Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

dračie pytačky
Tvorivá dramatika, v ktorej sa deti naučia, ako netolerovať násilie.

12. 5. 2019 o 16.00 h

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

Zimná 68, Spišská Nová Ves
rezervácia vstupeniek: 0910 134 720

to je ohromné, 
miláčik

komédia
10. 5. 2019 o 19.00 h

v podkroví Domu Matice slovenskej, Zimná 68. Vstupné: 3 € 
Rezervácie: divadlonaopatkoch@gmail.com

0904 254 930

uvádza
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M Á j  2 0 1 9
1. 5. 2019  |  Amfiteáter Madaras park

PRVOMÁjOVé STRETNUTIE V AMfITEÁTRI
Divadelný svet Spišská Nová Ves, rozprávka pre deti

15.00 h  |  AKO IŠLO VAjCE NA VANDROVKU
16.00 h  |  fOLKLóRNY SúBOR čAčINA

pri MKC Spišská Nová Ves
Tance, spevy a hudba z regiónov Spiša, Šariša a Zemplína

7. – 31. 5. 2019  |  Dom kultúry Mier ‑ foyer
PETER DOBROVSKý – čARO SPIŠA

Autorská výstava fotografií. Vernisáž sa uskutoční 7. 5. 2019 o 17.00 h. 
Výstava potrvá do 31. 5. 2019.

14. 5. 2019 o 16.30 a 19.30 h  |  Dom kultúry Mier
RADOŠINSKé NAIVNé DIVADLO: 

MALý VEľKý MUž
Muzikálový príbeh o hľadaní hviezd a nenaplnenej láske,  

plný vizionárskych snov a ľudských dotykov, o kľúčovej osobnosti slovenskej 
histórie Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Účinkujú: herci Radošinského  
naivného divadla v spolupráci s tanečníkmi a hudobníkmi Slovenského  

ľudového umeleckého kolektívu Bratislava. Vstupné: 25 €

informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
MKC – Dom kultúry Mier, 053/442 87 66

TIC – Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

MÁj 2019

Ďalšie informácie o podujatiach konaných mimo mesta SNV nájdete na  
web stránke www.osvetasnv.sk, https://www.facebook.com/osvetasnv/ 

e‑mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, 053/442 52 50, Zimná 47, Spišská Nová Ves

do 30. 5. 2019 | výstavná miestnosť | vstup voľný

NAŠíM KROKOM, CELýM ROKOM
Výstava kreatívnych prác žiakov Špeciálnej základnej školy v Sp. Novej Vsi

10. 5. 2019 o 16.00 h | foyer | vstup voľný

S MIŠOM SPIŠOM
Vernisáž a výstava fotografií, ktoré predstavia návštevníkom krajinu Spiša očami 

Michala Buzu, výstava potrvá do 10. 7. 2019.

13. 5. 2019 o 9.00 h | výstavná miestnosť

KULTúRNY KOLOTOč, POBASENKA Z VOSTOKU
Workshop pre vopred prihlásených žiakov ZŠ o ruskej kultúre,  
priblíženie fenoménu ruských rozprávok - čítanie a preklad.  

V spolupráci s Klubom slovensko-ruského priateľstva Vostok.

22. 5. 2019 o 9.00 h | výstavná miestnosť

KULTúRNY KOLOTOč, KRížIKOVÁ VýŠIVKA
Workshop ručných prác. Cieľom je naučiť deti tradičným ručným prácam,  
ako je tradičná krížiková výšivka. Účastníkmi sú vopred prihlásení žiaci ZŠ.

24. – 26. 5. 2019 | Spišské Podhradie, Spišská Kapitula | vstup voľný

SPIŠSKý jERUZALEM
7. ročník kultúrno-duchovného festivalu. Spoznávanie historického objavu 

zo 17. storočia – kalvárie typu Jeruzalemská, priblíženie jedinečnosti objavu, 
unikátna fauna i flóra. Priestor pre meditáciu. Kultúrny program pre širokú 

verejnosť. Viac info na osvetasnv.sk, fb/osvetasnv

www.poracpark.sk

MY MÁME RIEŠENIE

TEAMBUILDING 
“NA KONCI SVETA”

“ZA KAŽDOU ÚSPEŠNOU FIRMOU
 STOJÍ SPOKOJNÝ ZAMESTNANEC”

Čo všetko sa ukrýva v BRANTII?:
→ bilingválna forma výučby v anglickom aj slovenskom jazyku, spolupráca s native speaker
→ individuálny prístup k dieťaťu, nízky počet detí v triede /10 - 12/
→ podporuje individuálne schopnosti každého dieťaťa s dôrazom na vzájomnú spoluprácu
→ poskytuje pohybovú a plaveckú prípravu, pod vedením športovej trénerky
→ rozmanité a zaujímavé stretnutia pre deti aj rodičov počas roka
→ tiché prostredie, veľkú záhradu s pieskoviskom, hojdačkami, domčekom...
→ chutnú a kvalitnú stravu s maximálnou ponukou čerstvého ovocia a zeleniny 
 z vlastnej kuchyne 
→ láskavý a profesionálny prístup učiteliek
→ spoluprácu s logopédom 
→ vlastný krytý bazén 
→ vlastný autobus

DETSTVO
PLNÉ ZÁŽITKOV
PLNÉ ZÁŽITKO
PLNÉ ZÁŽITKO

Ferka Urbánka 20/A  Spišská Nová Ves  Tel.: 0948 649 745
brantia@brantia.sk www.brantia.sk

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A ZÁPIS 
do našej veselej, farebnej súkromnej materskej školy. 

Prijímanie nových detičiek bude prebiehať v dňoch 
9. a 10. mája 2019 v čase od 9:00 do 13:00 hod.
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Knižné
novinKy

Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

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

Katrina Charman: Túlavá labka
Problémy v  mačacej kaviarni. Sisa vymyslela 
úžasný plán: otvoriť si v dome mačaciu kaviareň 
s  názvom U  Murky, kde by si mohli návštevníci 
posedieť, vypiť kávu, zjesť koláčik a pomaznať sa 
s mačkami.
Holly Webb: Magické zvieratá. Mačacie čary 
Lottie sa rada rozpráva so zvieratkami v chovateľ-
ských potrebách svojho strýka. Jedného dňa jej 
zvieratká začnú odpovedať…
Thomas Brezina: Prípad pre teba a Tigrí 
tím. Nebezpečná helikoptéra
Na prechádzke sa na Tigrí tím vrhne helikoptéra 
a unesie Patrika. Čo najrýchlejšie musia pomôcť 
svojmu kamarátovi, pretože mu hrozí veľké nebez-
pečenstvo.
PRE DoSPELÝCH – beletria

Laetitia Colombani: Vrkoč
Tri ženy spája mocné puto, ktorým je túžba po slo-
bode, rovnosti a dôstojnom živote.
Colson Whitehead: Podzemná železnica
Strhujúci román, v ktorom nájdeme brutálny rea-
lizmus i poetickú krásu, zúfalstvo aj nádej.
Stephen King: Spiace krásavice
V  ženskej väznici je toľko osudov, koľko je tam 
trestankýň. A  jedna má tajomstvo, ktoré môže 
zmeniť dejiny ľudstva.
PRE DoSPELÝCH – náučná literatúra

Marián Grebáč: Príbehy vrchov
Ďumbier, Kriváň, Kráľova hoľa, Poľana či Sitno. 
Autor predstavuje miesta, ktoré majú odraz v lite-
ratúre a pripomína zmysel a význam týchto lokalít 
v minulosti a súčasnosti.
Jane Nelsen: Nástroje  
pozitívnej rodičovskej výchovy
49 najúčinnejších metód, ako zastaviť mocenské 
boje, vybudovať komunikáciu a vychovávať posil-
nené, schopné deti.
Vivien J. Armstrong:  
Prvá pomoc pre bábätká a deti
Poradca pre rodičov a opatrovateľov detí v nalie-
havých prípadoch.
Pobočka MiER, Šafárikovo nám. 7 
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk
PRE DETi

Zuzana Šinkovicová: Myšiak Samuel  
a jeho cesta okolo Slovenska na bicykli
Na ceste z Bratislavy do Košíc zažije myšiak dob-
rodružstvá, pri ktorých tuhne krv v žilách.
PRE DoSPELÝCH – beletria

Bill Clinton: Prezident je nezvestný
Národ Spojených štátov zachváti neistota a strach. 
Šepká sa o kyberterorizme, špionáži a vlastizrad-
covi v americkej vláde.
PRE DoSPELÝCH – náučná literatúra

Svetozár Krno: Od Atlantického oceánu 
po Egejské more
Cestopis zaznamenáva 5 výprav v  stredomor-
ských krajinách. Všíma si prírodné, historické 
a kultúrne súvislosti.

KLub	DôchoDcoV	
KomensKý
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie 
ktoré sa uskutoční  

9. 5. 2019	
o	10.00	h		
pri príležitosti  
Dňa matiek,  
v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. 1

Tešíme sa na vás.

ZO č. 13 Slovenského zväzu 
zdravotné postihnutých, 

Levočská 14

pozýva svojich členov 
na posedenie pri príležitosti

DňA MATIEK
11. 5. 2019 (sobota) o 16.00 h

v reštaurácii Hotela Preveza

Poplatok: členovia 12 €, 
nečlenovia 14 €

Tešíme sa na vás.
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Multifunkčné energetické a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

053/429 7546, banicke.centrum.snv@gmail.com,
dana.rosova@gmail.com, 0911 849 131

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

Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h
Prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00 h

vstup voľný.
Na vernisáže a prednášky v popoludňajších 

hodinách vstup voľný.

S t á l e  v ý s t a v y

•	hIsTÓRIA	bAnÍcTVA
nA	sPIŠI

•	ZbIeRKA	neRAsToV
•	oDKRYTÁ	KRÁsA	V KAmenI	
V TVoRbe	TIboRA	GuRInA

V ý s t a v a

do 31. mája 2019

mIKuLÁŠ	RePČIAK
Autorská výstava neprofesionálneho fotografa 

pri príležitosti životného jubilea 75 r.

23. máj 2019 o 14.00 h
POZVANIE NA 

sTReTnuTIe	s AuToRom
pri lektorovanej prehliadke výstavy 

pre členov MO JDS a MO MS

7. máj 2019 o 11.00 h

cesTY	meDI:
Po	sToPÁch	meDI		

Z VRAKu	LoDe	bom	Jesus
spišská premiéra filmu
Kino Mier – vstup voľný

M Á j  2 0 1 9
do 6. 5.  |  Kaštieľ, výstava

hľADANIE VO fARBÁCh IV.
Autorská výstava Kataríny Butvinovej  

- liaty akryl, enkaustika

do 6. 5.  |  Kaštieľ, výstava

TAjOMNé SAVANY AfRICKé
Čiernobiele veľkoformátové fotografie  

autora Jozefa Česlu

1. 5. (streda) o 9.00 h  |  Banketová sála KD

MÁjOVÁ PäTNÁSTKA
šachový turnaj pre všetkých

11. 5. (sobota) o 14.00 h  |  Areál TJ Slovan Smižany

DEň RODINY
zábavné popoludnie pre všetkých

Program: Klaunsko-žonglérska show, Divadlo 
Portál, koncert skupiny Hrdza, The Colt, Tricklandia, 

atrakcie pre rodiny s deťmi
Vstupné: 2 €, dospelí, deti a dôchodcovia ZDARMA

19. 5. (nedeľa) o 10.00 h  |  Spoločenská sála KD

hUDOBNý fOLKLóR 
DOSPELýCh

Regionálna súťažná prehliadka speváckych 
skupín, hudobníkov, ľudových hudieb, sólistov, 

inštrumentalistov okresov SNV a GL

29. 5. (streda) o 18.00 h  |  Spoločenská sála KD

KATARíNA KOŠčOVÁ 
A DANIEL ŠPINER

Komorný jazzovo-šansónový koncert
Vstupné: 8 €; predpredaj - OKC Smižany

P R I P R AV U j E M E :
15. 6. (sobota)  |  pred KD

XXVIII. SMIžIANSKE 
fOLKLóRNE SLÁVNOSTI
XIV. jARMOK ľUDOVýCh 

REMESIEL

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

www.okcsmizany.skpLán pRemiÉR

2. 5.
beach bum

chvíľky
Láska na druhý pohľad

9. 5. Pokémon - detektív Pikachu

16. 5.
brightburn
Ugly dolls

daddy cool

23. 5.
Ad Astra
Aladdin

john Wick 3: Parabellum

30. 5.
Godzilla 2: Kráľ Monštier

booksmart
Rocketman

Mama

25. 5. (sobota) o 18.00 h
Cestopisné rozprávanie  

o ShetlandSkých oStrovoch 
o vetrom ošľahaných strmých útesoch, 

desiatkach majákov, starých vikingských 
pamiatkach, ale aj vrtochoch počasia. Vysvetlíme 
vám, čo sú lochy a čo brochy. Dozviete sa, ako to 
dopadne, keď sa na road trip spolu vyberú jeden 

nešofér a jedna viac nešoférka ako šoférka. 

Letná 63
SNV

KAMARÁTOV

prijíma
MŠ TOMÁŠIKA

NOVÝCH

pre naše deti!
MŠ TOMÁŠIKA ŽIJE!

máj 2019

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

2. a 3. 5. 2019 / 12.00 – 20.00 h
3. 5. 2019 / 9.00 – 12.00 h

VOLEJBAL žiačok ZŠ
školské majstrovstvá Slovenska, Športová hala

Informácie: Mgr. Eva Fabianová

6. 5. 2019 / 12.00 – 20.00 h
7. 5. 2019 / 8.00 – 14.00 h

FLORBAL žiačok SŠ
školské majstrovstvá Slovenska, Športová hala

Informácie: Zuzana Košová

9. 5. 2019 / 8.00 h

MALÝ FUTBAL – žiačky ZŠ
okresné kolo žiačok ZŠ, ihrisko AC LB SNV

Informácie: Mgr. Miloš Pitko

14. 5. 2019 / 9.00 h

ATLETIKA žiakov a žiačok ZŠ
okresné majstrovstvá, ZŠ Lipová - atletický areál

Informácie: Mgr. Eva Fabianová

15. 5. 2019 / 9.30 h

SLÁVIK SLOVENSKA 2019
okresné kolo 29. ročníka celoslovenskej speváckej 
súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
Vystúpi ľudový súbor „Špievanka“ zo ZUŠ v SNV - 

koncertná sieň Reduty, vstup zdarma

16. 5. 2019 / 8.00 h

MALÝ FUTBAL – žiačky ZŠ
krajské kolo žiačok ZŠ – ihrisko AC LB SNV

Informácie: Mgr. Miloš Pitko

30. 5. 2019 / 9.00 h

XV. Slávnostná akadémia
pri príležitosti vyhodnotenia okresných  

olympiád, súťaží a ocenenia súťažiacich za školský 
rok 2018/ 2019 – koncertná sieň Reduty

Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

Informácie nájdete na www.cvcadam.sk
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KULTúRA

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
do 14. 7. 2019 o 17.00, vstup voľný
kRIŽOvAtky náPADOv / BeFORe BReXIt
GB / Catriona Grant, Lisa Davis, Nigel Davidson; 
SK / Tomáš AGAT Błonski, Silvia Saparová & Mar-
tin Varholík, Robo Kočan
Konfrontácia 3 regiónov Slovenska a Veľkej Británie 
formou fotografických výstupov z umeleckých stáží. 
Kurátorka: 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. 
Kurátorka: Lucia Gregorová Stach – SNG
lenA JAkuBČákOvá / BABA Z lesA
Subjektívny dokument, ktorý formou zátiší zobrazuje 
osamelý život poslednej obyvateľky dediny potopenej 
v priehrade Ružín. Kurátorka: Lucia Benická – GUS
A – Z / DIZAJn DIGItAlnÉHO PÍsMA 
nA slOvensku
Výstava venovaná typografii prezentujúca 26 písiem 
od vybraných autorov, ktoré odkazujú na 26 písmen 
latinskej abecedy. Kurátor: Samuel Čarnoký

PROGRAMy PRe veReJnOsŤ
13. – 17. 5. 2019
TÝŽDEŇ V GALÉRII – edukačné programy
13. – 17. 5. 2019 / ŠestnástkA
Tvorivá dielňa pre školy - tvorba 3D šestnástich 
domčekov z papiera na „geometrický“ plán mesta 
SNoV s pokusom o návrat do histórie i architektúry 
prostredníctvom interpretácie obrazu Šestnástka od 
Ľudovíta Čordáka.
17. 5. 2019, 16.00 – 19.00 / Ženy On lIne 7: 
2v1 DROBnOstI Z teXtIlu
Prehliadka stálej expozície Terra Gothica spojená 
s tvorivou dielňou zameranou na módne navrhovanie.
18. 5. 2019, 16.00 – 23.00 / DeŇ A nOC GAlÉRIe
kRIŽOvAtky 5: ĎAleký výCHOD BlÍZky výCHODu
5. ročník kreatívneho multikultúrneho dialógu v rámci 
Noci múzeí a galérií
18.00 – 23.00, dobrovoľné vstupné
výstAvy
16.00 – 19.00, dobrovoľné vstupné
Galerijný trh. Bazár. Predaj katalógov, magnetiek 
a výrobkov z galerijných dielní, ako aj textilných 
výrobkov Klubu Patchwork z Levoče.
Interaktívne stanice. Pyramída hier. Výtvarné 
stanice zamerané na rôznorodé kretívne techniky, 
realizované formou hier s pomôckami za asistencie 
galerijných lektoriek.
Tvorivé dielne. Originálny herbár / Eko grafika. 
Dielňa k výstave Baba z lesa, zameraná na prírodu a jej 
poklady. Preskúmajte netradičnú podobu výtvarnej grafiky.
18.00 – 20.30, dobrovoľné vstupné
Prednášky a besedy / Od Arábie po Orient
18.00 – 19.00
Sushma Ravi, Theni − India: Poézia vo fotografii. 
Indická študentka fotografie (KSA, Krakow) osobne 
predstaví svoju poéziu a fotografiu, ako aj príbeh 
mesta Theni na juhu Indie.
Vinay Sharma, Jaipur, Rajasthan – India: Umenie 
ako vášeň k minulosti. Virtuálna prezentácia tvorby 
a video-artu vo výbere Kataríny Balúnovej.

19.00 – 20.00
Tono Frič, Poprad: Príbehy z Iraku. Fotografický 
dokument a film o irackých kresťanoch z misií autora 
na Blízkom Východe.
21.00 – 22.00, dobrovoľné vstupné
Koncert v galérii / X - ART/ Pocta Milanovi Adam-
čiakovi
Sound-artová performancia Petra Machajdíka & Zbyň-
ka Prokopa. Spomienka na Milana Adamčiaka 
a prezentácia Ateliéru Sound-Art Fakulty umení TUKE 
v Košiciach.
neDeĽný kReAtÍvny AtelIÉR
26. 5. 2019, 13.00 – 15.30
suCHá IHlA
Vstupné 2 €/os. Tvorba grafiky vytvorenej rytím grafic-
kými ihlami do tetrapacku, kde výsledným obrazcom 
sa stane voľný grafický list vytvorený tlačou z hĺbky 
špeciálnymi grafickými farbami na ručnom lise.

tvORIvky: DetskÉ PROGRAMy 
/ DIelne PRe ŠkOly 
A ORGAnIZOvAnÉ skuPIny
1. – 31. 5. 2019, 9.00 – 16.00
Doba trvania: 60 min. Vstupné: 1 € - 1,50 €/žiak, do-
provod zdarma. Potrebné objednať sa 1 deň vopred! 
Na dielne odporúčame priniesť si vlastný ochranný odev.
MAMA ALBERTÍNA / Edukačný program pri príleži-
tosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika
ABECEDA 26
ORIGINÁLNY HERBÁR − EKO GRAFIKA
KRIVÉ ZRKADLO
KRAJINA - NEKRAJINA
Mesačná výzva – POHĽADNICA PRE MAMIČKU /  
ku Dňu matiek
nOvInkA! BeZ ČAsOveJ HRAnICe 
detský galerijný pas

 9 Balíček na 12 rôznych tematických dielní 
podľa ponuky: 20 €/ks

 9 Pas zahŕňa 2 voľné vstupy pre 5-člennú rodinu 
do všetkých galerijných expozícií

 9 Pas nie je časovo obmedzený

FiT BABy
Cvičenie pre detičky 1 – 2 r. zamerané 
na správny psychomotorický vývoj
V stredu o 9.30 h so Zuzkou 
tel. č.: 0918 691 510*
V piatok o 9.30 h s Jankou 
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 h  
- možnosť zábavne „čarovať“  
s farbami - domov si odnesiete  
krásne obrázky aj dobrý pocit 
z príjemne a zaujímavo strávených  
chvíľ so svojím dieťaťom.
tel. č.: 0903 649 845*
Príspevok: 10 €/dieťa

WoRKSHoP:  
FonEMATiCKé UvEDoMovAniE 

AKo DôLEžiTÝ PREDPoKLAD 
PRE záKLADy číTAniA
Cyklus pre rodičov škôlkarov od 4 r. 
pod názvom Predchádzame poruchám 
učenia pod vedením špeciálnej 
pedagogičky Mgr. Zuzany Hronovej.
Štvrtok 16. 5. 2019 o 17.00 h.
Prihlášku: hronova74@gmail.com  
do 15. 5. 2019.  
Počet miest je obmedzený.
Príspevok: 10 €/dieťa

KURz noSEniA DETí A viAzAniA 
BAByŠATiEK i (záKLADnÝ)
Utorok 7. 5. o 15.30 h - poradkyňa 
v ergonomickom nosení názorne 
vysvetlí, ako správne naviazať a nosiť 
dieťatko od jeho prvých dní.
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku, 
požičiame, príp. poradíme pri výbere. 
Prihlášku a info: Mgr. B. Vajová 
tel. č.: 0948 480 510
Príspevok: 12 €/rodina

STRETnUTiE PoDPoRnEJ 
SKUPiny noSiACiCH RoDičov
V pondelok 13. a 27. 5. o 9.30 h  
Rodičia nosiaci svoje ratolesti  
v šatkách a ergonomických nosičoch
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

EURóPSKy TÝžDEň  
noSEniA DETí 6. – 12. 5. 
PRogRAM:
Kurz nosenia detí a viazania babyšatiek 
7. 5. o 15.30 h v MC Dietka. Info vyššie.
Piknik nosiacich rodičov 8. 5. o 9.30 
v Madaras parku nad amfiteátrom

STRETnUTiE PoDPoRnEJ 
SKUPiny DoJčiACiCH  
MATiEK A TEHULiEK
V pondelok 6. 5. o 9.00 h. Trápi vás 
problém pri dojčení? Nie ste s niečím 
istá? Potrebujete povzbudiť? 
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

PiKniK S PôR. ASiSTEnTKoU (PA)
21. 5. 2019 o 16.00 h - Mestský park. 
IV. ročník aktivity v našom meste. Príďte 
sa dozvedieť o práci PA, dôležitosti 
vzácnych období tehotenstva, pôrodu, 
dojčenia, ktoré sú základom pre 
zdravie dieťaťa a pohodu matky/rodiny. 
Pre našich najmenších chystáme 
prekvapenie a zábavku.

Materske centrum - DIETKA – Spisska Nova Ves a na oficiálnej web stránke mesta *prihlasovanie najneskôr deň vopred

PRogRAM MATERSKéHo CEnTRA DiETKA
Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3
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KULTúRA, OZNAM

V prípade záujmu o psíka volajte  

0905 315 070
(ak zamestnanec útulku nepracuje,  

číslo je nedostupné, skúste preto volať viackrát) 
alebo bezplatnú linku 159.

Každý adoptovaný psík môže bezplatne 
absolvovať kurz výcviku v MKK Tatran 

t. č.: 0949 351 119.

https://www.facebook.com/snvutulok

Zvieratká
na adopciu

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

PrOGrAM A VSTUPENKy 
nájdete aj online na www.mkc.snv.sk
ŠTVrTOK - DEŇ EUrÓPSKEHO FILMU
2. 5. štvrtok o 19.00 h, vstupné: 4,50 €
LÁSKA NA DrUHÝ POHĽAD
Fran., Bel., české tit., MP-12, komédia, 107 min.
rOZPrÁVKA PrE ŠKOLSKÉ KLUBy AJ PrE VErEJNOSť
3. 5. piatok o 14.00 h, vstupné: 3 €
SNEHOVÁ KrÁĽOVNÁ: KrAJINA ZrKADIEL 
Rus., MP, 80 min.
3. 5. piatok o 17.00 h, vstupné: 4,50 €
AFTEr BOZK
USA, romantický, MP-12, 106 min., české tit.
3. 5. piatok o 19.00 h
vstupné: 5 €, štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €
LÁSKA NA DrUHÝ POHĽAD
rOZPrÁVKA
4. – 5. 5. sob., ned. o 17.00 h, vstupné: 4,50 €
CHrOBÁČIKOVIA 2: ĎALEKO OD DOMOVA 
Fran., MP, 92 min.
4. – 5. 5. sobota, nedeľa o 19.00 h
vstupné: 5 €, štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €
BEACH BUM
USA, 95 min., tit., MP-15, komédia
AKCIA PrE SENIOrOV
6. 5. pondelok o 16.30 h, vstupné: 3 €
BOHEMIAN rHAPSODy
VB/USA, dráma, život., hud., slov. tit., MP-12, 134 min.
FILMOVÝ KLUB
7. 5. utorok o 19.00 h, člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
NEBEZPEČNÉ CITy
Maď., thriller, dráma, český dabing, MP-15
8. 5. streda o 17.00 h, vstupné: 4 €
ČArOVNÝ PArK
USA, MP, 85 min.
8. 5. streda o 19.00 h, vstupné: 4 €
ZAMILOVANÁ GLÓrIA
USA, romantická kom., MP-15, 120 min., slov. tit.
rOZPrÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
10. 5. piatok o 17.00 h
12. 5. nedeľa o 17.00 h
vstupné: 5 €, deti, štud., dôch., ZŤP: 4,50 €
POKÉMON DETEKTÍV PIKACHU 
11. 5. sobota o 17.00 h
vstupné: 6 €, deti, štud., dôch., ZŤP: 5,50 €
POKÉMON DETEKTÍV PIKACHU 3D  
DÁMSKA JAZDA V KINE MIEr
10. 5. piatok o 19.00 h, vstupné: 3 €
TErOrISTKA
ČR, MP-12, 95 min., komédia
11. 5. sobota o 19.00 h, vstupné: 3 €
ŽENy V BEHU 
ČR, 93 min., komédia
12. 5. nedeľa o 19.00 h, vstupné: 3 €
ČO SME KOMU ZASE UrOBILI 2

14. 5. utorok o 16.30 h a 19.30 h, vstupné: 25 €
rADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO:  
MALÝ VEĽKÝ MUŽ
ŠTVrTOK - DEŇ EUrÓPSKEHO FILMU
16. 5. štvrtok o 19.00 h, vstupné: 4 €
SKLENENÁ IZBA 
ČR/SR, milostná dráma, 104 min., MP-15
rOZPrÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
18. – 19. 5. sobota, nedeľa o 17.00 h 
vstupné: 5 €, deti, štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €
UGLy DOLLS 
USA, Kan., Čína, 88 min., MP
18. – 20. 5. sobota, nedeľa, pondelok o 19.00 h
vstupné: 5 €, štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €
DADDy COOL
Fran., komédia, český dabing, 97 min.
FILMOVÝ KLUB
21. 5. utorok o 19.00 h, člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
yAO
Fran., české tit., komed. dráma, 103 min., MP-12
ŠTVrTOK - DEŇ EUrÓPSKEHO FILMU
23. 5. štvrtok o 19.00 h, vstupné: 4,50 €
BOLESť A SLÁVA
Špan., české tit., 114 min., MP-15
rOZPrÁVKA PrE ŠKOLSKÉ KLUBy AJ PrE VErEJNOSť
24. 5. o 14.00 h piatok, vstupné: 3 €
ČArOVNÝ PArK 
USA, MP, 85 min.
24. 5. o 17.00 h piatok
vstupné: 5 €, deti, štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €
DADDy COOL
Fran., komédia, český dabing, 97 min., MP-12
24. – 25. 5. o 19.00 h piatok, sobota o 19.00 h
vstupné: 5 €, deti, štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €
JOHN WICK 3: PArABELLUM
USA, akčný, 142 min., MP-15, tit.
rOZPrÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
25. – 26. 5. o 17.00 h sobota, nedeľa 
vstupné: 5 €, deti, štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €
POKÉMON DETEKTÍV PIKACHU 
USA, MP-12, akčný, dobrodružný, 104 min.
26. 5. o 19.00 h nedeľa 
vstupné: 5 €, deti, štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €
DADDy COOL
FILMOVÝ KLUB
28. 5. utorok o 19.00 h, člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
VŠETCI TO VEDIA
Špan., MP-15, 132 min.
ŠTVrTOK- DEŇ EUrÓPSKEHO FILMU
30. 5. štvrtok o 19.00 h, vstupné: 4,50 €
BOLESť A SLÁVA
31. 5. piatok o 16.30 h
vstupné: 6 €, deti, štud., dôchod., ZŤP: 5,50 €
GODZILA II.: KrÁĽ MONŠTIEr 3D 
USA, 131 min., MP-12., tit.
31. 5. piatok o 19.00 h
vstupné: 5 €, štud., dôchod., ZŤP: 4,50 €
rOCKETMAN
USA, VB, tit., MP-15, 120 min., muzikál 
DEŇ DETÍ V KINE MIEr: rOZPrÁVKA - SLOVEN. DABING
1. 6. sobota o 17.00 h, vstupné : 4 €
BLESKOVÝ MANU 
ZMENA PrOGrAMU VyHrADENÁ!
Digitalizáciu a modernizáciu  
vybavenia Kina MIER  
finančne podporil
facebook.com/Kino.Mier.SNV

KINO MIEr NEHrÁ:
9. 5., 13. 5., 15. 5., 17. 5.,  
22. 5., 27. 5., 29. 5.

Andy

Bob

Debby

Klára

Lilly

Mallory

Nena

Oliver

Thor
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Cezar
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Lady

Lino

Marley

Nox

Rocky

Vločka
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hARMONOgRAM ODSTÁVOK  
TEPELNýCh ZARIADENí EMKOBEL, A. S.,
Spišská Nová Ves v letnom období 2019
Názov tepelného 
zariadenia

ulice Termín 
odstávky

Fabiniho B. Němcovej; DOS - J. Fabiniho 6. – 10. 5.
Levočská Levočská 16 - 22, Dom smútku 6. – 10. 5.
Hurbanova Hurbanova 12 - 17 13. – 17. 5.
Panoráma 13. – 17. 5.
Banícka Banícka párne čísla; Konrádova 20. – 24. 5.
Šoltésova Za Hornádom 1 - 10; E. M. Šoltésovej 

nepárne 3 – 25; Potraviny
20. – 24. 5.

Mier 1 
J. Komenského

Štúrovo nábrežie 4 - 7, 15 - 20; Komenského 
nepárne 1 - 23; MŠ a ZŠ Komenského

27. – 31. 5.

Tarča 2 
Dubová

Dubová 1 - 15; Javorová 7 - 11; Brezová 11 
- 14; Lipová 1 - 12; Gymnázium Javorová;  
ZŠ a MŠ Lipová; STEZ

27. – 31. 5. 

Ing. Marián Bubeník, ved. technicko‑prevádz. úseku

OZNÁMENIE O VýKUPE PAPIERA 
V RODINNýCh DOMOCh
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., v rámci akcie „Vý-
kup papiera na Vašej ulici“ oznamuje termíny výkupu od rodinných domov v jednot-
livých lokalitách mesta, ktorý sa bude realizovať formou výmeny za toaletný papier, 
kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. Presné podmienky výkupu budú 
k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný zber. Ako stanovištia mobilného 
výkupu budú slúžiť vybrané miesta pristavenia veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú 
pristavované pravidelne na jar a jeseň. Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:
MsV č. 1 
Novoveská 
Huta

13. 5. 2019

1. Horská 60 16.00 - 16.15
2. pri parku (námestie v Nov. Hute) 18.25 - 18.40
3. pri pionierskom tábore 17.45 - 18.00
4. Horská 35 a 50 16.45 - 17.00
5. Kvetná 17 17.05 - 17.20
6. pri Hasičskej stanici 18.05 - 18.20
7. Tichá 10 16.20 - 16.35
8. Kozákova vila 17.25 - 17.40

MsV č. 3 
Ferčekovce

14. 5. 2019

9. Muráňska 2 16.00 - 16.15
10. Muráňska 26 16.20 - 16.35
11. križovatka ulíc Muráňskej a Trenčianskej 16.45 - 17.00
12. Muráňska 60 17.05 - 17.20
13. Nitrianska ul. 17.45 - 18.00
14. Laborecká ul. 18.25 - 18.40
15. Trnavská ul. 17.25 - 17.40
16. Dunajská ul. 18.05 - 18.20

MsV č. 6  
staré mesto 
– juh

15. 5. 2019

17. Fándlyho ul. - Železorudné bane 17.15 - 17.35
18. F. Urbánka 25 - Kozí vrch 16.00 - 16.20
19. pred Zimným štadiónom - hotel Šport 17.40 - 18.00
20. Tehelná ul. - obchod 16.25 - 16.45
21. Gorkého 19 18.30 - 18.50
22. križovatka ulíc Hurbanovej a Leteckej 16.50 - 17.10

MsV č. 7  
staré mesto 
– východ

16. 5. 2019

23. križovatka ulíc J. Hanulu a Škultétyho 17.35 - 17.50
24. Pod Tepličkou 16.00 - 16.15
25. Pod Tepličkou (pri moste) 16.20 - 16.35
26. Drevárska ul. - garáže Nového domova 16.45 - 17.00
27. Zábojského ul. 17.55 - 18.10
28. Zvonárska ul. 18.15 - 18.30
29. MPC starý vchod - Mlynská ul. 18.35 - 18.50

MsV č. 8  
staré mesto 
– sever

30. Vajanského ul. (smer k Medzi) 15. 5. / 18.05 - 18.25
31. Vajanského ul. (smer k stanici) 17. 5. / 18.25 - 18.45
32. J. C. Hronského 16. 5. / 17.10 - 17.25
33. Hviezdoslavova ul. - soc. zar. Katarínka 17. 5. / 18.00 - 18.20

MsV č. 9  
Telep

17. 5. 2019

34. Bernolákova ul. 17.35 - 17.50
35. Kuzmányho ul. 17.15 - 17.30
36. Kmeťova ul. - podjazd 16.55 - 17.10
37. Jánskeho ul. 16.25 - 16.45
38. križovatka ulíc Ľaliovej a Púpavovej 16.00 - 16.20

uPOZORNENIE:
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby! Neberieme papier v igelitových vreciach!
Obaly od vajec neberieme! Olej vykupujeme v plastových fľašiach!

Rozpis pohotovostných sLužieb LekáRní  
v meste spišská nová ves

1. 5. (str) 7.00 ‑ 22.30 Lekáreň FARMÁCIA,  
J. Fabiniho 521/15 T.: 053/442 15 60

2. – 3. 5.
(štv – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENu, Medza 15 T.: 053/417 68 84

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

20.00 ‑ 22.30 Lekáreň HARMÓNIA,  
Zimná 190/55 T.: 053/441 16 37

4. – 5. 5.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00 Lekáreň HARMÓNIA,  
Zimná 190/55 T.: 053/441 16 37

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENu, Medza 15 T.: 053/417 68 84

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

6. – 7. 5.
(pon – uto)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENu, Medza 15 T.: 053/417 68 84

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

20.00 ‑ 22.30 Lekáreň BONuS, s. r. o.,  
Námestie SNP 2258/2 T.: 053/446 47 67

8. 5. (str) 7.00 ‑ 22.30
Lekáreň SLÁVKA,  

Poliklinika pri Hornáde,  
Chrapčiakova 2915/1

T.: 053/416 61 22

9. – 10. 5.
(štv ‑ pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENu, Medza 15 T.: 053/417 68 84

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

20.00 ‑ 22.30 Lekáreň BONuS, s.r . o.,  
Námestie SNP 2258/2 T.: 053/446 47 67

11. – 12. 5.
(sob – ned)

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

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENu, Medza 15 T.: 053/417 68 84

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 
2047/39 T.: 0903 295 513

13. – 17. 5.
(pon – pia)

16.00 ‑ 22.00 Lekáreň BENu, Medza 15 T.: 053/417 68 84

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, 
Duklianska 19 T.: 0901 961 073

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

22.00 ‑ 22.30 Lekáreň NA ZÁPADE,  
Hutnícka 3039/20 T.: 053/429 87 08

18. – 19. 5.
(sob – ned)

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

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 22.00 Lekáreň BENu, Medza 15 T.: 053/417 68 84

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

20. – 24. 5.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENu, Medza 15 T.: 053/417 68 84

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

20.00 ‑ 22.30 Lekáreň STATIM,  
Štefánikovo nám. 10 T.: 053/442 82 77

25. – 26. 5.
(sob – ned)

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

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 22.00 Lekáreň BENu, Medza 15 T.: 053/417 68 84

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

27. – 31. 5.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENu, Medza 15 T.: 053/417 68 84

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX,  
Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513

20.00 ‑ 22.30 Lekáreň NA TARČI,  
Agátová 2011/12 T.: 053/446 7568
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RELAX

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. mája na adresu redakcie s heslom 
„Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… VAJEC VEĽA, NECH VEĽKÁ NOC JE VESELÁ.

KRížOVKA

fORIŠOVINY DVOjNÁSOBNé ZLATO  
PRE NAŠE MESTO
Klub fotopublicistov Slovenského 
syndikátu novinárov a Štátna ve-
decká knižnica Banská Bystrica 
vyhlásili výsledky súťaže Naj-
krajší kalendár Slovenska 2019 
a súťaže Najkrajšia kniha a pro-
pagačný materiál za rok 2019. 
Spišská Nová Ves získala v týchto 
súťažiach dvojnásobné zlato, 
v  kategórii Nástenné viaclisto-
vé kalendáre miest získal prvé 
miesto kalendár Ateliér Matz 
Spišská Nová Ves a  tiež stolná 
spoločenská hra (nielen pre 
deti) Zlatý poklad Spišskej Novej 
Vsi získal prvenstvo v  kategórii 
Propagačné materiály o mestách.
„V roku 2019 si pripomíname 180. výročie vyhlásenia vynálezu dague-
rrotypie, prvej v  praxi používanej fotografickej techniky, preto sme sa 
rozhodli tohtoročný kalendár venovať významnému spišskonovoveské-
mu Ateliéru Matz, ktorý pôsobil v Spišskej Novej Vsi približne od roku 
1890 do 40. rokov minulého storočia a svojou tvorbou sa zaradil medzi 
najvýznamnejšie fotoateliéry nielen na Spiši,“ uviedla Andrea Jančíková, 
vedúca kancelárie primátora.
Podrobné výsledky nájdete na www.najkalendar.sk  
a www.najkrajsieknihy.sk. Tomáš Repčiak

Spišská Nová Ves   2019
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SPRÁVA TELOVýChOVNýCh ZARIADENí Sp. Nová Ves

KRYTÁ PLAVÁREň T.: 053/416 63 53
1. 5. 2019 streda 9.00 - 20.00 Verejnosť
8. 5. 2019 streda 9.00 - 20.00 Verejnosť

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

SAUNA A CERAgEM T.: 053/416 63 54
SAuNA 1 SAuNA 2 CERAGEM

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

sobota
 7.30 - 19.00 M  7.30 - 19.00 Ž

8.00 - 19.00
 13.00 - 19.00 Ž  13.00 - 19.00 M

nedeľa
 7.30 - 12.00 M  7.30 - 12.00 Ž

8.00 - 19.00
 13.00 - 19.00 Ž  13.00 - 19.00 M

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

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

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

ŠPORTOVÁ hALA T.: 053/416 63 35

Cenník 
prenájmu

Športová 
príprava

pondelok - piatok
7.00 - 14.00 14 €/hod

14.00 - 22.00 28 €/hod
sobota - nedeľa 8.00 - 20.00 28 €/hod

Podujatie nešportového charakteru 780 €/deň
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!

1. 5. streda 9.00 ŠKBD - Poprad, basketbal mladšie žiačky
2. 5. štvrtok 10.00 Majstrovstvá SR vo volejbale žiačok ZŠ

3. 5. piatok
8.00 Majstrovstvá SR vo volejbale žiačok ZŠ

17.30 BK04 - Sereď, basketbal starší žiaci

4. 5. sobota 10.00 
- 20.30 VK SNV - semifinále Majstrovstiev SR žiačok

5. 5. nedeľa 10.00 
- 14.00 VK SNV - semifinále Majstrovstiev SR žiačok

6. 5. pondelok 12.00 
- 20.00 Majstrovstvá SR vo florbale študentiek SŠ

7. 5. utorok 8.00 
- 14.00 Majstrovstvá SR vo florbale študentiek SŠ

11. 5. sobota
14.00 BK04 - Poprad, basketbal mladší mini žiaci
17.30 BK04 - Košice, basketbal juniori

18. 5. sobota
8.00 Volejbalový turnaj

18.00 ŠKBD - Banská Bystrica, basketbal kadetky
19. 5. nedeľa 10.00 ŠKBD - Zvolen, basketbal kadetky

22. 5. streda 7.00 
-13.00 Červený kríž

24. 5. piatok Majstrovstvá SR vo volejbale kadetiek
25. 5. sobota Majstrovstvá SR vo volejbale kadetiek
26. 5. nedeľa Majstrovstvá SR vo volejbale kadetiek

fUTBALOVý ŠTADIóN T.: 0903 405 466
UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 36 €/hod
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 60 €/hod
½ hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/hod

4. 5. sobota 16.30 FK NOVES - Stropkov III. liga dospelí

5. 5. nedeľa 10.00 
- 12.15 FK NOVES - Bardejov, II. dorastenecká liga U19 /U17

11. 5. sobota 10.00 
- 12.00 FK NOVES - Stropkov, II. dorastenecká liga U19/U17

12. 5. nedeľa 10.00 
- 12.00 FK NOVES - Vranov, I. liga starších žiakov U15/U14

15. 5. streda 10.00 
- 12.00 FK NOVES - Trebišov, I. liga starších žiakov U15/U14

25. 5. sobota 10.00 
- 12.00 FK NOVES - Ľubotice, II. dorastenecká liga U19/U17

26. 5. nedeľa
10.00 

- 12.00 FK NOVES - Bardejov, I. liga starších žiakov U15/U14

14.00 FK NOVES - Liptovský Mikuláš, II. liga žien

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

TENISOVý AREÁL T.: 0903 403 459 - rezervácie
Otváracie hod.: pondelok - nedeľa 10.00 - 21.00

Cenník vstupu tenisové 
kurty

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

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 €
DENNÉ MENU podávané aj na letnej terase
Cez víkendy OBEDOVÉ MENU iba za 4,20 €
Vychutnajte si RANNÚ KÁVu na TERASE

Radi vám zorganizujeme:
* rodinnú oslavu * firemný večierok * svadbu * stužkovú slávnosť
www.hotel-preveza.sk, recepcia@hotel-preveza.sk

www.stez.sk

Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých ZO č. 2, SNV

POZVÁNKA na športové hry
25. mája 2019 o 10.00 h

detské dopravné ihrisko, Ing. O. Kožucha 7
Poplatok: 3 € - guláš, káva, nealko

Doneste si misku, pohár, dobrú náladu 
a chuť si zašportovať, bude aj tombola.
Prihlásiť a zaplatiť môžete každú stredu  

od 9.00 do 11.00 h na Levočskej 14  
do 22. mája 2019.

Tešíme sa na stretnutie s vami.
výbor ZO č. 2, Darina Barčová, predseda

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

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

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

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

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MESTA
EMKOBEL, a. s., dispečing: 0917 949 656 
e-mail: tu@emkobel.sk

VÝťAHY • VODA, ÚK • ELEKTRO
BYTOVÉ DRuŽSTVO  
dispečing: 053/416 65 04, mob. 0905 499 881
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EKARATE
Karate klub IGLOW Spišská Nová Ves: 4. kolo Žiac-
kej ligy v karate VÚKABU A TAUK, Kežmarok: 22 cvi-
čencov získalo 14 medailí (10 zlatých, 2 strieborné 
a 2 bronzové), v súťaži družstiev zisk 7 medailí (4 zla-
té, 1 strieborná a 2 bronzové). 2. kolo Slovenského 
pohára detí a žiakov, Myjava, 23. 3. 2019: zisk 6-tich 
medailí - zlatá - Adam Janovčík, 4x strieborná: 2x 
Dominik Antoš, Zara Dziedzinová, Mathias Rafael 
Petruška, bronzová: Lara Dziedzinová. KACHIKAN 
CuP 2019, Nitra, 16.  3.  2019: 2.  miesto Mathias 
Rafael Petruška - Kumite chlapci 10 – 11-roční po-
kročilí nad 38 kg, 3. miesto Vojtech Antoš - Kumite 
chlapci 12 – 13-roční nad 50 kg. Majstrovstvá SR 
seniorov jednotlivcov a družstiev 2019, Dolný Kubín, 
9. 3. 2019: 3. miesto Dominik Imrich - Kumite senio-
ri do 60 kg. Medzinárodná súťaž HARASuTO CuP, 
Lodža, Poľsko, 6. – 7. 4. 2019: 9 cvičencov v kon-
kurencii 1 371 zo 108 klubov z 13 krajín vybojovali 
14. miesto, Maroš Janovčík sa na základe medailovej 
štatistiky umiestnil na 13. mieste.

VOLEjBAL
Mladšie žiačky‑3 „A“: Finálová skupina o  1. - 6. 
miesto, 14.  4.  2019, turnaj Svidník: VK SNV „A“  – 
Vranov: 2 : 1; VK SNV „A“ - Svidník „A“: 0 : 2; VK SNV 
„A“ – Stropkov: 0 : 2; VK SNV „A“ - Svidník „Komen-
ského“: 0 : 2; VK SNV „A“ – Lendak: 0 : 2
Mladšie žiačky‑3 „B“: Skupina o 10. - 12. miesto, 
14. 4. 2019, turnaj Sp. Nová Ves: VK SNV „B“ - Svid-
ník „B“ 3 : 0, VK SNV „B“ – Snina 3 : 1; Snina - Svid-
ník „B“: 3 : 1
Staršie žiačky: 12. kolo, 30. 3. 2019, MŠK Vranov 
- VK SNV 1 : 3 a 1 : 3; 13. kolo, 6. 4. 2019, VK SNV – 
ELBA Prešov: 3 : 1 a 3 : 0; 14. kolo, 13. 4. 2019, VK 
SNV - VK Junior 2012 Poprad: 3 : 0 a 3:2
Kadetky: 12. kolo, 31.  3.  2019, MŠK Vranov - VK 
SNV: 0 : 3 a 0 : 3; 13. kolo, 7. 4. 2019, VK SNV – Slá-
via TU Košice: 3 : 0 a 3 : 0; 14. kolo, 14. 4. 2019, ŠK 
ELBA Prešov - VK SNV: 0 : 3 a 1 : 3
Juniorky: 19. kolo, 6. 4. 2019, VK Brusno - VK SNV: 
0 : 3 a 0 : 3; 20. kolo, 13. 4. 2019, VK SNV - VK Slávia 
TU Košice: 2 : 3 a 0 : 3

BEh
Podtatranský krosový polmaratón (23.  3.  2019; 
21,5 km): Muži 30 ‑ 39 r.: 7. L. Dzurenda, 10. B. To-
porcer; muži 40 ‑ 49 r.: 5. M. Koperdák, muži 50 - 59 
r.: 7. F. Lorinc, muži 60 r. a st.: 1. M. Fuker, 2. J. Te-
kely, ženy 30 ‑ 39 r.: 6. M. Tkáčová, ženy 40 ‑ 49 r.: 
2. L. Baronová, 7. M. Berníková – všetci SNV.
Sačurovská pätnástka (24. 3. 2019; 15 km): Muži 
40 ‑ 49 r.: 2. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 54:34), muži 
60 ‑ 69 r.: 3. M. Hrušovský (STEZ SNV, 1:03:46).
Laborecká desiatka (30. 3. 2019, 10 km): Muži 40 
‑ 49 r.: 3. Tomáš Kamas (TJ Tatran SNV, 35:27), muži 
50 ‑ 59 r.: 10. F. Lorinc (SNV,45:05), muži 60 ‑ 69 r.: 
2. M. Hrušovský (STEZ SNV, 41:46). Preteky boli sú-
časne aj Majstrovstvami SR v cestnom behu na 10 km. 
V kategórii muži 35 r. a st. obsadil T. Kamas 3. miesto.
Medzinárodný úspech dosiahol známy maratónec 
Július Smolár (TJ Tatran SNV), ktorý 24. 3. 2019 
na OPAP Limassol maratóne (42,2 km) na ostrove 
Cyprus obsadil v  kategórii mužov 70 r. a  starších 
1. miesto časom 4:44:48.
Bratislavský ČSOB polmaratón (7.  4.  2019; 
21,1 km): Muži 60 r. a st.: 5. Peter Pavol (AŠK SNV; 
1:39:42).
Beh  Hornádskou dolinou (7.  4.  2019, 21,1 km): 
Muži 40 ‑ 49 r.: 1. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 1:19:14), 
muži 50 ‑ 59 r.: 9. F. Lorinc (SNV, 1:37:57), muži 60 
r. a st.: 2. M. Hrušovský (STEZ SNV, 1:34:46).
Kozí trial (13. 4. 2019; 26 km): Muži do 39 r.: 4. L. 
Dzurenda (TA SNV), muži 40 ‑ 49 r.: 2. M. Koperdák 
(SNV), muži 60 r. a st.: 1. M. Palička (KOB Čingov).

ŠTVRTý TITUL 
MAjSTRA SLOVENSKA
23. marca 2019 sa v Liptovskom 
Hrádku konali majstrovstvá Slo-
venska v  tlaku na lavičke, kde 
Stanislav Jakubec v  kategórii 
Masters - 100 kg RAW získal 
v  poradí už štvrtý titul majstra 
Slovenska. Rodák zo Spišskej 
Novej Vsi nesúťaží za žiadny tím, 
ale  sám za seba. Reprezentuje 
Spišskú Novú Ves od roku 1985, 
kedy vyhral Majstrovstvá Slo-
venska v kulturistike.

ZLATÁ VANDA!
Spojené arabské emiráty 8. – 21. 3. 2019 hostili špor-
tovcov (7 500) z celého sveta (190 krajín) na Special 
Olympics World Games v mestách Abu Dhabi a Du-
baj. Športový klub Iglovia mal to šťastie, že plavkyňa 
Vanda Kračunová sa na túto špeciálnu olympiádu 
nominovala medzi vyše 720 plavcov. Vanda je špor-
tovkyňa s  Downovym syndrómom a  „plávanie je jej 
život“, ako sama povedala. V Dubaji, kde bola plavecká 
časť, Vanda bojovala na trati 100 m prsia, 200 m prsia 
a 100 m voľný spôsob (kraul). Pravidlá pre týchto men-
tálne postihnutých športovcov sú vzhľadom často aj na 
ich fyzické obmedzenie prispôsobené a jedným z naj-
hlavnejších pravidiel je 15 % limit časového rozdielu 
od času nominačného po čas skutočne zaplávaný na 
pretekoch. Keďže Vanda je mladá intenzívne trénujú-
ca slečna, jej časy oproti nominačným sa neuveriteľne 
zlepšili, tak sme na finále tŕpli, či sa do limitu zmestí. Na 
disciplínach 200 P a 100 P to bolo o chlp (pomohli nám 
2 stotiny sekundy) a Vanda vybojovala zlato! Šťastie 
nám však neprialo na 100 VS, kde limit prekročila, pre-
tože sa zlepšila o viac ako 12 s, a tým pádom to bolo 
viac ako 15 % zlepšenie a za to bola diskvalifikovaná.

11. – 12. 4. 2019 Vanda na Majstrovstvách Sloven-
ska športovcov s Downovym syndrómom a mentálnym 
postihnutím obhajovala titul M SR na trati 100 m prsia, 
čo jej nevyšlo a skončila druhá, ale na trati 200 m voľ-
ný spôsob (kraul) zaplávala fantastický čas a vybojovala 
okrem zlata aj titul Majsterky SR pre rok 2019.

Kolektív ŠK Iglovia

BUDúCA SEZóNA V TROCh 
fLORBALOVýCh EXTRALIgÁCh
V Spišskej Novej Vsi sa bude po prvýkrát v histórii 
fungovania oboch florbalových klubov hrať v  novej 
sezóne 2019/20 extraligový florbal až v troch najvyš-
ších celoslovenských ligách.
Muži z klubu Young Arrows si po troch víťazstvách 
v barážovej sérii proti prvoligovej Detve zachovali ex-
traligovú príslušnosť a budú aj v tretej sezóne po sebe 
po skvelom postupe z  prvej ligy jedným z  extraligo-
vých tímov na florbalovej mape Slovenska.
Po úvodných dvoch domácich výhrach (9 : 3 a 7 : 1) 
sa posledné víťazstvo na horúcej pôde pod Poľanou 
nerodilo vôbec ľahlo (2 : 5), ale naši skúsení florbalisti 
to zvládli a potvrdili svoje kvality. V prvej extraligovej 
sezóne sa ako nováčikovia prebojovali až do play off, 
v  tejto nie veľmi vydarenej (11. miesto po základnej 
časti) museli bojovať o extraligu až v baráži.
V extralige žien hrali FBK Kométy a po základnej časti 
skončili na 7. mieste, ktoré znamenalo pre nich po-
stup do nadstavbovej časti, kde si ich vybral obhajca 
titulu z predošlej sezóny ŠK 98 Pruské. Ženy prehrali 
štvrťfinálovú sériu so skúseným súperom na zápasy 
0 : 3 s výsledkami 1 : 12, 3 : 4 a v poslednom zápase 

pred domácim publikom aj 2 : 6, čo ich vyradilo z ďal-
ších bojov o medaily. Tohtoročná účasť vo vyraďovacej 
časti im však jednoznačne zabezpečila extraligovú 
príslušnosť aj do ďalšej sezóny, v ktorej budú chcieť 
svoje umiestnenie určite vylepšiť. FBK Kométy zdobí 
zo sezóny 2016/17 extraligový titul, ktorý vybojovali 
práve proti Pruskému.
O tretiu extraligovú licenciu v budúcej sezóne pre Spiš-
skú Novú Ves sa postarali v dňoch 12. – 14. 4. 2019 
juniori Floorball club Young Arrows, ktorí zvíťazili 
na domácej pôde v kvalifikácii o postup do juniorskej 
extraligy nad oboma kvalifikačnými súpermi  – FbO 
Florpédom Bratislava (9 : 4) a  FBC Pávom Piešťany 
(4 : 3). Nedeľňajšie jednogólové víťazstvo nad silnými 
Piešťanmi sa zrodilo aj vďaka tomu, že tím mohli po-
silniť už aj niektorí juniori hrajúci pravidelne za mužov, 
ktorí ukončili svoju sezónu deň predtým v Detve.
Po dvojročnej pauze sa teda naša juniorka vracia opäť 
do mládežníckej elity a jej cieľom bude svoju extraligo-
vú účasť zachovať aj do ďalšieho ročníka.

Peter Mišenda, predseda klubu

Volejbalový klub Spišská Nová Ves 

pozýva všetkých športových fanúšikov 

volejbalu na 

finálový turnaj ‑ Majstrovstvá SR  
vo volejbale kadetiek (8 družstiev) 
Športová hala a hala Hotelovej akadémie  

v Spišskej Novej Vsi 

24. – 26. 5. 2019 (piatok ‑ nedeľa) 

piatok, sobota: 10.00, 12.00, 16.00 

a 18.00 h, nedeľa: 10.00, 12.30 h
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BEžECKÁ LIgA
OKRESU SPIŠSKÁ 

NOVÁ VES
Organizátor: Občianske združenie SPK Medveď
BLOSNV 2019 je určená pre osoby od 18 r. z okresu SNV alebo štartujúce or-
ganizácie pôsobiace na jeho území. Do konečného poradia sa započítava hod-
notenie max. 10 pretekov s  najvyšším počtom bodov. Podmienkou je uviesť 
príslušnosť k okresu SNV pri registrácii. 

Máj 2019 Názov Dĺžka trate Miesto
12. 5. 2019 Olcnavská osmička 9,3/4,7 km Olcnava
31. 5. 2019 Večerný beh mesta 4,5/7,5,10,5 km Spišská Nová Ves

Ďalšie termíny, informácie a  propozície na: www.spk-medved.webnode.sk 
a www.beh.sk

OBROVSKý úSPECh 
STRELCOV ZO ZŠ NEjEDLéhO
Napriek tomu, že športoví strelci nesmú teraz trénovať v priestoroch ZŠ Z. Nejedlého 
a súťažiť za školu, dokázali sa pripraviť na Majstrovstvá Slovenska v športovej 
streľbe žiakov a mládeže konaných 12. - 14. apríla 2019 v Košiciach priam exce-
lentne. Zúčastnili sa ich pod hlavičkou Športovo-streleckého klubu Rušňové depo 
Spišská Nová Ves. Vyhrali tri zo štyroch pištoľových disciplín, v tej štvrtej získali tretie 
miesto. Titul Majster Slovenska si vybojovali až traja: Veronika Pachingerová, 
Marcus Šuba a Peter Petko (majstrom SR sa stal už po druhýkrát). Tretie miesto si 
vybojovali Karin Melegová a Dominika Čujová. Patrik Fridmanský tesne skončil 
štvrtý, Martina Bőttcherová získala pekné 5. miesto a Veronika Šimová 6. miesto. 
Postupujúcim bol aj Gabriel Habas. V kategórii družstiev obsadili 1. miesto. Na 
majstrovstvách bol ocenený 1. miestom Peter Petko za najlepší výkon zo všetkých 
účastníkov bez rozdielu kategórií a 3. miesto patrilo Marcusovi Šubovi za najhod-
notnejší výsledok. Súčasťou majstrovstiev bolo aj vyhodnotenie celoročnej celoslo-
venskej súťaže Národná liga mládeže, kde 1. miesto získala Veronika Pachin-
gerová, 2. miesto Karin Melegová, 3. miesto Martina Bőttcherová. Na 4. mieste 
skončili Veronika Šimová a Peter Petko, na 5. mieste Dominika Čujová, Dominika 
Zakuciová a Patrik Fridmanský. Marcus Šuba sa umiestnil ako šiesty, Gabriel Habas 
siedmy, ôsmi skončili Sebastián Urban, Lenka Šimová a Denis Uhrin. Adam Petrík 
získal 10. miesto a Samuel Sasák 12. umiestnenie. Sme na našich mladých strelcov 
hrdí, že to dosiahli napriek sťaženým podmienkam. Pevne veríme, že sa opäť vytvoria 
podmienky na škole, aby strelci zo ZŠ Z. Nejedlého mohli naďalej získavať majstrov-
ské tituly. Ďakujeme obidvom trénerom, rodičom detí za ich podporu a spoluprácu 
a, samozrejme, blahoželáme najmä strelcom. Peter Mlynarčík

MASTERS 2019
15. ročník majstrovstiev mesta Spišská Nová Ves v plávaní seniorov – MASTERS 
2019 sa konal v sobotu 6. 4. 2019 v spišskonovoveskej plavárni. Po pätnásty raz ho 
zorganizovali plavci Plaveckého seniorského klubu Spišská Nová Ves.
Záujem v tomto ročníku prejavilo 35 mužov a 12 žien, čo je viac ako vlani. Plávali sa 
3 disciplíny: muži mali možnosť zmerať si čas na 50 VS, 100 P a 200 VS, ženy zasa 
na 50 VS a 100 P v 4 vekových kategóriách:
Medzinárodné majstrovstvá SR v plávaní seniorov – MASTERS 2019 sa konali 
30. – 31. 3. 2019 v mestskej plavárni v Košiciach. V tomto ročníku na nich štarto-
valo vyše 200 pretekárov z 3 krajín (Česko, Maďarsko a Slovensko). Plavci Plavec-
kého seniorskeho klubu Spišská Nová Ves (PSKSNV) sa Majstrovstiev SR zúčastňujú 
každoročne. V  tomto roku štartovali v minipočte iba troch plavcov – Petrov - Mu-
ránsky, Piroch a Milčák. Spišiaci štartovali v 10 disciplínach, v ktorých zaznamenali 
spolu 12 štartov a  získali spolu 8 medailí všetkých kovov. V  celkovom hodnotení 
plaveckých klubov skončili na 25. mieste zo 47 klubov. Igor Murko

SLOVENSKý POhÁR 
V ZIMNOM PLÁVANí
Záverečné kolo 1. ročníka Slovenského pohára v zimnom plávaní pod záštitou pred-
sedu KSK Rastislava Trnku sa konalo v sobotu 13. 4. 2019 na Palcmanskej Maši. 
Zorganizoval ho klub otužilcov Pstruhy Slovenského raja, o. z., v spolupráci s Cen-
trom voľného času Adam, za účasti primátora mesta Spišská Nová Ves SNV Pavla 
Bečarika a starostky Smižian Miroslavy Szitovej. Zúčastnilo sa ho 113 zaregistro-
vaných plavcov, 29 klubov z celého Slovenska a  jedného z ČR v kategóriách 50, 
100, 250, 500, 750, 1 000 m - ženy, muži do 50 rokov a nad 50 rokov. Najstaršou 
účastníčkou bola 72-ročná plavkyňa a najmladším 8-ročný chlapec.
V najpočetnejšej kategórii 50 m súťažilo 55 plavcov a detskej nesúťažnej kategórii 
25 m traja plavci. Podmienky súťaže ideálne, teplota vody 4,7 °C, vzduch 2 °C, sne-
ženie. Súťaž dokončilo 110 plavcov. Domáci pretekári klubu Pstruhy Slovenského 
raja v počte 15. Najvyššiu priečku v kategórii muži 50 m nad 50 rokov získal domáci 
plavec zo SNV Jaroslav Dulík. Celkovou víťazkou sa stala Renáta Nováková 1. PKO. 
Víťazom Slovenského pohára v zimnom plávaní o Pohár predsedu KSK sa stal Ri-
chard Nyary - SFDS. Peter Klein

OZNAM O UZÁVERE  
CESTNýCh KOMUNIKÁCIí
Mestský úrad, odd. školstva a STEZ ako hlavní organizátori podujatí oznamujú 
verejnosti, že 31. mája 2019 sa bude konať Večerný beh mestom Sp. Nová 
Ves a Slovenský pohár v in‑line korčuľovaní.
Z tohto dôvodu dôjde k uzávere cestných komunikácií nasledovne:
31. 5. 2019 Zimná ulica od 6.00 do 21.00 h
 Letná ulica od 12.00 do 21.00 h
Parkoviská na Letnej ulici a  Zimnej ulici budú 31.  5.  2019 uzatvorené  
od 6.00 do 21.00 h.
Večerný beh mestom a MS v in-line korčuľovaní sa uskutočnia na okruhu: Štart 
medzi Redutou a Cirk. gymnáziom Š. Mišíka - Letná ulica ku križovatke - pokračo-
vanie okruhu po mestskej komunikácii Zimná ulica až po napojenie na Letnú ulicu.
Vzhľadom na tieto podujatia žiadame vodičov o disciplinovanosť a trpezlivosť.
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STRIEBORNí DORASTENCI
Na začiatku apríla 2014 dorastenci Spišskej Novej Vsi 
bojovali so Slovanom Bratislava o bronzové medaily. 
Na domácom ľade Slovan porazili a  do siete slávy 
spišskonovoveského hokeja pribudla vzácna bronzo-
vá medaila. Po piatich rokoch pribudol ďalší historický 
úspech. A znova mal spojitosť so Slovanom Bratislava. 

Najprv vo štvrťfinále Spišiaci senzačne vyradili Ko-
šice a  v  semifinále sa dorastenci Spišskej Novej Vsi 
postarali o  menší hokejový zázrak, lebo po štyroch 
semifinálových súbojoch bola séria na zápasy 2  :  2 
a Novovešťania v rozhodujúcom súboji vyhrali v Brati-
slave 2 : 0 a postúpili do finále. Už vtedy bolo jasné, že 

zisk extraligovej 
medaily je istý. 
Vo finále bol Spi-
šiakom za súpera 
silný Trenčín. Na 
Považí Novoveš-
ťania prehrali 
1  : 4 a 2 : 4. Do-
máce finále bolo 
nezabudnuteľné. 
Tisícka divákov 
čakala do posled-
nej sekundy na 
rozuzlenie veľkej 
drámy. Spišiaci 

v riadnom hracom čase remizovali 2 : 2. Až v predĺžení 
Trenčania dokázali prekonať momentálne najväčšiu 
hviezdu spišskonovoveského hokeja Eugena Rabčana 
a ich oslavy zisku majstrovského titulu mohli prepuk-
núť naplno.
Významnou postavou kádra Spišskej Novej Vsi bol 
brankár Eugen Rabčan. S vyše 93-percentnou úspeš-
nosťou zákrokov patril k  najlepším brankárom celej 
sezóny extraligy dorastu. Forma mu gradovala navyše 
v ten najsprávnejší okamih a počas vyraďovacej časti 
neraz privádzal súperových strelcov do zúfalstva.
Dorastenci Spišskej Novej Vsi vstupovali do playoff až 
zo siedmeho miesta. Ich zápasy s Košicami a Slova-
nom Bratislava neboli o  tom, kto je lepší, ale kto dá 
viac do hry hokejové srdce, bojovnosť a nasadenie. Tý-
mito vlastnosťami sa dostali Novovešťania až do finá-
le. A hoci po inkasovanom góle v predĺžení zavládlo na 
spišskonovoveskej striedačke sklamanie a smútok, už 
nasledujúce dni a mesiace ukážu, akú má strieborná 
medaila cenu a motiváciu.

Jozef Petruška

PO KRUTEj PREhRE TRI VíťAZSTVÁ
Po druhý raz sa v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 predstavili futbalisti 
Spišskej Novej Vsi na domácom ihrisku vo veľkom spišskom derby. V prvom me-
raní síl podľahli lídrovi z Košíc vysoko 0 : 7, ale všetko napravili tesným víťazstvom 
1 : 0 v Snine. V druhom jarnom majstráku hostili atraktívneho súpera z Krompách. 
Kým domáci mali na svojom konte aspoň jedno víťazstvo, Krompašania ešte na jar 
nebodovali a ani nestrelili gól. Tomu zodpovedal aj priebeh derby. Novovešťania 
sa skôr upriamili na pozornú obranu a do väčších útočných akcií sa nepúšťali. 
V 63. minúte po ľavej strane potiahol útočnú akciu Hagara a po individuálnom 
prieniku parádne poslal loptu na Kavuliča, ktorý ju už nemal problém poslať do 
odkrytej brány. Hostí tento moment poriadne zaskočil, lebo práve v čase ich veľ-
kého tlaku inkasovali. Ani za tohto stavu sa Krompašania nevzdávali a stále sa 
pokúšali o dobrý výsledok. V záverečnej štvrťhodine sa už útoky striedali na oboch 
stranách, ale stav stretnutia sa už nemenil. Po Snine si tak Spišská Nová Ves po 
najtesnejšom výsledku 1 : 0 pripísala do tabuľky tri jarné body. A to ešte z aprílo-
vých prekvapení nebolo všetko. Do tretice Spišiaci vyhrali 1 : 0 vo Svidníku a opäť 
gólom Kavuliča. Jozef Petruška

BASKETBALISTI V PLAYOff
Posledné kolo základnej časti basketbalovej extraligy 
mužov v  sezóne 2018/2019 Spišiaci odohrali doma 
proti Prievidzi. Domáci hráči už bez gréckeho trénera 
Bitzanisa vstúpili do zápasu bojovne, ale hosťom sa 
neuveriteľne darilo v  koncovke. Hlavne ich trojkové 
pokusy boli zničujúce. V prvej štvrtine padlo až 51 bo-
dov, z  toho 30 zaznamenali hráči Prievidze. Bodová 
prestrelka pokračovala aj v druhej štvrtine, ale tentoraz 
sa viac darilo domácim hráčom, ktorí túto časť zápasu 
vyhrali 24 : 22 a po prvom polčase bolo skóre 45 : 52. 
Do druhého polčasu Spišiaci nastúpili s  úplne iným 
herným prejavom. Hlavne sa sústredili na pozornú 
obranu a zrazu Prievidza len ťažko dávala koše a No-
vovešťania postupne sťahovali bodové manko. V tretej 
časti hry už domáci hnaní publikom nielen pozorne 
bránili, ale sa aj bodovo presadzovali. V samotnom zá-
vere už Novovešťania žiadnu drámu nepripustili a za 
veľkých ovácií publika zvíťazili 87  :  79. Po závereč-
nej siréne sa oslavovalo víťazstvo a čakalo na dvojice 
v playoff. Spišiaci dostali najsilnejšieho súpera – Inter 

Bratislava. Po rokoch čakania sa opäť na spišskonovo-
veskej palubovke hrala playoff časť extraligy.
Takmer 39 bodov, taký bol priemerný bodový rozdiel vo 
štvrťfinálovej sérii medzi Interom Bratislava a Spišskou 
Novou Vsou. „Žlto-čierni“ využili dvakrát výhodu domá-
ceho prostredia, dominovali aj na Spiši a sériu ukončili 
v domácim prostredí po výsledku 115 : 76. Inter Brati-
slava tak zdolal Spišskú Novú Ves 3 : 0 na zápasy.
„S výsledkami nie je spokojnosť, to je jasné a hovorí to 
jasnou rečou. V poslednom zápase základnej časti, to 
bol vrchol nášho basketbalu. Basketbal je krutý v tom, 
že kvalita sa prejaví v  každej sekunde a na každom 
mieste palubovky. Inter má oveľa väčšiu kvalitu ako 
my, to je reálny stav basketbalu v Spišskej Novej Vsi. 
Mali sme však hrať tak, aby sme neskončili na ôsmom 
mieste a nešli na Inter. S každým sa dá hrať, Inter je 
však, pri všetkej úcte k  ostatným súperom, niekde 
inde,“ povedal po štvrťfinálovej sérii tréner Spišskej 
Novej Vsi Erich Korfanta.

Jozef Petruška
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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: 4. a 25. MÁjA 2019 kancelária primátora

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

OZNAM

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym 
a  susedom, ktorí sa prišli 18.  3.  2019 rozlúčiť s  naším drahým 
zosnulým RSDr.  Jánom ŠIMONOM, ktorý nás navždy opustil 
14. 3. 2019 vo veku 86 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Zvlášť ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV, Mgr.  Jánovi Kučinskému 
a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a  známym, ktorí 
sa 20. 3. 2019 prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, dedkom, 
švagrom Jozefom KRuŠINSKÝM, ktorý nás navždy opustil vo 
veku nedožitých 69 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková.
S úctou a vďakou manželka Anna, dcéry Sylvia, Deniska, syn Ivan 
s  partnerkou Andreou, vnučky Simonka, Alexandra, Barborka, 
vnuk Andrej a ostatná smútiaca rodina.
Dotĺklo srdce, onemeli pery, ostal žiaľ.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a  kveti-
nové dary všetkým príbuzným, priateľom a  známym, ktorí sa 
21. 3. 2019 prišli rozlúčiť s naším starostlivým otcom, dedkom, 
pradedkom, príbuzným Štefanom BARTKOM.
Naše poďakovanie patrí aj Rím.-kat. farskému úradu Ferčekovce 
a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou deti s rodinami.
Boh zavolal a srdce, ktoré pre nás malo toľko lásky, dotĺklo navždy…
Odišla tíško ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva spo-
mienka len.
2. 4. 2019 nás vo veku 80 rokov navždy opustila naša mamka, 
babka, prababka Irena ADAMCOVÁ.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým kolegom,  
susedom, spolužiačkam a ostatným známym za prejavy sústrasti 
a slová útechy.
smútiaca rodina
Nebolo mu dopriate s nami ďalej byť, nebolo lieku, aby mohol žiť. 
Neplačte a nechajte ho kľudne spať, aj bez sĺz sa dá spomínať.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, známym, ktorí sa prišli 29. 3. 2019 rozlúčiť 
s naším otcom, dedkom, pradedkom, bratom, švagrom a príbuz-
ným Jánom TAuBEROM.
Naše poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe S. Badziková a Rím.-
kat. úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
deti s rodinami

Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie,  
čo sme v Tebe stratili. V našom srdci žiješ večne 
ďalej – spi sladko, veď sa opäť stretneme.
7.  3.  2019 nás navždy opustila naša teta 
a  príbuzná Emília DOROCÁKOVÁ a  zároveň 
sme si 14.  4.  2019 pripomenuli tretie výro-
čie, keď nás navždy opustil náš ujo Anton  
DOROCÁK.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

S  tichou spomienkou k Vášmu hrobu chodíme 
a pri plamienku sviečky na Vás spomíname. Aj 
keď nie ste medzi nami, v našich srdciach zo-
stávate s nami.
9. 3. 2019 sme si pripomenuli 7 rokov, odkedy 
nás opustila naša babka a  prababka Margita 
uLIČNÁ a 23. 6. 2019 si pripomenieme 18 ro-
kov od úmrtia nášho dedka a pradedka Štefana 
uLIČNÉHO.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, 
venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú Mirka s pravnukom 
Paťkom a Danka Jakubcová s rodinou.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie 
je také aké bolo predtým. Odišli ste bez rozlúčky 
tíško a navždy, zostal smútok a na duši jazvy. 
Už len kytičku kvetov Vám môžeme na hrob dať 
a pri plamienku sviečky s láskou spomínať.
9. 3. 2019 sme si pripomenuli 7 rokov, odkedy 
nás opustila naša mamka, babka a  prababka 
Margita uLIČNÁ a  23.  6.  2019 si pripome-
nieme 18 rokov od úmrtia nášho otca, dedka 
a pradedka Štefana uLIČNÉHO.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, 
venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Vlasta a Anna 
s rodinou.

Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ.
18.  4.  2019 uplynulo 15 rokov, odkedy nás navždy opustil náš  
milovaný otec, dedko a pradedko Ján ADAMEC.
Ďakujeme, že mu venujete tichú spomienku spolu s nami.
dcéry Janka, Jarka a Alenka s rodinami

24. 4. 2019 sme si pripomenuli 6. výročie úmrtia môjho manžela, 
nášho ocka a starkého Jána TOMAJKu.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a neza-
budli.

Len ten, kto stratil, koho mal rád, vie, čo je bolesť a žiaľ.
25. 4. 2019 uplynuli 3 roky, čo ma navždy opustil manžel Dušan 
BAĎO.
Ďakujem za spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a mali radi.
S úctou a láskou manželka Mária.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal! Len láska, úcta a spomienky v srdci 
nám navždy ostávajú.
3. 5. 2019 uplynie 6 rokov od úmrtia môjho manžela, otca, dedka, 
svokra a švagra Ing. Michala GONDu.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka a synovia s rodinami
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SPOMIENKY

Čas neúprosne beží a nevráti, čo vzal, len láska, úcta a spomienky 
v srdciach ostávajú…
4. 5. 2019 uplynie 5 rokov, kedy nás navždy opustil môj manžel,  
náš otec, starý, prastarý a krstný otec Dušan BRZIAK.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a neza-
budli.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.
Nezabúdame.
7. mája 2019 uplynie 10 rokov v spomienkach na manžela, ocka, 
dedka, príbuzného a priateľa RNDr. Júliusa MACKA.
Prosíme, venujte mu s nami tichú spomienku.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás…
9. 5. 2019 si pripomenieme smutné 10. výročie úmrtia Františka 
HANZELYHO.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Helena, syn Marián, dcéra 
Adriana s rodinami.

Čas neúprosne beží a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky 
v srdciach ostávajú…
11. 5. 2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša mamka, 
babička a svokra Alžbeta Magdaléna STANISLAVOVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali, mali radi 
a nezabudli.
dcéra Iveta a Kamila s rodinami
Sú chvíle, ktoré sa nikdy nevrátia, ale v srdciach, pamäti zostanú 
na stálo.
12. 5. 2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
náš otec, dedko a pradedko Tomáš TOMAJKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou v srdci spomínajú manželka Marta a deti Viera, 
František, Juraj a Marta s rodinami.
Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
13. 5. 2019 uplynie 10 rokov od úmrtia nášho otca a dedka Jána 
CIPKALu.
S láskou spomínajú synovia Ján a Milan s rodinami a dcéry Mária 
a Renáta s rodinami.

Zostali spomienky a odkaz jediný - chýbaš nám v kruhu našej rodiny.
13. mája 2019 si pripomenieme 2. výročie, čo do večnosti odišla 
naša drahá sestra a  teta Marta JASEČKOVÁ z Novoveskej Huty 
a 24. mája 2019 jej nedožité narodeniny.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku v modlitbách.
S láskou a úctou sestra Betka, Magda s rodinou a Milada s rodinou.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
14. 5. 2019 si pripomenieme 7 rokov, kedy nás 
navždy opustil môj syn Ing. Ján MELIORIS.
26.  8.  2019 uplynie 6 rokov, čo nás navždy 
opustil môj manžel Ján MELIORIS.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
S  láskou, vďakou a  úctou spomína smútiaca 
rodina.

14.  5.  2019 si pripomíname 2  roky, čo nás navždy opustila 
naša milovaná manželka, mamka, babka a  príbuzná Božena  
MONTSKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou spomína jej rodina.

Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc všetkých, ktorých si 
rada mala. Láska smrťou nekončí, v našich srdciach, mami, budeš 
stále medzi nami.
14. 5. 2019 uplynie rok od úmrtia našej mamky, babky, prababky, 
svokry, sestry aj švagrinej Alžbety HALASOVEJ.
Ďakujeme všetkým, ktorí ste ju poznali za tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však 
smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S  bolesťou v  srdci si spomíname na našu milovanú mamič-
ku, manželku, dcéru, sestru, švagrinú, tetu a  babku Miloslavu  
BARBuŠČÁKOVÚ, ktorá nás 17. 5. 2006 navždy opustila.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ju 
milovali.
S láskou smútiaca rodina.
Veľmi nám chýbaš.

Je ťažké podať ruku osudu. Pri kríži položiť kvet 
a zapáliť sviečku. Nad hrobom Vaším bezmocne 
stáť a s vetrom sa rozprávať. Odišli ste k anjelom, 
za hviezdami. Mamička, otecko, chýbate nám.
17. 5. 2019 si pripomenieme 10. výročie úmrtia 
našej drahej mamičky Magdalény SLOVÍKOVEJ 
a 23. 6. 2019 si pripomenieme 35. výročie úmr-
tia nášho drahého otecka Rudolfa SLOVÍKA.
Na Vašu dobrotu a lásku, ktorú ste nám dávali, 
nikdy nezabudneme.
dcéry Magdaléna, Katarína, syn Juraj s rodinami
Ťažko sa nám s Vami lúčilo, ťažko je bez Vás 
byť, láska však smrťou nekončí, v našich srd-
ciach budete stále žiť.
18. mája 2019 uplynú 3 roky a 4. júla 2019 si 
pripomenieme 2 roky, kedy nás navždy opustili 
naši milovaní rodičia, starí rodičia a prarodičia 
Jozef a Anna VALIGuROVÍ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Anna, Mária 
a Darina s rodinami.

19.  5.  2019 uplynie 6 rokov, odkedy nás môj milý, spoľahlivý 
a  zodpovedný muž, náš ochotný, pracovitý a  starostlivý ocko, 
nezištný, silný a zábavný dedo Jaroslav GuLDAN vo veku 71 ro-
kov navždy opustil.
Sme večnými dlžníkmi za každú spoločnú chvíľu, za príjemné po-
city a zážitky s Tebou…
S láskou a úctou spomínajú manželka Emília, dcéry Bibiána, Patrí-
cia, Jaroslava, zať Peter, vnúčatá Patrika, Adam, Marko a ostatná 
smútiaca rodina.
Vzdala by som sa šťastia a úspechu, len aby som mohla zas pri 
tebe stáť, ruku Ti dať a spolu sa smiať, no osud bol proti, a preto 
sa stalo to, čo sa malo stať, smrť bola silnejšia, prišla si brať… 
Ľudia sú väznení v nás - tí, ktorých večnosť vzala nám navždy, tí, 
ktorým vypršal čas…
21.  5.  2019 si pripomenieme 15. výročie, odkedy nás navždy 
opustil náš Zdenko TIMKO.
S láskou spomína rodina.
Prebývaš, Zdenko, navždy v našich srdciach.
Odišla si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spo-
mienkami.
21. 5. 2019 uplynie rok, čo nás navždy opustila milovaná mamka, 
babka a prababka Veronika ŠuCOVÁ.
S úctou a vďakou spomína rodina.

Prešli už roky, čo nie ste medzi nami, no v na-
šich srdciach žijete spomienkami.
22.  5.  2019 si pripomíname 10 rokov, keď 
nás opustil náš otec, manžel a  dedko Štefan  
VIKARTOVSKÝ a 11 rokov, keď nás opustil náš 
brat, syn Rudolf VIKARTOVSKÝ.
S láskou a vďakou spomína celá rodina.
V  týchto dňoch si  pripomíname 5. a 30. výro-
čie, odkedy nás opustili naši drahí rodičia Anna 
a Štefan PACINDOVÍ.
S úctou a vďakou na nich spomíname.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spo-
mienku.
deti s rodinami
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Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť sa nedá.
21. 5. 2019 uplynie rok, odkedy nás opustil môj milovaný manžel, 
otec a dedko Vladimír ROMAN.
S láskou a úctou budeme na Teba spomínať.
manželka Mária, syn Vladimír s  rodinou, dcéra Lýdia s  rodinou 
a ostatná smútiaca rodina

Čas plynie, ale spomienka a prázdne miesto v srdci zostávajú.
21. 5. 2019 uplynie 10 rokov od chvíle, keď nás navždy opustila 
naša mamka a babka Katarína MIKOLAJOVÁ.
Zároveň sme si 7. 4. 2019 pripomenuli jej nedožité 93. narodeniny.
S  láskou a  vďakou spomínajú deti s  rodinami a  tí, ktorí na ňu  
nezabudli.
Ďakujeme.
Je tomu už deväť liet, odkedy si opustil tento svet. Spomienky na 
Teba sa v našich mysliach vynárajú zas a zas, lásku k Tebe v na-
šich srdciach nezastaví neúprosný čas.
22.  5.  2019 uplynie 9 rokov, odkedy od nás navždy odišiel náš 
milovaný manžel, ocko, dedko Ján SLEJZÁK.
S  láskou v  srdci si na Teba spomínajú manželka Emília, syn  
Marián, dcéra Slávka s rodinami, dcéra Lucia a ostatná rodina.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, vie, čo je bolesť a žiaľ.
23. 5. 2019 si pripomenieme 2. výročie, kedy nás navždy opustil 
môj milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Zdeněk CIGÁNEK.
S úctou a láskou na Teba spomínajú a za tichú spomienku ďaku-
jú manželka Magda, dcéra Ivetka s manželom, vnučky Barborka 
a Danielka s manželmi a pravnúčatá Sárka a Matúško.

Tí, ktorí stratili toho, koho mali radi, vedia, čo je to žiaľ a bolesť.
26.  5.  2019 uplynie 9 smutných rokov, čo nás opustil milovaný 
manžel, otec, syn a brat Radovan KREMPASKÝ.
S láskou spomína manželka Zuzana, syn Boris, rodičia, brat Stan-
ko a synovci Kamil a Braňo.

27. mája 2019 uplynie 10 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil 
môj manžel, otec, svokor, dedko František DuDŇÁK.
S láskou a úctou spomína rodina Dudňáková.

Odišiel si preč, nás to teraz bolí, opustil si tento svet proti svojej 
vôli. Osud Ti nedoprial s  nami dlhšie byť, ale v  našich srdciach 
budeš stále žiť.
27. 5. 2019 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil syn, manžel, 
otec, brat a dedo Jozef FILIPÁK.
S láskou spomínajú mama Ružena, manželka Milada, dcéra Zuza-
na s rodinou, syn Jozef s rodinou, brat Milan s rodinou.
Sú slová, ktoré jej už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudne-
me, sú okamihy, na ktoré spomíname.
27.  5.  2019 uplynie 2. výročie, kedy nás navždy opustila naša  
milovaná mamka, omika Magdaléna DANIELOVÁ.
Tí ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S  láskou a  úctou v  srdci spomínajú synovia Marián a  Vladimír  
s rodinami, vnúčatá a ostatná rodina.
Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas. Len spomienky na Teba vracajú 
sa zas.
28. 5. 2019 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný 
manžel, otec, dedko a príbuzný František VOZÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
S láskou a úctou spomína manželka Terézia, dcéry Danka, Ľubka, 
Ivanka a Marcelka s rodinami.
Tam niekde medzi hviezdami máme niekoho, na koho nikdy ne-
zabudneme.
29.  5.  2019 uplynie 3. výročie, keď nás opustila naša mamka,  
babka, prababka Matilda GARBAŠOVá.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S  láskou a  úctou spomína dcéra Danka s  rodinou, syn Ján  
s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť v srdci trvá a nedá zabudnúť.
So smútkom v  srdci si pripomíname 5. výročie úmrtia môjho 
manžela, otca, dedka Imricha TOMKu, ktorý nás navždy opustil 
31. 5. 2014.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S  láskou a  úctou spomínajú manželka Mária, dcéry Marcela  
a Tatiana s rodinami.

Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš. sv. Ján Pavol II.
Len Tvoja veľká láska, naša najdrahšia a najstatočnejšia dcérka Xenička, ktorú si 
rozdávala a zanechala, nám pomáha žiť…
Ďakujeme Bohu, že sme Ťa mali.
Tvoje anjeličky Darcynka a Aurelka, manžel, rodičia, Ľubka s rodinou a priatelia.

SPOMIENKY

POZVÁNKY

Mesto Spišská Nová Ves 
pozýva všetkých občanov mesta na

SPOMIENKOVÚ 
SLÁVNOSŤ

spojenú s kladením vencov 
pri príležitosti 74. výročia 

ukončenia II. svetovej vojny

3. mája 2019 o 14.00 h
pri Pamätníku oslobodenia na Radničnom nám.

Múzeum Spiša, 
Mesto Spišská Nová Ves, 

Klub spoločnosti 
Milana Rastislava Štefánika  

v Spišskej Novej Vsi, 
Štátny archív v Košiciach, 

pracovisko Archív 
Spišská Nová Ves

100 rokov bez 
ŠTeFÁNIkA
2. 5. 2019

14.00 h, Pamätník M. R. Štefánika, Štefánikovo nám. 1 
PIeTNA sPomIeNkA PrI PríležITosTI 
100. výročIA TrAgIckého úmrTIA,

nasledovať budú zastavenia sa pri pamätnej tabuli 
matky Albertíny na Letnej ul. a pri hrobe jeho brata 

Ladislava Dušana na cintoríne

16.00 h, Múzeum Spiša, Letná 50
verNIsÁž výsTAvy približujúcej krátky, 

no pohnutý Štefánikov život
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Brantner Nova
 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, 

tel.č.:053/446 30 33, citroennova@stonline.sk 
          @citroenbrantnernova
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

PReDÁm	/	PRenAJmem
 � Prenajmem 2-izb. byt na Levočskej ulici v SNV. Ďalšie info telefonicky. Volať od 

17.00 do 19.00 hod. T.: 0911 393 342.
 � Predám 3-izb. byt na sídl. Tarča - Javorová ulica, neprerobený, bez balkóna. RK ne-

volať. Viac informácií na tel. č.: 0902 308 608.
 � Predám 3-izb. byt s balkónom na novej Tarči, Lipová ul. po čiastočnej rekonštrukcii, 

o rozlohe 65 m2, 1. posch., kompletne zrekonštruované murované jadro, WC + kúpeľ-
ňa so sprchovacím kútom, v OV. Cena 78 000 €, pri serióznom jednaní možná zľava! 
T.: 0903 600 596.

 � Predám rodinný dom - novostavba + starší rodinný dom v Matejovciach n/Horná-
dom. Domy sú na predaj samostatne. T.: 0918 115 077, 0917 614 056.

 � Ponúkam na predaj rodinný dom v lukratívnej časti, na okraji SNV, pozemok s rozlo-
hou 560 m2. Má dve samostatné kompletné bytové jednotky, dva garáže, pekná záhrada. 
Cena dohodou. T.: 0944 821 540.

 � Predám stavebný pozemok v lokalite Malé pole v smere na Novoveskú Hutu o roz-
lohe 1000 m2, kde sú vybudované kompletné inžinierske siete. Cenu si dohodneme 
osobne. Kontakt: 0948 255 106.

 � Prenajmem garáž na Starosaskej ul. 4 (pri Metropole). Garáž voľná od 1. 5. 2019. 
Cena dohodou. Volať, prosím, na tel. č.: 0910 601 333.

 � Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti Červený jarok. V spodnej časti zá-
hradkárskej osady preteká potok. T.: 0903 621 805, 0911 693 447.

 � Predám záhradu s chatkou v chovateľskej osade Ferčekovce, vo výmere 397 m2, 
elektrina, studňa, plynová prípojka. T.: 0915 544 842.

 � Predám 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 pes-
tovanie zeleniny. V ZO je rozvod vody. T.: 0944 885 530.

 � Predám záhradku s chatkou, altánkom, 3 ovocnými stromami, závlahovým vodovo-
dom, v lokalite uprostred sídl. Tarča. T.: 0904 244 223.

 � Predám drevenú chatku so záhradou „Červený jarok“, dobrý prístup autom. Zo zdra-
votných dôvodov. T.: 0915 610 100.

 � Predám záhradku v Červenom jarku. Murovaná chatka 16 m2. T.: 0908 084 093.
 � Predám záhradku v  záhradkárskej oblasti na Iliašovskej ceste v  SNV. Rozloha 

375 m2, na pozemku vodovodná a elektrická prípojka. T.: 0915 580 769.
 � 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 zabehnuté solárne štúdio v  Spišskej Novej Vsi. Bližšie informácie na tel. 
čísle: 0905 147 546.

 � Predám odšťavovač PHILIPS. Málo používaný. Cena 50 €. T.: 0905 666 411.
 � Predám funkčný videoprehrávač GOLDSTAR RM800AV – k nemu darujem 8 nahra-

tých videokaziet * predám tiež LCD monitor 19“ PHILIPS, monitor má vstavané repro-
duktory a automat. ladenie. T.: 0949 469 837.

KÚPIm	/	hĽADÁm	/	PRÁcA
 � Kúpim pozemok alebo garáž v SNV, príp. bližšie okolie. T.: 0903 600 596.
 � Kúpim 1-izb. byt v SNV. T.: 0908 829 278.
 � Kúpim vojenské odznaky, vyznamenania a  iné veci zo Slovenského štátu. 

T.: 0908 381 746.
 � Vezmem do prenájmu záhradu s chatkou. T.: 0904 325 343.
 � Hľadám osobnú asistentku. T.: 0911 335 744.
 � Hľadám prácu ako osobný asistent, príp. ako opatrovateľka (aj opatrovanie dieťaťa). 

Zn. spoľahlivosť. T.: 0949 254 915.
 � Hľadáme VODIČA NÁKLADNÉHO VOZIDLA  – vodičský preukaz skupiny C * 

kvalifikačná karta vodiča. Nástup možný ihneď. Preprava prevažne v rámci SR.  
Kontakt: Autodoprava Bakoš – 0907 977 937.

 � Hľadám učiteľa portugalčiny. Stačí sms, spätne Vám zavolám. Ďakujem. 
T.: 0907 165 843.

 � HOTEL ČINGOV PRIJME MASÉRKu do wellness centra na TPP. Plat od 520 €. 
Bližšie informácie: 0915 103 054.

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. Poraden-
stvo zdarma! E‑mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu

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

 � MASÁŽE MAťA ‑ NA PLAVÁRNI AJ NA INTERNÁTE HOTELOVEJ AKADÉMIE ponú-
ka: jarné očistné masáže ‑ lymfodrenáž celého tela * medová masáž * bankovanie 
* peeling. MÁJ – AKCIA pre nových zákazníkov – príďte dvaja na masáž chrbtice 
a získate 50 % zľavu. T.: 0904 325 343.

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

 � ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie s. r. o. na kľúč, POZOR majite-
lia 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., spoločnos-
tiSRO.sk, Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV. T.: 0948 249 495, 
www.spolocnostisro.sk

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

 � OPRAVA – PREDAJ – SERVIS – POŽIČOVŇA ELEKTR. RuČNÉHO NÁRADIA reno-
movaných 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 do-
mov, všetky vodárenské práce (výmena batérií, WC, radiátorov, preplach. potru-
bia), 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 al-
tánkov, 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.

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

 � KOZMETIKA PASSAGE, Lipová 20 (OD Družba, Tarča), SNV ponúka: kozmetické, 
vizážistické a ďalšie služby. Viac info na: kozmetikapassage‑snv.sk, FB, Instag-
ram. T.: 0905 388 917.

 � 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

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

 � 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 ‑ Zimná 102 * Šafárikovo nám. 3 ‑ sídl. Mier, SNV – lacné a kvalitné 
masáže už od 6 € za 30 min. masáž. Tešíme sa na vašu návštevu. www.masaze.sk

 � „Ste zlatý“ ‑ tak mi hovoria. SLuŽBY PRE DOMÁCNOSť * čistenie kobercov, se-
dačiek, pomníkov * sťahovanie * 100 % mikrovlnná likvidácia húb, plesní, červo-
točov * mikrovlnné sušenie muriva a iné. Viac: www.spisskanovaves.eu/Inzercia/
Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.

 � VYuČuJEM ANGLICKÝ JAZYK deti od 10 rokov a dospelých (doučovanie, prí-
prava na maturitu, konverzácia, zvýšenie jazykovej úrovne). Mám lingvistické 
a pedagogické vzdelanie a 12‑ročnú prax. T.: 0905 310 408.

 � Máj je lásky čas, pôsobí na Vás a upratovanie nechajte na nás. upratovacie 
práce, čistenie kobercov, postelí, sedačiek, prečisťovanie podláh, voskovanie, 
protišmyková úprava, lepší vzhľad. PROFESIONÁLNY uPRATOVACÍ SERVIS  – 
053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891 * upratovaniesnv.sk

 � ELEKTRO a VODOINŠTALÁCIE. OPRAVY A MONTÁŽ. Pokazil sa vypínač, kvapká 
z batérie? Neviete koho zavolať? Som tu pre Vás. Seriózne a pohotovo. Montáž 
a servis domácich vodární a čerpadiel. T.: 0951 211 430, elektro.vodar@gmail.com
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Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA SCALA: 
4,5 – 6,9 l/100 km, 119 – 157 g/km. Ilustračné foto.

ŠKODA SCALA S FULL LED SVETLOMETMI
Zmeňte noc na deň jediným ovládačom. ŠKODA SCALA s využitím najnovšej LED technológie
ponúka oveľa prenikavejšie a jasnejšie svietenie, aby ste skvele videli a zároveň boli videný. 
Ale načo slová, príďte sa presvedčiť k svojmu autorizovanému predajcovi ŠKODA ešte dnes.

skoda-auto.sk

NOVÁ ŠKODA SCALA
 V�ŽIARE REFLEKTOROV NA KAŽDEJ CESTE
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AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0903 645 111, 0911 645 111, www.autoves.sk

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.

Príďte si vyskúšať modely ŠKODA s najlepšími výbavami aj motorizáciami.
Čaká vás dobrodružný KODIAQ, praktický KAROQ, populárna OCTAVIA a prestížny SUPERB.
Zažite naživo vzrušujúcu testovaciu jazdu v AUTOVES a zabavte sa pri rodinnom
programe a hrách pre malých aj veľkých.

Rezervujte si svoju testovaciu jazdu čo najskôr na
www.skodaroadshow.sk

V  AUTOVES 
    2. - 3. apríla 2019

ŠKODA
Best of

ROADSHOW
5. 3. – 21. 4. 2019

ZAŽITE
 ICH NAŽIVO

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA: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

Za odmenu získaš poukaz na 10% zľavu na naše služby:
servis, náhradné diely a príslušenstvo

Ponuka platí do konca roka 2019

CHRÁŇ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
a odnes staré opotrebované pneumatiky 
do                       úplne zadarmo !!!


